„България в Европа или европеец ли съм“
Европа не е само географско понятие, не е просто един развит
континент.Тя е общност на единството,сътрудничеството и успеха. Символ на
устойчивост и сила,които нямат еквивалент. Европа всява респект и авторитет
със своето величие, в основата на което стоят множеството морални ценности
на основното звено -Европейският съюз. Той е основен крепител на мира и
благоденствието на европейските страни и народи. Благодарение на съюза,
Европа и европейците се превръщат в символ на международно единство и
водеща сила в световната политика и икономика.
Макар и малка по площ, България е важна част от Европа. Освен, че е
външна граница на Европейския съюз, България заема и ключово място на
Балканите. Това я превръща в една от най-значимите страни, посредством
които се осъществява културно-икономическо сътрудничество и обмен.
Българите са пазители на богата култура и обичаи. България притежава
уникална фауна и флора – природни забележителности, единствени по рода си.
Нация от едва 7млн.души, която обаче притежава забележителни качества.
Изключително талантлив народ, който неколкократно вписва името си в
световната история с постижения в сферата на изкуството и спорта. Със своята
природа,която е невероятно красива, и народ,който притежава изключителни
качества, България заема достойно мястото си в Европейския съюз, като страна
с визия, самочувствие и съхранени морални ценности, благодарение на които
българите са допринасяли, допринасят и ще продължават да допринасят за
развитието на Европа. Ние, като български народ, освен към българската,
принадлежим и към европейската общност. Да! Аз съм европеец. Ние сме
европейци. Обвързвайки България и Европа, създаваме нова интелектуално
развита общност – Българска европейска общност, която се адаптира към
новото и иновациите, но и съхранява „старите” традиции и ценности.
Ключовото георгафско положение на страната допринася за нейната
важна роля в собственото й развитие и развитието на Европа. В своята богата
история, България на няколко пъти спасява цяла Европа от нашествия.
Спасяването на европейските земи от арабско нашествие през 716г., под
управлението на хан Тервел, разбиването на аварите и съюзниците им от хан
Крум в началото на IX в., разгрома над татарите от Теодор Светослав в
началото на XIVв. са типичните примери за това колко голям принос има
Българската държава в Европейската средновековна история. Поради
петвековното османско робство, след Освобождението България губи онова
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„средновековно” величие и могъщество, което е притежавала. Тя обаче
съхранява вярата, самосъзнанието и единството, именно по тази причина
страната успява успешно да се възстанови и да си върне славата и авторитета на
стабилна европейска държава. В днешно време България е външна граница на
Европейския съюз. На север и на юг, тя граничи с други две членки на
Европейския съюз – Румъния и Гърция. На запад и на югоизток обаче страната
ни граничи с държави, които не членуват в Съюза. Именно в това се изразява
характера на външна граница. Като такава, България има изключително важна и
стратегическа роля за връзките и работата на Европейския съюз с
нечленуващите страни в него – Турция и т.н.Западни Балкани.
Българския народ е уникален по рода си със своята богата култура и
обичаи, които имат принос в Европейското и световното културно развитие.
Културното наследство на българите е достойно оценено в цял свят. В списъка
на ЮНЕСКО за Световното културно и природно наследство, присъстват цели
14 представители на България – 10 забележителности на материалното
наследство и 4 типично български обичая и традиции - представители на
нематериалното. Казанлъшката и свещарската гробница са едни от най-старите
запазени тракийски гробници в цяла Европа. Представят историята на
българските земи, още от времето преди Христа, когато те са били населявани
от траки. Друг представител - Мадарския конник е представител на
средновековната европейска история. Останалите значими обекти на
културното световно наследство, в България, са Боянската църква, Ивановските
скални църкви,Стария град в Несебър и Рилския манастир. Националните
паркове „Пирин” и „Централен Балкан”, както и резерватът „Сребърна”
достойно заемат мястото си в Световното природно наследство и доказват
красотата на българската природа. През последните години в списъка за
нематериалното наследство са включени и обичаите Нестинарство, фестивала
„Сурва”, фолклорния фестивал в Копривщица и Мартеницата, които печелят
уважението на целия свят към българските традиции.
Българите са изключително талантлива нация, която достойно вписва
името си с постижения в световната история на изкуството и спорта.
Българският художник Владимир Димитров, поетите Ботев и Славейков,
оперните певци Борис Христов и Райна Кабаиванска са само част от
многобройните български творци, прославили България и Европа в целия свят
и допринесли за развитието на европейското изкуство. Освен в изкуството,
българите допринасят и за развитието на спорта, като поставят една
изключително висока летва. Художествената гимнастика бележи връх като
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няколко десетилетия, българките са абсолютни световни и европейски
шампионки. Българската лекоатлетка Стефка Костадинова отбелязва рекорд,
неподобрен до момента. Футболиста Димитър Бербатов също осъществява
успешна спортна кариера като един от най-добрите футболисти в цяла Европа.
Достойно защитена, от своя народ, България се превръща в име на величие,
развитие и прогрес.
Формалността от българското присъединяване към Европейския съюз не
е достатъчна, за да се наречем европейци. Какъв съм аз? Европеец ли съм или
Бай Ганьо? Всеки сам може да си отговори на този въпрос, решавайки кое да
следва – европейското уважение, толерантност и единство или байганьовския
келепир и тарикатщина. Ако избереш моралната ценностна система на Европа,
значи можеш с гордост да заявиш „Аз съм европеец.” Да! Аз съм европеец,
защото вярвам, че именно „европейските” морални ценности и техните ползи са
основите на Европейският съюз. Именно затова Европа е ярък пример за мир,
сътрудничество и дипломатизъм. Стремейки се към тези ценности, вярвам ,че
ние българите сме значима и пълноправна общност в европейските предели.
Убеден съм, че българските граждани притежават всички тези „европейски”
качества и затова България и българите са прогресивно общество, което
достойно заема мястото си в Европейския съюз. Макар и „малка”, страната ни
по нищо не отстъпва на „големите” държави, защото самочувствието на една
страна не се гради от мащабите на териториите й, а от мащабите на културата и
качествата на народа й. Да! Аз съм европеец, който никога няма да забрави
своите корени, който преди да чуе "Ода на радостта" е пял с всяка фибра на
съществото си „Мила Родино”, който преди да застане на големите
кръстопътища е извървял много неутъпкани пътеки, който е разбрал найважното - пътят към Европа тръгва от България - моята България. Аз съм
мостът между вчера, днес и утре. Аз съм човек на Новото време.Пред мен има
нови хоризонти. Имам криле, за да полетя и причини, никога да не забравям
пътя към дома.
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