
Деня на Европа. 
Изготвила; Мартина Глухарова. 5 в клас.



Кога и защо се чества празника?

 Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и 

единството в Европа. На тази дата се отбелязва годишнината от 

историческата Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж Робер 

Шуман, френският външен министър по това време, споделя своята идея за 

нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи 

войната между европейските народи немислима.

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_bg


Продължение......

 Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини и 

управлява производството на въглища и стомана. Само година по-късно е 

подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението на 

Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.



Как празнуват институциите и 

хората?

 За да отбележат Деня на Европа, през май институциите на ЕС ще отворят 

своите врати за обществеността в Брюксел и Страсбург. Местните служби на 

ЕС в Европа и в целия свят ще организират множество дейности и прояви за 

всички възрасти.

 Всяка година хиляди хора участват в посещения, дебати, концерти и други 

събития, които са посветени на Деня на Европа и имат за цел да се повиши 

осведомеността за Съюза.



ОЩЕ ПО ТЕМАТА...

 9 май се чества в различни форми в повечето държави - членки на ЕС и 

кандидат-членки на ЕС, като Турция.] Поради политическия характер на този 

ден, той се използва като възможност да се информират хората за ЕС и да се 

говори в подкрепа на европейската интеграция. Знамето, като друг символ, 

има важна роля в честванията. Въпреки че 9 май е по-популярен, тъй като се 

чества в ЕС, 5 май също все още се празнува от някои европейци, поради 

факта, че Съвета на Европа има важна роля при защитата на човешките 

права, парламентарната демокрация, и законността. За разлика от това, 

Декларацията на Шуман просто предлага обединяването на френските и 

западногерманските въглища и стомана.

 От 2003 г. насам Украйна чества Деня на Европа на третата събота на месец 

май.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1#%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%95%D0%A1_%D0%B8_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 5 май съвпада с Деня на Освобождението в Дания и Нидерландия, когато 

германските войски, намиращи се там, и тези, в Северна Германия, се 

предават през 1945 г. 9 май съвпада с навечерието на нахлуването на 

Германия в Нидерландия, Белгия и Франция. Също така 9 май съвпада с 

Деня на победата, краят на Втората световна война в Европа, който се чества 

в бившия Съветски съюз и в Руската федерация. В Западна Европа денят на 

победата над фашизма се чества на 8 май. Причината за разликата в датата 

е разликата в часовото време – късно вечерта на 8 май Уинстън 

Чърчил и Хари Труман обявяват края на войната в Европа (ранните часове на 

9 май по московско време).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7






Денят на Европа е важен и хубав 

празник за моето семейство!




