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Хоби: Обичам да творя, да създавам нещо със 
собствените си ръце, незавсимо какво е то. Чув-
ствам се удовлетворена, полагайки старание, 
било то в рисунка, моделаж или низане на грив-
ни. Също така много обичам да се разхождам в 
планината и да покорявам нови върхове.  
 

Девиз: "Никога не спирай да се развиваш и да 
правиш добро!" 

 

 

Да си професионалист по здравни грижи в България 
е дръзко начинание, на което устояват все по-малко 
наши сънародници. Заплахата страната ни съвсем 
скоро да се окаже без нужните специалисти е напъл-
но реална. Решихме да ви покажем защо това е така, 
с надеждата, че решаването на проблемите минава 
през тяхното споделяне.  
"Предизвикателството да работя в България" е те-
мата на националния конкурс за есе, който органи-
зира Clinica.bg заедно с Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).  
Състезанието е част от глобалната кампания на 
Световната здравна организация (World Health Or-
ganization - WHO), Международния съвет на сестри-
те (International Council of Nurses - ICN) и независи-
мата благотворителна организация Burdett Trust 
for Nursing, която  стартира на 27 февруари 2018 г. 
в Лондон и Женева и се провежда в целия свят под 
надслов “Здравните грижи сега” (Nursing now). 
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Нашата България има история, градена векове наред. Тази 
история в момента е в ръцете на нас, младите хора. Ние 
трябва да я запазим, да запазим красотата и вечността на 
България, да я тласкаме към развитие. Едно огромно пре-
дизвикателство е да познаваме българската история, защо-
то културата и историческото минало са изключително 
важни за развитието на ценностната система на един на-
род. Защото без да познаваме своето минало, не можем да 
изживеем пълноценно настоящето и следователно да пре-
успеем в бъдещето. Именно затова трябва да бъдат създава-
ни повече културни паметници, галерии, музеи и общест-
вени събития, от които да черпим сведения, да обогатяваме 
културата си и  да оставим наследство на бъдещите поколе-
ния. Възможността за осъществяването на тази идея е ог-
ромна, защото точно моят край е с изключително богата и 
славна история, която всеки от нас трябва да познава и с 
която трябва силно да се гордее. 
 
Ние сме хората, които трябва да запазим непокътнато ми-
налото и да създадем пълно с възможности бъдеще. Не са-
мо бъдещето на България, а и бъдещето на всяко следващо 
поколение зависи от нас, нашите дела и избори. 
  
Там, гдето Дунав лудо тича 
из Дунавската равнина 
и в Черното море се втича 
от стари, древни времена, 
там, гдето Добруджа люлее 
узрели класове и вее 
свободни, горди знамена - 
о, там е моята страна. 
  
Там, гдето се издига Рила, 
накичена с венци от сняг, 
там, гдето лодка лекокрила 
лети край морския ни бряг, 
там, где Пирин от скръб белее 
и Струма легендарна пее 
из свойта плодна долина - 
о, там е моята страна. 
 
Димитър Пантелеев 
 
Това е едно съвсем кратко описание на моята, на нашата 
красива, величествена България! Именно тук, в това кътче 
живее магията и именно тази магия някак си те задържа 
тук. Такава магия не съм открила и никога няма да открия 
другаде! Къде на тази планета има друго късче земя, толко-
ва малко и с толкова мно- 
го прелести?! Преди всичко България е не просто магич-
на, а е моята родина. Това е достатъчна за мен причина да 
остана тук! 
 
„Аз те обичам не защото си богата, а само за това, че си Роди-
на моя.“ 
 
Тази задача не е просто отговорност, а едно предизвика-
телство. Бъдещето на България е в нашите ръце, ние сме  
 

 
 
 

хората, които, влагайки частичка от себе си, рисуваме бъ-
дещето на нашата родина. Защото именно ние трябва да  
 
„бъдем промяната, която искаме да видим в света“. Заедно 
всички ние амбициозни и родолюбиви българи сме про-
мяната. Заедно, както е казал хан Кубрат. „Ако бъдете 
заедно, никой враг не ще може да ви съкруши.“ 
 
Аз вярвам, че въпреки всички трудности всеки, който е 
достатъчно борбен и амбициозен, не просто може да пре-
успее и да сбъдне мечтите си в България, а и да ги надх-
върли. Аз вярвам и искам да докажа, че именно тук в Бъл-
гария всичко е възможно. Всеки човек има различни възг-
леди и перспективи, а моите са че България е страна на 
възможностите! Има хиляди примери за хиляди успели 
българи в различните сфери - образование, изкуство, му-
зика, спорт, политика, журналистика. Собствената ти реа-
лизация зависи не от положението, условията и икономи-
ката в държавата, а главно и най-вече от теб самия. 
 
Освен всичко казано дотук, друга причина за мен са на-
шите традиции, наред с всички български обичаи. Пъту-
вала съм много, видяла съм много и различни култури, но 
никога не съм видяла друга толкова богата и живописна 
култура. Всеки, който е видял наше хоро, чул наша песен 
или приказка, е бил поразен от тяхната красота и дълбока 
мъдрост. Никой от нас не може да забрави славянската 
азбука, създадена от братята Кирил и Методий. Е няма ли 
да ви липсват, всички тези „дребнички“, но същевремен-
но толкова съществени неща, описващи България?! Не 
просто обичаите, не просто традициите, всичко от Бълга-
рия би ми липсвало! Да останеш в България е не просто 
едно решение, не е липса на възможност, потенциал, же-
лание или амбиция, а достатъчно осъзнат избор.   Да оста-
на в Българи е гордост, достойнство и дори предизвика-
телство - да докажа, че и в тази стана имаме безгранични 
възможности за работа, професионално развитие и добра 
квалификация. Ние сме промяната, ние сме бъдещето - 
нека го изградим такова каквото искаме, а защо това да не 
е тук, в нашата България?! Аз вярвам силно в промяната и 
в развитието! 
 
Надявам се мислите ми да бъдат чути и да помогнат на 
някого, колебаещ се, да погледне отвъд нещата, да поглед-
не с други очи на България и да осъзнае колко е прекрас-
на, топла и приветлива. Дори смело мога да заявя, че е 
преспективна, защото бъдещето на държавата ни е в на-
шите ръце. Трябва всички заедно да положим необходи-
мите усилия за нея и да променим мисленето си като за 
начало!       

 
 

Есето е публикувано в Clinica.bg 
на 02.05.2018 г. 

и в Електронния бюлетин на БАПЗГ, 
брой 10/2018 г. 
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