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9 май-Ден на Европа
● На 9 май 1950г. е направена първата стъпка за създаването на

обединението, прераснало днес в Европейски съюз. След неуспешния опит
от Втората световна война и пред опастността от избухване на Трета

световна война, която да погълне цяла Европа, на този ден в Париж

френският външен министър Робер Шуман представя предложение за

създаване на организирана Европа. На срещата на върха в Милано през

1985г. лидерите на Европейския съюз решават 9 май да се чества като

“Ден на Европа”.



Какво представлява Европейския съюз?
Европейски

= намира се в Европа

Съюз

= обединение на страни





Европейското знаме
● Европейският флаг е символ не само на

Европейския съюз, но и на европейското

единство и идентичност. Дванадесетте
златни звезди, наредени в кръг върху син
фон, представляват солидарност и

хармония между народите на Европа,
като и двата символа олицетворяват

съвършенството, пълнотата и

единството. Броят на звездите не

съответства на броя на държавите-
членки и не се променя в зависимост от

разширяванията на Европейския съюз.



Европейският химн
Мелодията на Европейският химн е

от конпозираната през 1823г Девета

симфония на Лудвиг ван Бетовен, която
съответства на поемата на Фридрих

Шилер “Ода на радостта” . Той не

замества националните химни, а

символизира ценностите, които те

споделят и тяхното единство в

многообразието.





Европейски парламент и единна валута



9 май-Ден на победата
Денят на победата е празник по случай

победата на Съюзниците над Нацистка Германия

през Втората световна война. Празникът се

отбелязва на 8 май-денят на капитулацията на

Германия през 1945г.

На този ден празнуват бившите Съюзници в

Западна Европа и САЩ, но без Русия и повечето
бивши републики на СССР, където денят се

отбелязва на 9-тимай.

Причината за това е разликата в часовото

време и усложнената процедура по

капитулацията на Германия.



Благодаря за вниманието!


