
Ден на Европа и Победата!

9 май



Ден на Европа 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).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
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%8F_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7


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

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%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


Ден на Победата Денят на Победата е 
празник по случай 
победата на СССР над 
Нацистка Германия във 
Великата Отечествена 
война. Установен е с указ 
на президиума на 
Върховния Съвет на СССР
от 8 май 1945 г.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1933-1945)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Честване
Денят на победата, 9 май, ознаменува и края на Втората 
световна война в Европа.
Той се отбелязва в Русия с мащабен военен парад на 
Червения площад в столицата Москва. В Западна Европа 
победата над хитлерофашизма се чества на 8 май.
По Червения площад ще минат над 130 единици техника, 
като колоната по традиция ще бъде оглавявана от танка Т-
24-85, символ на победата. В парада ще участват и над 13 600 
военнослужещи.
В небето над Москва ще прелетят различни бойни 
вертолети, сред които Ми-28НМ, Ка-52 и Ми-35, 
стратегически бомбардировачи Ту-95МСМ и Ту-160, както и 
група бомбардировачи Ту-22МЗ и Су-34.
Гражданите и гостите на Москва ще видят 
военнотранспортни самолети Ил-76, четворка изтребители 
МиГ-31, изтребители МиГ-29 и Су-24.



Допълнителни снимки от честванията на празниците



Благодаря за вниманието!

Йоанна Иванова 8г


