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Ден на Европа

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


Европейски съюз – Ден на 
Европа

В края на 40-те години поствоенна Европа 

е разделена на два лагера от едната и от 

другата страна на т.нар. Желязна завеса. 

Страните от Западна Европа са с разбити

икономики и се борят с тежките

последствия от двете световни войни. В 

този момент сред лидерите започва да се 

прокрадва идеята за обединение, което да 

сплоти европейските държави, да ускори

икономическото им възстановяване и да 

предотврати бъдещи военни конфликти
между тях. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
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


Всичко започна като една мечта на малцина, а се 

превърна в надеждата на мнозина. ЕС е една успешна 

история за мира. История за общи ценности, цели, 

стандарти и политики, които допринасят за по-здрав

съюз между всички европейци“.



Денят на Съвета на Европа отразява

неговото основаване през 1949 г., докато

Денят на Европейския съюз отпразнува деня, 

в който е било предложено създаването на 

предшественика на ЕС – Европейската

общност за въглища и стомана – през 1950 г. 

Денят на Европа е един от европейските

символи, които насърчават единството

между европейците.

https://bg.wikipedia.org/wiki/1949
https://bg.wikipedia.org/wiki/1950




Знамето е избрано от Съвета

на Европа на 8 декември

1954 г. Европейската общност

(ЕО) го приема на 26 май

1986 г. Европейският съюз, 

който наследява ЕО, също

приема знамето още при 

създаването си с договора от 

Маастрихт през 1992 г. 

Оттогава употребата на 

знамето се контролира

съвместно от ЕС и Съвета на 
Европа.

https://bg.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1954
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/1986


Знамето се появява на всички евро

банкноти, а звездите – на евро 

монетите.

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


Мотото на ЕС „Единство 

в многообразието“ се 
използва от 2000 г.

То изразява идеята, че 

европейците са се 

обединили в съюз, за да 

работят за мир и 

просперитет, като в 

същото време се 

обогатяват духовно от 

множеството различни

култури, традиции и 
езици на континента.



Европейският химн е „Ода на радостта“, 

фрагмент от Девета симфония на Лудвиг ван

Бетховен, композирана през 1823 година. Той 

става символ на Съвета на Европа през 1972 

година и на Европейския съюз през 1985 година. 

За официални цели се използват три 

инструментални аранжимента, изготвени от 
Херберт фон Караян.



Български превод

Асен Разцветников

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.

Хор

Прегърнете днес, о, люде,

целий свят вий със любов!

Братя, звездния покров

крие Бог – там Бог е буден:

Кой чела ви свежда, люде?

Чувате ли божи зов?

Там над звездния покров,

Над звездите, Бог е буден!

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


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. 

Вторият е познат също като

Деня на Шуман, 

възпоменавайки

Декларацията на Шуман на 

френския министър Робер 
Шуман.



„Обединението на Европа не може да се случи отведнъж или 

придържайки се към само един план. Европа ще бъде изградена

само чрез конкретни мерки и постижения, базирани на 

солидарността“, посочва Шуман в декларацията си, прочетена

пред ООН на 9 май 1950-а година. Логиката му е, че ако страните

си сътрудничат икономически и търговски, това по естествен път

ще ги обедини и ще допринесе за подобряване на стандарта на 
живот.



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.



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.



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.

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%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%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%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


Съвета на Европа има важна роля при защитата на 

човешките права, парламентарната демокрация, и 
законността.

България празнува Деня на Европа от приемането си като

пълноправен член на Европейския съюз. В цяла Европа и у 
нас този ден се отбелязва с различни празнични прояви. 

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%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

