
Представена от Венко Балджиев, 5 а 

клас





 1950 г. – Начало

 1957 г. – Основаване на Европейската общност

 1973 г. – Първото разширяване

 1986 г. – Влизат в сила Европейските символи.

 1991 г. – Договорът от Маастрихт: 

 Създаване на Европейския съюз

 1999 г. – Раждането на еврото

 2003 г. – Разширяването на Европейския съюз 

 до 25 страни членки е факт

 2004 г. – Приета е Европейската конституция,

 на новия разширен Европейски съюз

 2007 г. –България е приета в Европейския съюз 

 на 1 януари 2007 г. 



► Европейското знаме

► Европейският химн

► 9 май – Ден на Европа

► Девиз на ЕС

► Карта на Европейския съюз



 12 златни звезди, 

които не се променят



Европейският химн - Мелодията на Европейския химн 

е от композираната през 1823 г. Девета симфония на 

Лудвиг ван Бетовен, която съответства на поемата на 

Фридрих Шилер “Ода на радостта” е приета през 1985 

год. от държавните и правителствени ръководители на 

държавите членки. 



 На 9 май 1950 г. е 
направена първата стъпка 
към създаването на 
обединението, прераснало 
днес в Европейски съюз. 

 На срещата на върха в 
Милано през 1985 г. 
лидерите на Европейския 
съюз решават 9 май да се 
чества като “Ден на 
Европа”. 



“Единство в многообразието” е мотото, което 

представя Европа като континент с множество 

от различни традиции и езици, но и със 

споделени ценности. То бива създадено по 

неофициален път през 2000 г., въз основа на 

предложенията на ученици от цяла Европа. 









Европейският съюз (ЕС) 

е обединение на 

демократични държави, 

които работят заедно за 

мир и напредък. 

Той не е държава, 

създадена, за да замести 

съществуващите 

национални държави.



Неговите Държави членки 

са делегирали част от своя 

суверенитет на общите 

институции, така че 

решенията по определен 

кръг въпроси от общ 

интерес да се вземат 

демократично на 

европейско ниво. 

Това прехвърляне на 

суверенитет се нарича още 

„европейска интеграция“. 



Правомощията и компетенциите на 

институциите на ЕС са описани в основните 

договори на Съюза. Всички решения и 

процедури на ЕС са базирани на тези 

споразумения, съгласие по които са постигнали 

всички Държави членки. 




