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Abstract  

   

I LOVE YOU, EUROPE! is an educational stage play in two acts and epilogue – а 

didactic tool - theater performance, to be implemented at secondary schools.  
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СЦЕНАРИЙ 

           

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА: 

Владко – ученик в 11а клас 

Радко – негов съученик и приятел от същия клас  

Ина – ученичка в 11б клас 

Г-жа Василева – учителка  

Г-жа Радойкова – учителка  

Г-н Симеонов – директор на училището 

 

ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ 

 

Стаята на Радко – типична стая на момче, разхвърляни вещи, китара, книги. 

На стената е закачена карта на Европа. Радко седи на пода, пред него има отворен 

лаптоп, около него са разхвърляни тетрадки и учебници. Радко учи 

съсредоточено. На вратата се звъни. Радко става да отвори – изглежда леко 

раздразнен, че го прекъсват точно, когато учи.  

В стаята влиза Владко – видимо възбуден и развълнуван.  

ВЛАДКО: Здрасти, Рад!  

РАДКО: Здрасти, Влад! Влизай! Къде се мотаеш, не учиш ли по „гражданско“? 
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ВЛАДКО: Не мога братле, много съм зле!  

РАДКО: /видимо разтревожен/ Какво ти е ? Да не си болен?  

ВЛАДКО: По-лошо, Рад! Май че съм влюбен! 

РАДКО: /смее се подигравателно/ Ти луд ли си? Кога успя да се влюбиш? И точно 

сега ли? Утре ни чака тест по „гражданско“. Сигурно ще е труден – на уроците за 

Европейския съюз.  

ВЛАДКО: Това е проблемът – не мога да уча. Все за нея си мисля.  

РАДКО: Коя е твоята Дулцинея Тобоска, дон Кихоте? 

ВЛАДКО: Там е работата, че не й знам името. Затова съм дошъл при тебе. Приятел 

ли си ми?  

РАДКО: Приятел! /удрят си дланите/ Ама какво мога да направя? 

ВЛАДКО: Слушай сега – нали знаеш, че бях на посещение в Европейския 

парламент в Брюксел  Е, там я видях. Само я погледнах и край – направо паднах! 

РАДКО: Добре де, запозна ли се? Що не я попита как се казва? Ако си ѝ взел 

телефона, ще ѝ изпратиш един ес ем ес или по-добре едно гифче със сърчица и 

готово.  

ВЛАДКО: Е, ако беше толкова лесно, нямаше да съм при теб. Рад, трябва да я 

открием, разбираш ли?  

РАДКО: Не знаеш как се казва, не ѝ знаеш телефона. Нещо знаеш ли за тази дама 

на сърцето ти? 

ВЛАДКО: Знам, че е много хубава, с дълга коса, а какви очи има! Като с пистолет 

ме застреля.  

РАДКО: Това не помага. Друго, друго знаеш ли? Поне не разбра ли от коя държава 

е? 

ВЛАДКО: В Европейския парламент играхме една игра – правихме се на 

евродепутати. Нали знаеш, те се делят по партии, а не по националност. Аз бях в 

Социалистите и демократите, а тя – в Европейската народна партия. Не знам от 

коя държава е, но знам, че е гражданка на Европейския съюз. 
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РАДКО: Ти знаеш ли колко граждани има Европейския съюз? - повече от 450 

милиона в 27 държави членки. Това е все едно да търсиш игла в купа сено. 

Забрави! Не става.  

ВЛАДКО: Не мога, братле! Страхотно момиче е! Водеше заседанието на нашата 

парламентарна комисия. Обсъждахме нещо за зелената сделка, екологията, абе с 

една дума за климата. Като застана отпред и заговори – нямам думи! Започна на 

английски, след това на френски и накрая на немски. Представяш ли си? Урсула 

фон дер Лайен на млади години!  

РАДКО: Тази пък коя е? 

ВЛАДКО: Председателката на Европейската комисия, не си ли я виждал по 

телевизията? 

