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История
◦ Денят на Европа се чества на 9 май от 1950г., и е 

посветен на мира и единството в Европа. 

◦ На тази дата през 1950г. френския външен 

министър, Робер Шуман споделя идея за нова 

форма на политическо сътрудничeство в 

Европа, която ще направи войната между 

европейските страни немислима. 

Неговата идея е, да създаде европейска 

институция, която да обедини и управлява 

производството на въглища и стомана. Година 

по-късно е подписан договорът за създаването 

на тази институция. 

◦ Досега се твърди, че предложението, което 

Шуман е направил отразява началото на 

Европейския Съюз.

Робер Шуман представя предложението си за 

създаването на единна Европа



Как институциите на ЕС, честват Денят на Европа:

◦ За да отбележат Деня на Европа,

държавите отварят вратите си за 

общноста. В цяла Европа на този ден се 

организират множество дейности и 

прояви за всички възрасти.

◦ Всяка година хиляди хора участват в 

посещения, дебати, концерти и други 

събития, които изцяло са посветени на 

Деня на Европа и имат за цел, да 

повишат сътрудничеството в Съюза.

Честване на Деня на Европа в Битоля



Дни, които съвпадат с Деня на Европа:

◦ Деня на Освобождението в Дания и 

Нидерландия - когато германските 

войски и тези в Северна Германия се 

предават през 1945г.

◦ Деня на победата - който се чества в 

бившия Съветски съюз и в Руската 

федерация.

Честване на Деня на победата



Символи на Европейския Съюз:

◦ Европейското знаме - на него е 

изобразен кръг от 12 златни звезди на 

син фон. Звездите символизират 

идеалите за единство, солидарност и 

хармония между народите в Европа.

◦ Европейската монета - по повод 30 -

годишнината от решението да приемат 

знамето, като наша емблема на ЕС, 19 

страни от еврозоната решават, да 

създадат специална възпоменателна 

монета, която да се състои от 12 звезди 

превръщащи се в човешки фигури,

които приветсват раждането на една нова 

Европа.

Знамето на Европейския Съюз

Европейската монета



Европейския химн:

◦ Мелодията, която символизира 

ЕС е от Деветата Симфония и е 

композирана от Лудвиг Ван 

Бетовен, която той написва към 

поемата “Ода на радостта”.

◦ Поемата “Ода на радостта”

изразява идеалистичната 

представа на Шилер за братство 

между всички европейци.

◦ Химнът няма думи, а само музика.

Софийската филхармония, поздравява Европа 

с нейния химн



Мотото на ЕС:

◦ Мотото на ЕС е “Единство в 

многообразието” и се използва от 

2000-та година.

◦ То изразява идеята, че 

европейците са се обединили в 

съюз, за да работят за мир и 

просперитет, като в същото време 

се обогатяват различните култури,

традиции и езици на континента. Честване на Европейския празник в Германия
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