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 Денят на Европа е посветен 

на мира и обединението 

в Европа. Има два отделни 

посочени дни на Европа: 5 

май за Съвета на Европа, и 9 

май за Европейския 

съюз (ЕС). Вторият е познат 

също като Деня на Шуман, 

възпоменавайки Декларацият

а на Шуман на френския 

министър Робер Шуман.



 Съветът на Европа е основан на 5 май 1949 г. и по 

тази причина той избира този ден за свой празник, 

като определя деня за почивен през 1964 г. Въпреки 

това, лидерите на Общността решават да празнуват 

своя Ден на Европа на 9 май, в памет на 

Декларацията на Шуман. В своя реч на 9 май 1950 г. 

в Париж Робер Шуман (френски външен министър 

по това време) споделя своята идея за нова форма на 

политическо сътрудничество в Европа, която да 

направи войната между европейските народи 

немислима. 



 Неговата идея е да се създаде 

европейска институция. 

Предложението на Шуман се счита за 

началото на това, което днес наричаме 

Европейски съюз. Европейският 

парламент официално определя 9 май 

като почивен ден през 

октомври 2008 г.





 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.



 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).



 Европа е най-западният полуостров на Евразия, 
обикновено разглеждан като 
самостоятелен континент. Той граничи 
с Атлантическия океан на запад, Северния 
ледовит океан на север иЧерно и Средиземно 
море на юг. Границата му с Азия на изток не е 
ясно очертана, но най-често се приема, че 
преминава по планината Урал и 
река Урал, Каспийско море и Кавказ. Европа е 
вторият най-малък континент с площ около 10 
180 000 km² или 2% от площта на планетата и 
6,8% от площта на земната суша.



 Континентът е трети по население след Азия 
и Африка със 731 милиона жители или около 
11% от хората в целия свят. Най-интензивните 
военни действия през Първата и Втората 
световна война се водят на територията на 
Европа. През втората половина на 20 век 
континентът е разделен от Желязната завеса, но 
е поставено началото на процеса на европейска 
интеграция, довел до създаването 
на Европейския съюз. 



 *Желязна за израз, използван за първи път 
от Йозеф Гьобелс и популяризиран 
от Уинстън Чърчил, който описва 
границата, която символично, 
идеологически и физически 
разделя Европа на две отделни зони от 
края на Втората световна война до края 
на Студената война, приблизително в 
периода от 1945 до 1990.



 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%
B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%
d0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0

 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%
B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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