Моята лидерска
роля в Европа

София, 2018 г.

Настоящата публикация представлява сборник от
текстове, разработени от участниците в конкурса
за есе на тема „Моята лидерска роля в Европа”,
организиран от Информационния център Europe
Direct – София. Целта на конкурса беше участниците да споделят своите идеи и виждания относно
бъдещето на Европейския съюз и как виждат своята роля в него като бъдещи лидери, какви според
тях трябва да бъдат приоритетите на един Съюз на
демократична промяна и каква е ролята на гражданите в демократичния живот на ЕС.
В конкурса взеха участие млади хора на възраст
14-29 години.
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Европейският съюз е една идеална система за обединение на държави с цел сътрудничество помежду им,
задоволяване на общи интереси, като държавите не са
зависими една от друга. Това е една добре реализирана
икономическа и политическа идея, тъй като това е едно
обществено обединение със собствена конституция, законодателна, изпълнителна и съдебна власт, което носи
много привилегии на държавите-членки и техните граждани. На всеки пет години се правят избори за евродепутати в Европейския парламент. Избраните имат правото
да гласуват от името на държавата си спрямо интереси,
които засягат страната им.
Като представител на моята държава бих се борила
максимално за развитието й. За тази цел ще разгледам и
подредя по важност целите за развитие на страната ни.
Развитието на първичния и вторичен сектор, развитието
на туризма и културата и опазването на околната среда
са идеи, на които ще се наблегне. България е страна с
голям потенциал за развитие, който не се използва адекватно. Трябва да представим родината си като добре
икономически развита, да бъде конкурентноспособна на
световните пазари и привлекателна за инвеститори.
Като най –важен проблем не само за България, но и за
целия свят, е замърсяването на околната среда. На първо място трябва да се погрижим за чистотата в населените места. За съжаление голяма част от замърсяването
на градовете и селата е причинено от ниската ни култура
и лошо възпитание, които зависят от средата на растеж
и обучението. Ако бъдат въведени часове за опазване на
околната среда още от детската градина, децата от ранна
възраст ще възприемат идеята, че природата не е кошче
за боклук и отпадъците се изхвърлят само на правилните
места. Така постепенно мисленето на младите хора ще
бива променено. Глобите и санкциите за замърсяване на
околната среда ще бъдат с възпитателна функция и цел
за обществото.
София, както и останалите големи градове, има голям
проблем с трафика. През час-пик, в поне 90% от автомобилите на пътя има по максимум двама души. Основната причина за това е претъпканият, нередовен и
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неподдържан градски транспорт. Познавайки софийския
транспорт, и аз не бих се поколебала да допринеса за
замърсяването на атмосферата в името на моето спокойствие и комфорт. Проблемът може да се реши чрез
закупуване на нови превозни средства и създаването на
нови „Bus” ленти с цел общественият транспорт да не
попада в задръстване и да не прави големи закъснения,
които причиняват неудобства на пътниците и шофьорите. Подобряването на качеството на услугата за градски
транспорт ще накарат част от хората да започнат отново
да го използват. Така трафикът и вредните емисии ще
намалеят.
България има много плодородни земи. Но за съжаление, това което се добива, не достига на българските
пазари. Плодовете и зеленчуците, които закупуваме, са
предимно от Турция или Гърция и в повечето случаи нямат привлекателен вид и не се доближава до вкус, което
те кара да се питаш „Аз какво ям?”. Същото се отнася и за
месните продукти. Средствата, които се разходват за закупуването и транспортирането на стоки от чужбина, могат да бъдат влагани в българското производство. Така
ще се стимулира родното производство и хората, занимаващи се в първичния сектор, ще имат работа и стимул
да не напускат малките населени места. Също така, чрез
създаване на нови заводи за производство, ще се открият нови работни места и шанс отново малките градове и
села да бъдат населени.
Страната ни има огромен потенциал за летен и зимен
туризъм. Имаме красиви плажове, които биват застроени
заради туризма. Репутацията на българските курорти е
меко казано лоша и повечето туристи идват само заради анархията, случваща се в летните месеци по Черноморието. Все повече и повече сънародници отказват да
прекарват отпуската си в страната и залагат на страни,
предлагащи по – високо качество на услуги. Дори и да
се наложат моментално драстични промени, оценката на
българския туризъм няма да може да се промени бързо. Според мен правилната стратегия е да заложим на
красотата на българската природа и култура. Плажовете
ще станат по – привлекателни за туристите като бъдат
освободени от хотелите на първа линия и заведенията.
