
9 май – денят на Европа 
Стремеж към единство,мир и 

просперитет



,,Декларация на Шуман”

• 9 май 1950 г 
френският 

• 9 май 1950 г 
френският министър  
на външните работи 
Роберт Шуман  
предлага създаване на 
Европейска общност 
за въглища и стомана 



1951г-Париж

1951г в Париж шест                
страни-
Франция,Германия,Ита
лия,Белгия,Холандия, 
Люксембург подписват 
договор за създаване 
на Европейска 
общност за въглища и 
стомана(ЕОВС),с цел 
общ пазар и свободна 
търговия



Възникване на Европейския съюз

На 25.03.1957г. В Рим шестте държави подписват 
два важни договора ,с които се създават 
Европейската икономическа общност (ЕИО) и 
Европейска общност за атомна 
енергия(ЕВРАТОМ) 

През 1965г. трите форми ЕОВС,ЕИО и ЕВРАТОМ 
се обединяват под общо 
наименование,,Европейска общност” 
трансформирано по-късно в ,,Европейски 
съюз”(ЕС)



Разширяване на Европейския съюз

• 1973г-
Дания,Ирландия,Обединено 
кралство

• 1981г-Гърция

• 1985г-Португалия и Испания

• 1995г-
Австрия,Финландия,Швеция

• 2007г-
Чехия,Кипър,Естония,Унгария, 
Латвия,Литва,Малта,Полша, 
Словакия,Словения

• 2007-България и Румъния

• 2013-Хърватия



Днес броят на страните членки в ЕС е 27 

• На 31.01.2020г. 
Великобритания и 
Северна Ирландия 
излизат от ЕС



Европейския съюз е политически и 
икономически съюз

• ЕС обединява хора с 
различни 
езици,религии,култури,
сплотени от общи 
ценности-
свобода,демокрация,

равни права,

върховенство на

закона



Институции на ЕС

Европейски 
парламент-
представлява 
европейските 
граждани/седалище –
Страсбург



Европейски съвет

Определя основната 
посока на развитие и 
приоритетите на 
ЕС/седалище-Брюксел



Европейска комисия-изпълнителна 
институция  на ЕС/седалище 

Брюксел

Съвет на Европейския съюз(съвет на 
министрите)-представлява 

правителствата на държавите 
членки/Брюксел



Съд на Европейския съюз

Контролира 
спазването на 
договорите и 
нормативните актове 
на ЕС/Люксембург



Европейска централна банка/Франкфурт
Европейска сметна палата

-контролира бюджета на ЕС



Израз на общите цели на страните от 
обединена Европа са петте символа

на ЕС:

Знаме
-kръг от 12 златни звезди 

на син фон, 
символизира 
разбирателството 
между народите

-12 звезди - число символ 
на съвършенството и 
единството



Европейски химн

• Част от Девета симфония на Лудвиг ван 
Бетовен - ,,Ода на радостта”

• Химнът е израз на идеите на обединена 
Европа:свобода,мир и солидарност



Единна валута

• Паричната единица на ЕС е еврото

• Еврото е 

официална

валута на 19

от 27-те 

страни от ЕС



Девиз на Европейския съюз

,,Единни в 
многообразието”



Денят на Европа-9 май
общ празник на европейските 

граждани


