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Денят на Европа, честван на 9 май 

всяка година, е посветен на мира и 

единството в Европа. 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. 



9 май се чества в различни 

форми в повечето държави -

членки на ЕС и кандидат-

членки на ЕС, като Турция.[4] 

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.[5] 

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



След Втората световна война Европа е 
разрушена не само физически, разрушена е 
нейната икономика, разрушена е вярата на 
хората в бъдещето.

Политиците, съветвани от икономистите 
осъзнават, че ако искат просперитет, мир и 
благоденствие в Европа трябва да 
преодолеят съперничество между 
европейските страни, наследени от 
предишни периоди. В средата на 20 в. 
отрасълът за производство на въглища и 
стомана е източник на военна мощ. 
Споделянето на ресурсите и свободната 
търговия между европейските държави 
биха довели до обединяване на усилията за 
възстановяване и развитие на икономиките 
им.

На 9 май 1950 г. Робер Шуман, министър на 
външните работи на Франция, представя 
своята декларация пред международната 
преса в Париж. Той я прочита и призовава 
Франция, Германия и другите европейски 
страни да обединят производството си на 
въглища и стомана като „първа стъпка към 
Европейска федерация”.

„Световният мир не може да бъде запазен 
без творчески усилия, съответстващи на 
опасностите, които го заплашват”. Днес 
тези думи на Шуман се считат за първата 
стъпка към обединяване на европейските 
усилия в инициатива, която сега е 
прераснала в Европейския съюз, а той е 
считан за бащата на нова Европа.