Относно хотелите трябва да се даде възможност на семейните бизнеси.
Бъдещето е в новите поколения! Всеки има таланти и
възможности, които трябва да развие. Всеки млад човек има потенциала да направи положителни промени в
света и да остави траен отпечатък. Младите хора трябва
да имат възможността да развиват способностите си. Не
всичко трябва да опира до тяхната финансова възможност или на техните родители. Ето, например, аз не мога
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да развия талантите си в изкуството поради липса на
средства. Създаването на повече клубове в училищата
и университетите ще позволи на хората, които не могат
да си позволят да ходят на платени курсове, да развият
дарбите си. Възможностите си могат да използват в професии, които ще повлияят за икономическия подем на
България.
Най–голямото оръжие, което притежава страната ни, е
нейният фолклор. Той е нещо ценно, с което трябва да
се гордеем. Представянето ни чрез него на международни изяви ни отличава от останалите, прави ни оригинални, уникални сме сами по себе си. Културата ни трябва
да се превърне в подписа на България. Да бъде лесно
разпознаваема от хората по света. Трябва да се вложат
средства за откриване и развитие на таланти и откриването на нови школи, както и да се създадат архитектурни
проекти, подобни на „Етъра”. Чрез популяризирането и
разпространението на фолклора ни България ще си създаде един неповторим облик, привлекателен за туристи
и инвеститори.
Развитието на страната ни и промяната на имиджа и
облика й няма да бъдат безплатни. Въпреки огромните разходи, които ще бъдат направени, ако средствата
бъдат инвестирани правилно, родината ни ще стане по
– привлекателна за чуждестранните инвеститори. Чрез
приходите, получени от техните инвестиции и дейност
на територията ни, ще могат да се решат и други важни
проблеми в здравеопазването, образованието и подобряване на работната среда.
За мен да си лидер не означава да си на най – високото стъпало в йерархията, а да отстояваш интересите на
колектива и да се бориш за постигането им. Смятам, че
българските представители в Европарламента трябва да
са с борбени, пламенни души с жажда за промяна и развитие.
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Даниела Братанова
Икономическата криза поставя пред Европа редица въпроси и проблеми, които дотогава не бяха поставяни.
Застаряващото население и липсата на работна ръка в
различните сфери на производство доведе до отварянето
на границите на Европа за мигранти, с надеждата, че те
ще попълнят редиците на липсващите работници. Едновременно с това, много хора в собствените си държави
останаха без работа и предпочетоха да получават помощи
от социалната система, вместо да се преквалифицират
и да отговорят на търсенето за работни позиции. Това
създаде напрежение между населението на отделните
държави и хората мигрирали с цел трудова заетост. В
резултат на това започнаха да се появяват националистически движения, които започнаха да печелят все повече
привърженици, което от своя страна доведе и до Брекзит
на една от европейските държави (Англия). Започна нарастване на недоверието към обединена Европа и към
наложилите се общи европейски ценности.
Моята лидерска позиция в ЕС ще бъде да работя за това:
1. Хората да бъдат мотивирани, да се образоват през
целия си живот и да се преквалифицират във всеки един
момент, така че да отговарят на изискванията на местния
трудов пазар в тяхната държава.
2. Преодоляване на различията при наемане за една и
съща работа в различните държави, така че всеки гражданин да иска и да има възможността да получи реализацията на работа в своята държава при еднакви условия,
ако би мигрирал с цел заетост. По този начин всяка държава би запазила работната си ръка на своя територия.
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Борислав Димитров
От 2007г. насам, след приемането на България като
равноправен член на Европейския Съюз (ЕС), настъпиха
редица промени в икономиката, политиката и обществото в страната. Наблюдават се нови икономически процеси, които през последните години отбелязаха растеж в
българската икономика. Българите вече имат възможността да се реализират равноправно на пазара на труда
на територията на ЕС, да развиват свой собствен бизнес в
други страни-членки на Съюза, както и да използват привилегията на академичната мобилност в сферата на образованието. В смисъла на обективния анализ е важно да
се отбележи, че в България все още са налице сериозни
проблеми, като ниския жизнен стандарт, безработицата
и корупцията. Разликата в стандарта на живот в България и редица други държави-членки е видима и това поражда недоволство сред българите, които все още не са
се доближили до средноевропейския жизнен стандарт.
