
10 причини да продължа образованието си в България  

(есе) 

 Образованието в България е една от най-често обсъжданите теми. Да си с 

образование означава да си с предимство или може би не? 

  Много хора казват, че образованието в България е на нулата, че тук няма 

реализация и няма професионалисти в университетите, които да изучават хората и както 

се казва „да станат по-добри и от тях“. С тези мисли много млади таланти напускат 

страната ни, за да се учат в чужбина и да се реализират на чужда територия. За тях 

причина да останат в България – няма!  

 Според мен да се образоваш в България е нещо уникално, което отваря врати за 

толкова неща. Моята мечта е да завърша Висшето си образование в нашата страна. Знам, 

че тук мога да получа много добри знания и съм сигурна, че мога да се реализирам. За 

България има бъдеще, ако ние младите останем тук и научим всичко онова, което знаят 

по-възрастните - хората, които преди години са завършили в страната ни и с всеки 

изминал ден  ни показват, че си заслужава да останем в страната ни. Това е само една от 

многото причини да продължим образованието си в нашата държава. В България  имаш 

избор на много добри университети за каквато и да е специалност. Тук дипломата ти е 

сигурна, ако разбира се  правиш усилия да учиш. Тук, ако имаш диплома, работата ти е 

сигурна, а  щом имаш работа и образование, не си ли постигнал може би една трета от 

мечтите си?  

 10-те причини, за да остана да уча в България, са очевидни: тук университетите са 

на високо ниво; тук, за да получа отлична диплома, трябва да дам всичко от себе си; тук 

имам бъдеще и реализация. Трябва ли да изброявам още причини? Според мен – не! Бих 

казала, че това са достатъчно позитивни причини, за да останем всички млади хора в 

нашата държава, за да продължим нейното развитие. И сто причини да дам, няма как онзи, 

който е оставил страната ни, да ме разбере какво искам да кажа с тези думи. Тръпката да 

си студент в България е уникална. Моите приятели, които учат в България, ми описват 

студентския живот с една дума: неповторим! 

 Онзи, които е напуснал България, за да учи в чужбина, според мен е направил най-

голямата грешка в живота си. Образованието ни е на ниво и ако ние, младите хора, 

останем тук, не само ще докажем, че България има бъдеще, а и че образованието тук ни 

дава много повече положителни неща, отколкото в чужбина. Затова, млади хора, не 

напускайте страна ни, а повярвайте в нея! Тя няма да ви разочарова!  

 

 

 

 