РАДКО: Добре де, ама това какво ни помага, за да я открием. Нищо! Дори да беше 

разбрал какъв е родният ѝ език, пак нямаше да я открием. В Европейския съюз 

езиците са 24. Същата работа – игла в сено. 

ВЛАДКО: Знаеш ли, сега си спомням! Говореше на една групичка, която веднага се 

завъртя около нея през почивката, че не е от страните основателки на 

Европейския съюз.  

РАДКО: А ти, какво правеше през това време? Защо не се завъртя и ти? А сега – 

влюбен! 

ВЛАДКО: По-добре ми помогни – нали знаеш, че съм малко притеснителен. А тя е 

толкова спокойна като говори, толкова умна. /замечтано/ Истинска Ангела Меркел 

на млади години! 

РАДКО: Айдеее! Сега пък Ангела Меркел! Добре де, хайде да действаме по пътя на 

елиминирането. /приближават се до картата на Европа/ Кои бяха основателките? – 

Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург. Е и какво – 

остават още 21!  Забрави я, няма да я открием.  

ВЛАДКО: Чакай, чакай! Мисля, че спомена нещо за последното разширяване. 

РАДКО: Кои бяха в последното разширяване? Ох, Владо, ако не ми беше най-

добрият приятел, изобщо нямаше да се занимавам с този безнадежден случай. 

Давай да ги намерим тези от последното разширяване. /разлиства учебника и 
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чете/ 1 май 2004-та – Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Кипър, Малта, 

Литва, Латвия, Естония, 1 януари 2007-ма – България и Румъния, 1 юли 2013-та – 

Хърватия. Е, и какво? Пак нищо – това са цели 13 държави. Нали затова му казват 

„голямото разширяване“. Дай още някой жокер! Нищо друго ли не знаеш за нея? 

Освен, че едновременно е Урсула и Ангела! /смее се  и го прегръща приятелски/ 

ВЛАДКО: Стой да помисля! Говореше, че нейната държава още не е в еврозоната.  

РАДКО: Ох, сега пък еврозоната! Колко държави са в еврозоната? Спомняш ли си? 

/Владко вдига рамене/. Чакай да погледна в Гугъл. /гледа в телефона/ 2021 г. са 

19. Влад, хайде откажи се, братле! /Владко го гледа умолително/ Добре де, 

продължаваме! Тези 19 са Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Белгия, 

Люксембург, Австрия, Ирландия, Финландия, Словения, Словакия, Кипър, Малта, 

Литва, Латвия, Естония, Испания, Гърция, Португалия. Но тука ще ни трябва малко 

математика. От тях трябва да извадим страните основателки – вече ги знаем, да 

извадим също страните от следващите разширявания – Ирландия, Испания, 

Гърция, Португалия. От страните от последното разширяване трябва да извадим 

тези, които вече са в еврозоната. 

ВЛАДКО: /прекъсва го нетърпеливо/ Давай по-бързо! Много сложно стана! Все 

едно си госпожата по математика! 

РАДКО: Сегааа! Ето – остават Румъния, България, Полша, Чехия, Унгария, 

Хърватия. 

ВЛАДКО: Пак нищо! Това са шест  държави. /сяда отчаян на пода/  

РАДКО: Аз ти казах още в началото, че няма да я открием, за да не храниш 

напразни надежди. Давай да учим за теста, че времето лети, а нали я знаеш 

Василева колко е строга! Кой знае какви гадни въпроси е измислила! 

Двамата сядат на пода и се съсредоточават в учебниците.  

Звъни телефонът на Радко.  

РАДКО: Ех, кой ли е сега?  /с досада/ Ало. /изведнъж се разведрява, се усмихва и 

любезно продължава/ Разбира се Ина, ела! Какво правя ли? Учим с един приятел 

по гражданско. Ти тия неща си ги знаеш. /затваря телефона/ Ставай Влад, да 

оправим малко, че ще дойде Ина.  
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Двамата започват да подреждат. 