Проблемът с корупцията в обществото изисква ясни управленски мерки, каквито до момента не се разработват и
прилагат. Последиците от тази ситуация са сериозни и
вредят силно на имиджа на България като страна-членка
на Съюза, поела ангажимент за преодоляване на проблема с корупцията, особено по високите етажи на властта.
Тези споменати социални проблеми предизвикаха вълна
от граждански протести, на които сме свидетели през последните няколко години. Гражданското общество в България се пробуди. Хората са по-будни, отправят ясни искания към управляващите, държат на своите права като
европейски граждани. Инерцията, която набира гражданското общество в България, води до формулиране на
искания, присъщи на равноправни европейски граждани
на ЕС, които желаят да живеят според общите европейски икономически и социални стандарти. Затова днес, 10
години след приемането на България в ЕС, ситуацията
е по-различна. Обществото ни е значително по-узряло в
сравнение с 2007г. Днес българите изискват много повече от политиците. С протестите си от 2013г. и след това
българските граждани ясно показаха, че повече не могат
да чакат 4 години, за да бъдат решени техните проблеми,
свързани с ниския стандарт на живот, безработицата и
корупцията. Българските граждани днес имат ясни граж-
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дански позиции по тези проблеми, както и права, гарантирани от институциите на ЕС.
Отчитайки тези факти следва изводът, че основен приоритет в работата на бъдещите български правителства
и евродепутати ще бъдат гарантирането на правата и интересите на българските граждани в смисъла на икономическите и социални ценности на ЕС. Този фактор все
повече ще се налага като водещ както в провеждането на
кампаниите за парламентарни избори, така и в кампаниите за избори за Европейски парламент.
Аз искам да живея в България. Искам да успея тук, в
моята страна. Защото вярвам, че е възможно. Нека да не
забравяме, че държавата не са само институциите. Държавата не е само премиера или президента. Държавата
сме преди всичко ние хората, гражданите на България.
Затова нашето бъдеще зависи от нас самите. Това ми
дава вяра и увереност, че животът в България може да
бъде добър – защото ние заедно, като европейски граждани, можем да го направим такъв!
Всяка година на 24 май честваме празника на българската писменост и култура и някак си гузно се сещаме
за нашето литературно и книжовно наследство, защото
усещаме, че го прославяме само на големи, знаменити
национални празници. Трябва да го прославяме ежедневно, да го направим неизменна част от нашето всекидневие, защото книгата съдържа историята на България,
българското изкуство и култура, българските обичаи и
традиции, красотата на българската природа, възпята
от Иван Вазов и Алеко в техните блестящи пътеписи и
литературни произведения. Често пъти забравяме, че в
българската история и култура има много поводи за национална гордост, описани от бележити българи – писатели, книжовници, поети и общественици. Българското
културно наследство е предадено и е достигнало до нас
благодарение на библиотеките, с които днес разполагаме. Чрез книгата пазим спомена за делото на Левски и
Ботев, за творчеството на Пенчо Славейков, за величието
на Симеон Велики, за мисията на Паисий Хилендарски.
Трябва да уважаваме тези послания, защото те са повод
за национална гордост.
Аз вярвам, че емиграцията в търсене на по-добър живот
не е решение на нашите проблеми. Вярвам, че България
не се намира „на изток от Рая“, както казват много мои
съвременници. Защото България е Рай, в който ние можем да живеем. Трябва ние да направим нашето бъдеще
в България Рай. Тогава ще се почувстваме достойни сред
останалите европейци. Затова вярвам, че тази трябва да
бъде моята лидерска роля в Европа, защото съм убеден,
че аз и всички останали млади хора като мен желаят да
останат в България и да градят нейното бъдеще. Всички
заедно можем!
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Ели Пенева

Както всички ние знаем, България става членка на ЕС
на 01.01.2007г. С присъединяването си към ЕС ние станахме част от една общност, доминираща стабилност и
сигурност, в която са осигурени високи стандарти относно околната среда, здравеопазването и политиката.
Членството ни предоставя редица предимства, като
правото ни да пътуваме, работим или учим в друга страна (също страна-членка на ЕС), използвайки само личната си карта. Можем да гласуваме на европейските избори
и да бъдем част от вземането на важни решения, засягащи цяла Европа.
