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10-годишнината от момента 
на символичното завръ-
щане на България в Ев-
ропа е безспорен повод за 
равносметка на политиче-

ските, обществените и човешките изме-
рения на този исторически акт. Евро-
па става част от нашето всекидневие, 
което оформя по неповторим начин 
живота ни, а България се утвърждава 
като равноправен участник в дебатите 
за бъдещето на нашия континент. Връ-
щам се към собствените си спомени – 1 
януари 2007 г. Десетки сънародници, 
поканени от посланик Здравко Попов, 
отпразнуваха заедно събитието, видя-
ха как за пръв път знамето на Евро-
пейския съюз се развя от сградата на 
Българското посолство в Прага, с бла-
гоговение изслушаха българския и ев-
ропейския химн и вдигнаха наздрави-
ца за благополучието на България. За 
нас, българите, живеещи в Чехия, ев-
ропейското членство на нашата страна 
веднага се отрази позитивно на скром-
ното ни ежедневие: изведнъж не беше 
нужно да се редим на километричните 
опашки за визи, нито пък да чакаме 
работно разрешително. Какво донесе 
това събитие на Родината?

Постигнатото

Присъединяването на България към 
Европейския съюз позволява страната 
ни да стане част от най-големия тър-
говски блок в света – Единния пазар на 
500 милиона европейски граждани. В 
развитието и модернизирането на бъл-
гарските региони и инфраструктура са 
инвестирани десетки милиарди левове 
европейски средства. Стабилността и 
устойчивостта на прилаганите евро-
пейски правила и стандарти създава 
предпоставки за значително нарастване 
на чуждите инвестиции в българската 
икономика и разкриването на нови ра-
ботни места. За 10 години БВП на Бъл-
гария нараства от 56 на над 88 млрд лв. 
В България БВП на глава от населени-
ето е 41% от средния за ЕС при влиза-
нето в Съюза през 2007 г., достигайки 
до 47% през 2015 г. По-малък е и броят 
на хората, живеещи в риск – около 60% 
влизат в тази категория през 2007 г., а 
през 2015 г. са 41,3%. 

Ръст има и на заплатите. За 10 годи-
ни минималната заплата се увеличава 
от 180 лв. на 460 лв. Средната заплата 
в България в края на 2016 г. е 941 лв., 

директора за дванайсетокласници, 
участвали активно през годините в 
училищния живот – за Калин и Вик-
тория. Както се вижда – училището 
работи активно за откриването и раз-
виването на талантите на всяко дете.

А че таланти има, го доказаха и 
следващите изпълнения: денс фор-
мация „Forever“ загря публиката с 
динамичен модерен танц с много 
оригинални елементи. Под ръковод-
ството на Силвия от 7-ми клас – едно 
слабичко момиче с огромно желание 
да танцува, десетина момичета дават 

всичко от себе си, за да блеснат всеки 
път с нова и още по-разтърсваща хо-
реография. Браво, момичета!

Фолклорната ни група „Тони –До“ 
се изяви с два танца: малките изи-
граха добруджанска ръченица под 
ръководството на Цветан, а „каките“ 
– бавен женски танц под музиката 
на родопската песен „Мале, ле, стара 
майчинко“ и под ръководството на 
Мелис. И тук трябва да отбележим 
възрожденското дело на Мелис и 
Цветан – упорито и сърцато те от-
делят от свободното си време, и на 
принципа „Деца обучават деца“, по-
магат на по-малки и връстници да 
усвоят стъпките на прекрасните ни 
народни танци и да заобичат българ-
ския фолклор. Браво, родолюбци!

И след разнообразните танци 
дойде ред на най-емоционалната 
част от програмата – изпращането на 
абитуриентите от Випуск’2017. Вик-
тория, Паулина, Даниела, Кристин, 
Таня, Тодор, Калин, Габриел, Реджеб 
и Стефан заедно с класния си ръко-
водител бяха поканени на сцената, 
където 11-ти клас бяха подготвили 
специална програма за тях. С много 
искрени и мили думи, комбинирани 

с щипка хумор и превъзходна музи-
ка, единайсетокласниците предста-
виха всеки един от завършващите 
– откога е в училище, какви са стре-
межите и мечтите му. Пожелаха им на 
добър час. Благодарност и мъничко 
тъга имаше в прочувственото сло-
во на Тодор към всички учители и 
към класния им ръководител – г-жа 
Снежана Тасковова. Тя от своя стра-
на сподели, че се надява да запомнят 
уроците и хубавите моменти, които са 
преживели заедно, както и че в сърце-
то си винаги ще пази спомен за тях. 