ВЛАДКО: Коя е тази Ина? /усмихва се съзаклятнически/ 

РАДКО: Живее на третия етаж, от нашто училище е, в 11б. Готина е! Сега ще я 

видиш! Викаме ѝ Европа, защото е голяма фенка на Европейския съюз, знае 

всичко, където да я пипнеш, веднага отговаря. Щяла да учи европеистика в 

Софийския.  

Звъни се на вратата. Радко отива да отвори.  

РАДКО:/превзето/ Оооо, госпожице Европа, заповядайте моля! 

Влиза Ина. Облечена е със синя тениска с 12-те звезди – усмихната, със 

самочувствие. При нейното влизане Владко отваря широко очи и замръзва. Не 

говори, не помръдва все едно е ударен от гръм. 

Ина и Радко отиват малко по-напред и си говорят. Ина поглежда към 

Владко, след това към Радко с въпросителен поглед.  

РАДКО: /към Ина/  Остави го, много е притеснителен като види момиче. 

ИНА: /вдига  рамене/ Май съм го виждала някъде. Радко, организираме програма 

за 9 май. Дойдох да те запиша в доброволческия екип. Нали знаеш 9 май е денят 

на Европа. /започва да обяснява като учителка/ Тогава Робер Шуман произнася 

декларация, с която предлага да се основе Европейска общност за въглища и 

стомана, за да стане войната материално невъзможна. И след това ... 

РАДКО: /прекъсва я/ И след това се създават Европейската икономическа общност 

и Европейската общност за атомна енергия, а въз основа на тях се създава 

Европейският съюз. Е, госпожице Европа и ние знаем нещо за Европейския съюз!  

ИНА: Точно затова съм дошла при теб! Ти си като един Шарл Мишел или ако 

предпочиташ един Давид Сасоли.  

РАДКО: Какво ви става днес? Тези пък кои са?  

ИНА: /доволна, че го е хванала на тясно/ Как? Не знаеш ли? Шарл Мишел е 

председател на Европейския съвет, а Сасоли е председател на Европейския 

парламент.  
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РАДКО: Тези не ги знаех, но знам за председателката на Европейската комисия – 

Урсула ...ох, как беше?  

ИНА: фон дер Лайен.  

РАДКО Вярно, така беше.  

ИНА: Ради, записвам те, но моля те, бъде сериозен. Малко момчета имаме в екипа. 

Нали знаеш в Европейския съюз се държи на баланса между жените и мъжете! И 

да ти напомня, че ще има състезание. Отборът на 11а срещу отбора на 11б. Който 

отбор победи, отива в Страсбург на „Евроскола“. Там е много яко! Ще се съберат 

младежи от целия Европейски съюз. Ние вече тренираме с госпожа Радойкова. 

Готина е! Спечелихме проект по една програма за училища посланици на 

Европейския парламент. Вече втора година сме младши посланици на Европейския 

парламент. Гответе се за битка!  

РАДКО: Е, знам, че сте много добри, но и ние ще дадем всичко от себе си! Като в 

спорта! Тренираме с г-жа Василева. Строга е, но и тя е много готина, направи 

Европейски клуб. Голям купон! Но на състезание като на състезание!  

ИНА: Дайте, дайте, само да не сте като някои спортисти дето дават всичко от себе 

си и падат с пет на нула! /смее се/ Да научиш имената, институциите и ....ти си 

знаеш! И потърси, моля те, поне още едно момче за доброволческия екип.  

РАДКО: Сложно, но ще се опитам да навия някой приятел. /с глава сочи към 

Владко, който все още е в позата на статуя/ Ще ти пратя СМС като намеря.  

ИНА: Супер си! Хайде чао! /тръгва си/  

Радко я изпраща до вратата като си говорят тихичко. След като се затваря 

вратата, Радко се обръща и вижда Владко, който изведнъж започва да подскача.  