Въпреки че сигурността е на високо ниво и заема много
важно място, има едно нещо което може да се подобри. В
днешно време престъпността е много зачестена и причината за това е, че „законът го позволява”. Хората с пари
често се „измъкват” от последствията, които ги очакват,
след извършеното от тях престъпление. И обикновените
хора като нас или тези, които биват потърпевши на насилие и несправедливост, често остават онеправдани. И
защо трябва да бъде така?! Ние живеем в страх, че във
всеки един момент някой може да ни ограби, отвлече,
нарани или дори да ни убие.
Статистиката показва, че броят на престъпленията е
бил драстично по-нисък, когато смъртната присъда е
била в сила. И това се дължи на факта, че хората се боят
от смъртта повече от това да загубят свободата си, тъй
като има „вратичка”, благодарение на която са вън от
опасност да излежат присъдата си. Неотдавна по новините бе съобщено насилственото убийство на млада репортерка, и не е само това. За миналата година вътрешното
министерство е установило 51 603 извършители на престъпления. Общият брой на регистрираните престъпления
е 104 237. От тях са разкрити само 47 373, или иначе
казано 45/100.
Което ме навежда на мисълта, че ако бях член на ЕС
и можех да взема участие, бих предложила Закон за самоотбрана, благодарение на който, хората потърпевши
от насилие, ще могат да се защитят, независимо как ще
се развие събитието, без да загубят свободата си или да
бъдат санкционирани. Неотдавна бе арестуван лекар от
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Пловдив, задето при самозащита е извършил убийство,
като е превишил пределите на неизбежната отбрана.
Според мен чрез този закон хората няма да се страхуват, че ще изгубят свободата си при опити да се защитят или да предотвратят евентуално престъпление. Също
така бих предложила ежегодно да се провеждат обучения, представящи основни бойни хватки. По този начин
всеки един човек ще се чувства защитен и вероятността
да се предотврати престъпление ще е по-висока.

Мария Митрова

Първи януари 2007 година е паметна дата в българската история – България става член на голямото европейско семейство. С присъединяването си към Европейския
съюз, ние си осигурихме зона на мир, стабилност и сигурност. Членството ни в него ни носи и много предимства.
Но ако мога да променя Европейския съюз за определено
време, например пет години, какво ли щях да променя?
И каква ли ще е моята роля в неговото развитие?
Европейският съюз се разширява постоянно – дали ще е
заради политически и културни причини или заради икономически, разширение има. Колкото повече се разширява Европейският съюз, толкова по-бързо ще се сложи
край на изкуственото политическо разделение на Европа.
Бих опитала да направя разширяването по-бързо. Обединяването на мира и сигурността означават и по-нататъшно
развитие на търговията и инвестициите. Всяка държава
се нуждае от сигурна хазна. Като лидер бих позволила на
обикновени хора да присъстват на събранията на Съюза
в Брюксел и ще дам и на тях право на глас. Вътрешният
пазар също може да се увеличи. Надявам се и меркан-
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тилизмът да е в сила след пет години. Бих работила не
за пари, а за да съм в помощ на държавата си. Ако аз
можех да определя какво да се промени за това време в
Европейския съюз, то би било парите, които внасяме за
членството си - да отиват за реализацията на завършилите средното си образование.
С какво ли мога да помогна за развитието на нашия Европейски съюз? Бих дала своите идеи. Бих искала да съм
промяната на Съюза, само трябва да ми се даде шанс.
Нашето поколение е по-добре запознато с технологиите и с възможностите си. Имаме идеи и трябва да ни се
даде правото на дума. Ние можем да дадем идеите, да
предложим реализация, а дори и да ги реализираме. Новото поколение още от малки се включваме в проекти и
знаем колко трудно е те да бъдат реализирани, но винаги
намираме начин.
Промяната чака просто да й подадете ръка и да й покажете, че тя е важната за Вас. Ангажираността на младите хора по отношение на голямото ни европейско семейство, образованието и гражданския живот зависи както
от самите нас, така и от държавата, от подкрепящите ни
организации и сътрудничеството помежду ни, което би
довело до оптимални резултати, защото никой не може
да направи всичко, но всеки може да направи нещо. Вярвам, че доброто образование създава личности – активни и полезни за себе си и обществото, бъдещи достойни
граждани на Европейския съюз.
