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На 9 май отбелязваме Деня на Европа. 
Празник, посветен на мира и обединението 
на Стария континент. Празник, знак, че 
никога повече в Европа няма да има войни.



На 9 май през 1950 г. е направена първата 
стъпка към създаването на обединението, 
прераснало днес в Европейския съюз. На този 
ден в Париж френският външен министър 
Роберт Шуман представя предложение за 
създаване на организирана Европа, 
неразривно свързана с поддържането на мира. 
На срещата на върха в Милано през 1985г. 
лидерите на Европейския съюз решават 9 май 
да се чества като ’’Ден на Европа’’.



Всяка страна, избрала демократично да се 
присъедини към Европейския съюз, подкрепя 
неговите основни ценности – мир и солидарност.

Тези ценности намират израз в икономическо и 
социално развитие с екологични и регионални 
измерения, които гарантират достоен жизнен 
стандарт на всички граждани.



В миналото усилията за Европейски съюз са 
се основавали на доминирането на една 
група над друга. 

Тези опити не биха могли да издържат 
дълго време, защото покорените са имали 
само едно желание: да си върнат 
свободата.



Днешната амбиция е напълно различна: да 
се изгради Европа, уважаваща свободата и 
идентичността на всички нейни граждани. 

Само чрез обединяване на нейните народи 
Европа би могла да вземе в ръце съдбините 
си и да играе положителна роля в света.



Днес Европейският съюз се стреми да прави 
живота ни по-добър. Например: Свобода за 
младите хора. ЕС подкрепя младите хора, 
които искат да учат или да се обучават 
известно време в друга европейска страна 
(програмата Еразъм)



1957г. - Основаване на Европейската 
общност

1973г. – Първото разширяване

1991г. – Създаване на Европейския съюз

1999г. – Раждането на еврото

2003г. – Разширяване на Европейския съюз 
до 25 страни членки 

2007г. – България е приета в ЕС на 1 
януари 2007г.



 Европейското знаме

 Европейският химн

 9 май – Ден на Европа

 Девиз на ЕС

 Карта на ЕС



12 златни звезди, които не се променят 

 Европейският флаг е символ не само на 
Европейският съюз, но и на европейското 
единство. 

 Дванадесетте златни звезди, наредени в 
кръг върху син фон представляват 
солидарността и хармонията между 
народите в Европа.



 „Ода на радостта“ (част от нея)

Радост - ти дете на Рая,
ти, божествен ясен плам!
Ний пристъпваме в омая,
о, богиньо, в твоя храм.
Твоя светъл чар споява
туй, що светски нрав дели,
братя всички люде стават,
щом с крила повееш ти.



„Единство и многообразие“ е мотото, което 
представя Европа като континент с 
множество различни традиции и езици, но и 
със споделени ценнтости. То бива 
създадено по неофициакен път през 2000г., 
въз основа на предложенията на ученици от 
цяла Европа.





Благодаря Ви за вниманието!