ВЛАДКО: Тя е! Тя е! Намерих я! /изпада в голяма еуфория/ 

РАДКО: Какво намери, бе човек? Какво ти стана? Тая Урсуангела ти е взела акъла! 

ВЛАДКО: Това е тя, бе братле! Не разбираш ли!? Това е момичето от Брюксел!  

Страхотна е, нали!? А, аз да не се сетя, че е от България!  

РАДКО: /подигравателно/ И отгоре на всичкото е от нашто училище, и още по-

отгоре живее в нашия блок. За какво бяха толкова мъки да я търсим из целия 
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Европейски съюз? /снизходително го потупва по рамото/ Е, важното е, че се 

намери! То нали Европейският съюз си е тук, у нас. /ядосан/ Ама ти си за убиване! 

Как можа да стоиш като улична статуя без да помръднеш!?  

ВЛАДКО: Рад, казах ти, че само като я видя и се шашкам. Притеснителен съм! 

Какво да направя? 

РАДКО: Ами какво? Можеше да й паднеш на колене и да й изрецетираш монолога 

на Ромео /пада на колене пред Владко – артистично/ „Премного сладко е, за да е 

истина. Нощ е, сигурно сънувам.!“ 

ВЛАДКО: Стига, де! Не се подигравай! /сяда отчаян / 

РАДКО: Сега пък какво! Нали я намерихме твоята Урсула, Ангела и прочие.... 

ВЛАДКО: Да, ама как ще ми обърне поне малко внимание?  

РАДКО: Във всеки случай не като стоиш като дърво или статуя и мълчиш като пън! 

Защо не се помръдна поне да ви запозная? Добре де, спирам! /замисля се/ 

Слушай, трябва ни план. Крепостите се превземат с предварителна стратегия.  

ВЛАДКО: Какви крепости, Влад! Става дума за момиче – страхотно момиче!  

РАДКО: Виж сега, да оставим падането на колене и монолога на Ромео за по-

късно. Имам велика идея! Слушай сега! Тя си пада по.... 

ВЛАДКО: /скача като ужилен/ По кого? 

РАДКО: Споко! Нали ти казах, че си пада по Европейския съюз. /смее се/ Ти какво 

си помисли?!  

ВЛАДКО: /въздъхва облекчено/ Добре, щом е по Европейския съюз.  

РАДКО: Слушай ме сега много вничателно. Ще я покориш с Европейския съюз! 

ВЛАДКО: Рад, моля те, престани с тези щуротии. Как се покорява момиче с 

Европейския съюз? Не е поезия, не е драма, не е трагедия, не е филм.... 

РАДКО: Ето моят план – сядаш и научаваш всичко за Европейския съюз – това 

история, това как са създадени трите Европейски общности през 50 те години, 

това седемте институции и как се вземат решенията, законодателството и така 

нататък ... Всичко!!  
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ВЛАДКО: Ти не си добре, Рад! Това научаване няма – ти знаеш ли, че само 

законодателството е над 100 000 страници – регламенти, директиви... А 

договорите – нали ги учихме преди малко – Парижки, Римски, Амстердамски, 

Ница, Лисабонски ... край нямат! 

РАДКО: Пропусна  Маастрихтския – с него се създава Европейския съюз! Слушай 

сега – първо, никой не ти казва, че трябва да знаеш законодателство наизуст, 

второ, като искаш да я покориш трябва да се жертваш! Я си помисли какво е 

правил Дон Кихот за Дулсинея Тобоска ?! Мъжете са отивали на дуел за своите 

любими! Умирали са за тях!  Чети литературата, братле! 

/Рецитира артистично:/ 

„Но в облаци е идващият ден, 

защото досега светът не знай 

любов по-чиста и съдба по-клета 

от тези на Ромео и Жулиета!” 

А от теб се иска да опознаеш Европейския съюз! Нищо работа! 

ВЛАДКО: Добре де! Убеди ме! Ама като го изуча от игла до конец тоя Европейски 

съюз, какво ще стане? Пак нищо!  