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Ивайло Луканов

Ролята на Европа е не само определяща и създаваща,
а още много повече. Всеки гражданин на Европа е определящ за нея. Всяка индивидуална личност, която има
идеи и нужните качества, е способна да направи промяна. Лидерството е сравнително ново понятие в нашата
история и не бива разбирано ясно.
В лицето на Европа виждаме континент, който е с вековна история, традиция и култура. Ролята на Европа е
определяща за развитието на целия свят. Европа се разглежда като модел за развитие на ценности, общество.
Това е моята преценка за континента, но не и само моя
- това е всеобщата. Нашият континент не е най-древният,
но е образец за развитие на останалите.
Моето мнение е, че от 19 век започва разглеждането на
личността. Като един от представителите е Ницше (немски философ). И следствието от трудовете му за разбиване на старите морали, принципи, вяра и подчинение на
църквата. Разглеждането на индивидуалността. Ползата,
която оставя това време в съвремието ни. Важността на
отделната личност. Възможността всеки да бъде свободен и да има своята мечта и цели. Аз мисля, че всеки
един човек е равен на другия, но хората се различават в
това: едните имат поставени цели, мечти и предприемат
действия, с които да се придвижват напред . Те постигат
своите цели, мечти и тях ще ги следват хората - може да
ги наречем лидери. А другите не инвестират в себе си,
не действат и седят в зоната си на комфорт. Впоследствие те не се определят като щастливи. Кого могат да
винят? Себе си?
Ролята ми в обществото и в Европа е като нейното бъдещето. Защото ние, младите, сме новото, ние ще направим новите неща и промените. Както вие, когато сте
били „младите”. Променили сте го старото време! Сега е
наш ред. Следващото поколение, моите деца, ще направи още по-нови промени, които аз няма да искам. Както
вие сега не искате и не ни разбирате.
Лидерството е ново понятие насока, която започва да
бъде разглеждана и дефинирано все по точно. Аз разбирам лидерството така: -Лидерството е нещото, с което
определят множество качества, които определени хора
са изградили. Аз не съм чул някой да каже: „ Имам ли-
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дерско качество” или „Лидерството е теория за управление”. Обществото определя лидерите като персонални хора: „Той е добър лидер”; „Той няма качествата,
затова не е лидер”.
Надявам се моята роля в Европа да бъде положителна и
да изградя моите мечти и цели, да стана успешен лидер
на хора и да ги водя към по-доброто бъдеще. Европа се
развива така или иначе, с мен и без мен, с наша помощ
и без нея.

Михаил Антонов

Като лидер на Еврейския съюз ще се боря най-вече за
социална и икономическа правда и мир. Мирът е важен,
защото без него не може да се постигне развитие и безопасността на хората. Без мира не могат да функционират
нормално икономическите механизми между отделните
страни-членки. Ще се боря за социална и икономическа
солидарност, според мен хората трябва да са равни и да
имат еднакви възможности за развитие. Това е много
значим проблем в днешно време, тъй като забелязваме
как трудът в източна Европа е по-ниско платен отколкото
в западна Европа. Точно поради тази причина много млади хора търсят работа на запад.
Аз не съм съгласен с това, та нали сме едно цяло, „Европейски съюз”. Не е редно в една общност да има разграничение и да се прилага двоен стандарт. Поради тази
причина, ако съм европейски лидер, моите усилия ще
са насочени към постигане на икономическа и социална
правда, за да може да градим бъдещето на нашата общност като едно цяло. Като лидер ще защитавам интересите и ценностите на европейските граждани, без значение
тяхната религия, бит, традиции и култура. Ще се боря
за тях, за да може всеки един европейски гражданин да
чувства сигурност. Ние сме една голяма общност, всеки
от нас има свои ценности, и точно тези ценности трябва
да бъдат уважавани в която и да е страна-членка.
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Често се стига до неразбирателство между страните-членки по случаи, касаещи целия съюз. Като лидер,
ще се старая да премахна това неразбирателство, защото
по този начин се забавя развитието на отношенията между страните-членки, респективно и общия прогрес. Като
лидер, моята най-голяма цел ще е да постигна възможно
най-голямо развитие и прогрес на общността.
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Мненията, изразени в настоящата публикация, са
авторски и не отразяват задължително официалните становища на европейските институции.
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Разпространява се безплатно.
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