
   ВАЖНИ ДАТИ ЗА ЕС  

1950 г. – Началото  
1951 г. – Първите реални стъпки  
1957 г. – Основаване на Европейската общност  
1960 г. – Учредяване на Европейска асоциация за свободна търговия  
1965 г. – Създаване на единна общност  
1973 г. – Първото разширяване  
1979 г. – Пътуване към единната валута  
1981 г. – Десети член на ЕО 
1986 г. – Влизат в сила Европейските символи. Единен европейски акт  

                                                                                1989 г. – Централна и Източна Европа застава по пътя към ЕО  
1990 г. – Подписване на Шенген  
1991 г. – Договорът от Маастрихт: Създаване на Европейския съюз  
1993 г. – Единният пазар вече е реалност  
1994 г. - Период на интензивна интеграция  
1995 г. – Падат границите в рамките на Съюза  
1996 г. – Кандидатури от Източна Европа  
1997 г. – Договорът от Амстердам: Рамка за разширяването на изток  
1998 г. - Процесът на присъединяване започва  
1999 г. – Раждането на еврото  
2000 г. – Договорът от Ница: Как да функционира разширеният Съюз?  
2002 г. – Единната валута е реалност  
2003 г. – Разширяването на Европейския съюз до 25 страни членки е факт  
2003 г. – Европейският съвет реши България да бъде приета в Европейския съюз на 1 януари 2007 г. и подкрепи 2004 като година за 
приключване на преговорите с България и Румъния. 25-те решиха също, че България може да подпише присъединителния договор колкото е 
възможно по-рано през 2005 г. 
2004 г. – Приета е Европейската конституция, която е в основите на новия разширен Европейски съюз 
2007 г.- България и Румъния се присъединяват към Европейския съюз  
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От 1985 г. до наши дни 9 май се чества като Ден на Европа. Макар за мнозина 9-ти май да е Денят на Победата (от близкото ни минало) 
истинският повод 9 май да е по-специален в нашия календар днес е “Декларацията на Шуман”. На 9 май 1950 г., Роберт Шуман (по това време 
Министър на външните работи на Франция) представя своето предложение за създаването на обединение на държавите в Европа, което да 
отговаря за поддържането на мирни отношения на Стария континент. Това предложение остава в историята като “Декларацията на Шуман” и се 
счита за основополагащо на днешна Обединена Европа.. Денят на Европа е повод за различни празнични изяви в по-големите европейски градове 
и столици. Това е още един начин хората от различните нации да се чувстват обединени европейци.  
 

Европейският съюз (ЕС) е обединение на демократични държави, които работят заедно за мир и напредък. Той не е държава, създадена, за да 
замести съществуващите национални държави, но в същото време е нещо повече от международна организация. ЕС всъщност е една уникална 
структура. Неговите държави членки са делегирали част от своя суверенитет на общите институции, така че решенията по определен кръг 
въпроси от общ интерес да се вземат демократично на европейско ниво. Това прехвърляне на суверенитет се нарича още „европейска 
интеграция“.  
 

Правомощията и компетенциите на институциите на ЕС са описани в основните договори на Съюза. Всички решения и процедури на ЕС са 
базирани на тези споразумения, съгласие по които са постигнали всички Държави членки. Върховенството на правото е основна характеристика 
на Европейския съюз. 
 

Европейският съюз (съкратено Евросъюз, ЕС) е уникална наднационална форма на държавно управление, обединяваща 27 европейски държави. 
Създаден с Договора за Европейския съюз (ДЕС, широко известен като Договора от Маастрихт), подписан в Маастрихт на 7 февруари 1992 
година, в сила от 1 ноември 1993 година. В член 1 от Договора Съюзът е определен като основаващ се на Европейските общности, допълнени от 
други форми на сътрудничество между членуващите страни. 

 

 

 

http://www.evropa.bg/bg/del/europe-a-to-z/treaties-and-documents/treaties.html#Element4845
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82