РАДКО: Ти отваряй компютъра и започвай – отиваш на официалния сайт на 

Европейския съюз - еuropa.eu. Че нали знаеш, пълно е с фалшиви новини и какви 

ли не глупости за Европейския съюз има из интернет. Ще вземеш да научиш нещо 

грешно и тогава целият план пропада. Има и още няколко сайта. /сяда до него и 

щрака на компютъра/ Ето сайта на Европейския парламент, на Музея на историята 

на Европа. А ето тука има и още един за ЕС в училище – „ Ресурсен център 

Европа“ -  с много готини материали. Хайде късмет и успех!  После ще измислим 

следващата стъпка към госпожица Европа! А може и съдбата да помогне! /смее се 

закачливо и припява  „Съдбата чука на вратата“ от Петата симфония на Бетовен./   

Край на първо действие. 
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ВТОРО ДЕЙСТВИЕ 

Класна стая или друга училищна зала. На дълга маса седи журито на 

състезанието между 11а и 11б - в средата г-н Симеонов – директор на училището, 

от двете му страни г-жа Василева и г-жа Радойкова. В публиката седят Радко, 

Владко и Ина.  

Г-Н СИМЕОНОВ: /изправя се/ Уважаеми ученици, тази сутрин се проведе 

писменият тест по европейското измерение на гражданското образование, в който 

взеха участие отборите на 11а и 11б клас. В комисията по проверка на тестовете 

участваха г-жа Василева и г-жа Радойкова. Те ще ви съобщят резултатите.  

Г-ЖА ВАСИЛЕВА: Ученици, справили сте се с много добре с теста, но все още 

имате пропуски. Разсеяни сте, не знам за какво мислите! 

ГЛАС от класа: За  купон! /всички се смеят/ 

ДРУГ ГЛАС от класа: За мача! /пак се смеят/ 

Г-ЖА ВАСИЛЕВА: Моля, бъдете сериозни! Имаме важна работа, защото сме 

изпаднали в сложна ситуация. Сега колежката Радойкова ще ви обясни. 

Г-ЖА РАДОЙКОВА: И аз ви поздравявам с представянето на теста, но възникна 

проблем, който трябва да решим днес. Двата отбора имат равен брой точки, а 

трябва да  определим победител. След като обсъдихме с колегите, решихме всеки 

отбор да излъчи свой представител. Ще зададем въпроси на двамата – хайде да ги 

наречем капитани и от техните отговори ще зависи кой отбор ще спечели 

участието в Евроскола. Има ли желаещи да станат „капитани“? /Ина вдига ръка/ 

Заповядай Ина. /Ина се качва на сцената/ За отбора на 11б ще се състезава Ина. 

Кой ще бъде храбрецът от отбора на 11а? /за момент има мълчание/  

Чува се от публиката гласът на Радко: ВЛАДКО! ВЛАДКО!   

Г-ЖА ВАСИЛЕВА: /подканя го насърчително/ Хайде, Владко! Покажи какво можеш! 

Като в Евроклуба!  

Владко излиза на сцената с известна неохота и застава до Ина. 

Г-Н СИМЕОНОВ: Ще задам първия въпрос към Ина – Кога България става член на 

Европейския съюз?  
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ИНА: /уверено/ България подписва Договора за членство в ЕС на 25 април 2005 г., 

а става пълноправен член на ЕС на 1 януари 2007 г. 

Г-Н СИМЕОНОВ: Изчерпателен отговор! 5 точки за 11б! 

Г-ЖА РАДОЙКОВА: Влади, кои са основните ценности, върху които се основава 

Европейския съюз? 

ВЛАДИ: /оживява се и отговаря бързо/ Съюзът се основава на ценностите на 

зачитане на човешкото достойнство, на свободата, мира, демокрацията, 

равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, 

включително правата на хората, които принадлежат към малцинства. Тези 

ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са 

плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, 

солидарността и равенството между жените и мъжете. Те са формулирани в член 

втори от Договора за Европейския съюз.  

