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• Добавете тук първия си водещ символ

• Добавете тук втория си водещ символ

• Добавете тук третия си водещ символ



Денят на Европа е посветен на мира и обединението 
в Европа. Има два отделни посочени дни на Европа: 5 
май за Съвета на Европа, и 9 май за Европейския 
съюз (ЕС). Вторият е познат също като Деня на 
Шуман, възпоменавайки Декларацията на Шуман на 
френския министър Робер Шуман.
Денят на Съвета на Европа отразява неговото 
основаване през 1949 г., докато Денят на 
Европейския съюз отпразнува деня, в който е било 
предложено създаването на предшественика на ЕС –
Европейската общност за въглища и стомана – през 
1950 г. Денят на Европа е един от европейските 
символи, които насърчават единството между 
европейците. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/1949
https://bg.wikipedia.org/wiki/1950


Защо има Ден на 
Европа?

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ШУМАН СЕ СЧИТА ЗА 
НАЧАЛОТО НА ТОВА ,  КОЕТО ДНЕС НАРИЧАМЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ .



Ден на Европа 
•Местните служби на 

ЕС в Европа и по 
целия свят също

организират
разнообразни

дейности и прояви 
за всички възрасти.



В края на 40-те години поствоенна Европа е 
разделена на два лагера от едната и от другата
страна на т.нар. Желязна завеса. Страните от 
Западна Европа са с разбити икономики и се 
борят с тежките последствия от двете световни
войни. В този момент сред лидерите на започва
да се прокрадва идеята за обединение, което да 
сплоти европейските държави, да ускори
икономическото им възстановяване и да 
предотврати бъдещи военни конфликти между 
тях.
Емблематичен момент е речта на тогавашния
френски външен министър Робер Шуман, която
той държи пред Организацията на обединените
нации (ООН). В нея той излага идеята си за 
създаване на това, което впоследствие се 
осъществява под наименованието Европейска
общност за въглища и стомана, а с течение на 
времето прераства в днешния Европейски съюз.



„Обединението на Европа не може да се случи 
отведнъж или придържайки се към само един план. 
Европа ще бъде изградена само чрез конкретни
мерки и постижения, базирани на солидарността“, 
посочва Шуман в декларацията си, прочетена пред 
ООН на 9 май 1950-а година. Логиката му е, че ако
страните си сътрудничат икономически и търговски, 
това по естествен път ще ги обедини и ще допринесе
за подобряване на стандарта на живот.
Противно на първоначалните очаквания, 
предложението му не среща съпротива или 
мълчание. Германският канцлер Конрад Аденауер
обявява декларацията за пробив в отношенията
между Германия и Франция. Позитивен отзив има и 
от страна на Италия, Белгия, Холандия и 
Люксембург. Година по-късно в Париж се ражда
предшественикът на ЕС.



Няколко години по-късно, на 25 март 1957 г., 
са подписани т.нар. Римски договори. С тях
се създават Европейската икономическа
общност и Европейската общност за атомна
енергия (Евратом). Шестте страни, 
участващи в ЕОВС стават основателки и на 
ЕИО и Евратом. В договора за 
икономическото обединение на Европа е 
заложена идеята, която после формира
четирите стълба на Европейския съюз: за 
общ пазар със свободно движение на хора, 
услуги и капитали.
През 1985 г. датата 9 май е избрана за 
отбелязване на Деня на Европа.



Кой празнува?

• Естествено, Денят се отбелязва в страните-членки на ЕС, но не 
само. Държави, които се надяват на бъдеща европейска
интеграция, като Турция, Грузия, Сърбия или Украйна, също
отбелязват празника. Дори в България той е въведен с 
постановление на правителството две години преди страната ни 
да се присъедини към Европейския съюз.



„Всичко започна като една
мечта на малцина, а се 
превърна в надеждата на 
мнозина. ЕС е една успешна 
история за мира. История за 
общи ценности, цели, 
стандарти и политики, 
които допринасят за по-
здрав съюз между всички
европейци“.



В България е обявен с 
Постановление 54 на 
Министерския съвет от 29 март 
2005 г. за отбелязване на 9 май -
Деня на Европа. По този начин се 
обединяват в сърцата на хората
два знаменателни момента от 
историята на континента -
победата над фашизма, родена в 
обединени усилия и дълбоко
изстрадана и стремежа за 
просперитет и мир.



Всяка година Денят
на Европа е под 
различно мото и 

тема.















Благодаря за 
вниманието!

НИКОЛАЙ ИВАНОВ


