
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ – 
НАШ ОБЩ ДОМ 



Европа – 
нашият 
континент  

Тя се 
простира от 

Северния 
ледовит 
океан на 

север 

И от 
Антлантическия 
океан на запад 

 500 милиони души 
живеят в Европейския 

съюз 

До планината Урал на 
изток 

До Средиземно море на юг.  



Какво представлява Европейският съюз? 

• Европейски  
= намира се в Европа 

Съюз  
= обединение на страни и 
народи 



Символи 
• Мото – обединени в многообразието 

Химн – „Ода на радостта‘‘ - Бетховен 



Официални азбуки  

•Латинска, Кирилица и Гръцка азбука 



Историята на Европа 

Ние, европейците, не само 
населяваме един и същи 
континент, но имаме и обща 
история.  

Новите начини на живот и на 
мислене, както и новите 
убеждения са се 
разпространявали винаги из цяла 
Европа. Те са оформили начина, по 
който се чувстваме и се държим и 
до днес.  

Древна Гърция и древният Рим, 
например, са повлияли силно на 
европейската култура. 

Църквата  „Ла Мадлен“ в Париж,  
 вдъхновена от римските храмове и  проектирана  
като храм в прослава на Наполеоновата армия,  
видяна откъм площад „Конкорд“, където по време на 
Френската революция е била издигната гилотината 



Изкуство и култура 

През вековете хората на изкуството в 
цяла Европа черпят вдъхновение от 

нови стилове в музиката, 
архитектурата и литературата.  

Например: 

готически църкви във Франция, 
Испания, Полша или Словакия, или 

класическа музика, композирана  
от германски, италиански, 
австрийски или британски 

композитори. 

 



Европейска общност за 
въглища и стомана 

Ето защо шест европейски държави (Белгия, 

Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия 

и Франция)  

се споразумяха да обединят своите 

въгледобивни и стоманодобивни индустрии.  

Те създадоха  

Европейска общност за въглища и стомана. 

 

 



Европейска икономическа 
общност 

Разбирателството между шестте държави бе толкова 
добро, че те решиха да направят още една крачка и да 
създадат Европейската икономическа общност (ЕИО).  

Основната идея бе да се създаде „общ пазар“. Това 
означава премахване на всички национални пречки 
пред свободната търговия, като например граничните 
проверки и митата — сякаш Европа е една страна.  

 



Какво прави днес Европейският съюз? 
• ЕС се опитва да направи живота 

по-добър за всички нас.  

 

• Свобода за младите хора 
ЕС подкрепя младите хора, 
които искат да учат или да се 
обучават известно време в друга 
европейска държава. (Еразъм+) 

 

Пари 
Преди години всяка държава в Европа 
имаше свои собствени пари, или 
„валута“. Сега много държави от ЕС 
използват една-единствена валута — 
еврото.  
 



Както можете да си представите, нужни са усилията на много 
хора, за да се организира ЕС и всичко да работи както трябва. 

Кой какво прави? 

 

Как ЕС взема решения? 



28-те комисари 



Европейският парламент 



‘‘Съединенито прави силата‘‘   
Българско председателство на Съвета на ЕС 

– 11.01.2018  



Ние, младото поколение на България сме част от 
Европа, достойни граждани, които един ден ще 
се реализираме в различни области и ще дадем 

своя принос за развитието на ЕС 