Глас от публиката - на Радко: Жестоко! Давай, Влад! 

Г-ЖА ВАСИЛЕВА: Отлично, Влади! 5 точки за отбора на 11а. Следващият въпрос 

към Ина.  Кои са основните институции на Европейския съюз?  

ИНА: Институциите на Европейският съюз са седем: Европейският парламент,  

Европейският съвет, Съветът на Европейския съюз, Европейската комисия, Съдът 

на Европейския съюз, Европейската централна банка и Сметната палата. 

Глас от публиката: Браво Европа!  

Г-ЖА ВАСИЛЕВА: Правилно, Ина! 5 точки за 11б. 

Г-ЖА РАДОЙКОВА: Влади, кои са четирите свободи на движение в единния пазар 

на Европейския съюз?  

ВЛАДИ: В Европейския съюз има свободно движение на хора, стоки, услуги и 

капитали. 

Г-ЖА РАДОЙКОВА: Точно така, Влади! 5 точки за 11а. 

Намесва се г-н Симеонов, който по време на отговора на Влади отива в края 

на сцената и говори по телефона. Връща се след като Влади е отговорил и се 

обръща към журито.  
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Г-Н СИМЕОНОВ: Колеги, така май ще трябва да продължим до довечера. Явно, че 

и двамата капитани са отлично подготвени и изборът е труден, дори невъзможен. 

И двата отбора имат равен брой точки. Но имам решение на тази дилема! Току-що 

говорих с ръководителя на Бюрото на Европейския парламент в София – нали 

знаете, че Европейският парламент има информационни бюра във всяка столица 

на Европейския съюз. Ох, и аз се увлякох! Преподавателски синдром!  Намерихме 

решение. И давата отбора заминават на „Евроскола“ в Страсбург!  Поздравления! 

/ръкува се с учителките/ 

Ина и Владко радостно реагират на съобщението. Викове от публиката: 

Българи, юнаци!  

ИНА: /прегръща го/ Влади, страхотен си! Защо не съм те познавала досега, 

господин Европа! 

ВЛАДКО: И ти си страхотна, госпожице Европа!  

ИНА: Това е защото си падам по... 

ВЛАДИ: И аз си падам по /двамата се гледат в очакване/  

ДВАМАТА ЕДНОВРЕМЕННО: по Европейския съюз!  /смеят се!/ 

Ръкопляскания от публиката. 

 

ЕПИЛОГ 

Улица в София, в дъното на екран се прожектира сградата на Софийския 

университет. Ина и Владко вървят. От отсрещната страна идва Радко.  

РАДКО: /носи документи за записване в университет/ О, мисис и мистър Европа! 

Как сте? Записахте ли се? 

ВЛАДКО: /вади от джоба си студентска книжка и говори тържествено/ Рад, 

говориш със студент, първи курс, специалност Европеистика!   

ИНА: Записахме се! Два поредни факултетни номера сме. /поглежда мило към 

Владко/ Състезанието продължава.  

РАДКО: /възторжено/ Кой ще е бъдещият комисар?! /към публиката/ Тя съдбата си 

знае работата, и Европейският съюз също, но ако не бях аз да измисля 
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стратегията,  Влад щеше още да е замръзнал като статуя. /застава в поза на 

статуя/ Хайде, чао, че ще закъснея! /отдалечава се/ 

ИНА: Не го попитахме къде ще се записва?  

ВЛАДКО: Литература – пада си по Шекспир. Сигурно ще стане писател. Има идеи и 

въображение. Понякога измисля странни предложения, но е страхотен приятел. 

/обръща се към Ина и пада на колене/  

ИНА: /учудена/ Какво правиш, Влад! 

ВЛАДКО: Обичам те, Европа! /Влади става. Прегръщат се с Ина/ 

В далечината се вижда фигурата на Радко, който ръкопляска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