Дванайсетокласниците предадоха 
по традиция „Ангелчето на знание-
то“ на 11-ти клас, и облечени в краси-
вите си рокли и костюми (момчетата 
бяха много елегантни с папийонки), 
прегърнали надеждата за успешен 
старт в живота и мечтите за реализа-
ция в най-различни сфери, се отпра-
виха към очакващия ги голям свят 
– смели, весели, понякога замислени, 
понякога твърде самоуверени, а друг 
път – плахи. Но много истински и 
неповторими! Да им пожелаем успех! 
Те го заслужават!

Защото, Учителю, поклон пред 
твоето дело. Ти разпръскваш мрака 
с дума, песен или усмивка. И в сър-
цето си знаеш, че след теб светът ще 
остане малко по-добър. И в душата 
на всяко дете си оставил паметни 
следи и насоки как да стане Човекът, 
какъвто желае. И да преподреди Все-
лената според мечтите си. Или, както 
чухме на празника:

О, трябва този свят да се изстрада,
повторно трябва в теб да се роди
и всяка вещ, и образ покрай тебе
сърцето твое да пресътвори, 
за да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори. ◆

Най-емоционалната част от програмата – изпращането на абитуриентите от Випуск ’2017
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години 
България в ЕС – 
равносметката

като се очаква през 2017 да се уве-
личи с между 5 и 9%. Минималната 
пенсия в България през 2007 г. е 92.23 
лева. През 2016 тя е 161 лв., като се 
предвижда през 2017 г. да се увеличи 
с 1.6 на сто. 

Неуспехите

България обаче продължава да е 
най-бедната държава в ЕС, а 5 от 6-те 
региона в страната са най-слабо раз-
витите в общността. След 10 години 
в голямото европейско семейство, 
държавата ни продължава да е с най-
нисък или между най-ниските БВП на 
човек от населението, най-ниска про-
изводителност на труда, най-ниска 
конкурентоспособност, най-голяма 
бедност и най-лоши икономически, 
технико-икономически, финансови, 
социални, екологични, демографски, 
институционални, здравословни, са-
нитарно-хигиенни, корупционни и 
други показатели, в сравнение с ос-

таналите държави, присъединили се 
досега към ЕС.

В Прага 10-годишнината 
от членството на България 
в ЕС бе отбелязана с концерт

Въпреки противоречивите ста-
тически проучвания по проблема: 
Европесимист или еврооптимист е 
българинът?, нашето първо десетиле-
тие в голямото европейско семейство 
безспорно бе повод за празнуване – на 
4 май събитието бе ознаменувано с 
концерт на формацията „Михаил Йо-
сифов & приятели“ по време на тради-
ционния фестивал под открито небе 
„Ден на Европа“ в Прага. Инициати-
вата бе на Посолството на Републи-
ка България и Българския културен 
институт в партньорство с Предста-
вителството на ЕК в Чехия. На из-
вестния Стрелецки остров стотици 
жители и гости на чешката столица се 
насладиха на виртуозните изпълне-

ния на популярните български джаз 
музиканти Михаил Йосифов (тром-
пет), Васил Спасов (пиано), Атанас 
Попов (ударни) и Борис Таслев (кон-
трабас). Талантливите изпълнители 
имаха честта да открият фестивала с 
авторските джаз композиции Balkan 
Voyage, „Софийско потайно танго“, 
Balkan Surprise и Just a Day, дело на 
Михаил Йосифов и Васил Спасов. 

Българските джазмени симво-
лично предадоха щафетата на своите 
колеги от Moonlight Breakfast, Румъ-
ния, която също чества 10 години от 
приемането й в ЕС. Фестивалът бе 
закрит от нашумялата чешко-немска 
соул певица Debbi и поп-рок групата 
Eddie Stoilow.

По традиция, на „Деня на Европа“ 
Българското посолство и Българският 
културен институт в Прага се включи-
ха и с щанд, който представи нацио-
налната ни културна идентичност и 
интегрирането й в многообразието на 
обединена Европа. ◆

На 1 януари 2007 г. България става пълноправен член на Европейския съюз. През 2017 г. отбелязваме първото си 
десетилетие като граждани на ЕС и се подготвяме за първото си ротационно Председателство на Съвета на ЕС.
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