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Abstract  

 

These remarkable men and women inspired the creation of the European Union we 

live in today. Without their energy and motivation, we would not be living in the 

Union of peace and stability that we take for granted. 

From resistance fighters to lawyers and parliamentarians, the EU pioneers are 
diverse group of people who held the same ideals: a peaceful, united and 

prosperous Europe. 
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Пионерите на европейската интеграция са редица мъже и жени с различни 

професии, но еднакви идеали: мирна, обединена и просперираща Европа. 

Благодарение на тяхната съзидателна енергия е вдъхновено създаването и 

непрекъснатото развитие на европейското обединение 

 

Жан Моне (1888 - 1979) 

 

„За да е истинско и въздействащо едно 

произведение на изкуството, то 

задължително трябва да е в някаква 

степен незавършено.” 

 

Френският политически и икономически 

съветник Жан Моне се посвещава на 

каузата на европейската интеграция. 

Моне е от района Коняк във Франция. След като на 16-годишна възраст напуска 

училище, той пътува по света като търговец на коняк, а по-късно и като банкер. 

По време на двете световни войни Моне заема високи постове, свързани с 

координирането на промишленото производство във Франция и Обединеното 

кралство. 

На 9 май 1950 г., в реч, вдъхновена от Жан Моне, френският министър на 

външните работи Робер Шуман предлага Франция, ФРГ и останалите европейски 

държави, които желаят да се присъединят, да обединят ресурсите си от въглища 

и стомана. 

Той скъсва със старите представи за изграждане на обединена Европа изведнъж, 

по пътя на създаване на федерация. Жан Моне чертае друг път пред 

европейското обединение – то ще е еволюционно, ще започне от една 

сравнително малка, но твърде важна и с голямо значение област – въгледобивът 

и металургията, и, ако е успешно, ще се разширява постепенно. 

Моне е баща на концепцията за интегриране „стъпка по стъпка“ на следвоенна 

Западна Европа. Вместо пълна и бърза интеграция, той предлага обединението на 

западноевропейските страни да започне с малки, скромни крачки, даващи реални 



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           3 | 
 

резултати, които да доведат до солидарност и единодействие между страни – 

доскорошни врагове. 

Автор е на Плана Моне (1947), имащ за основна цел възстановяването на 

икономиката на следвоенна Франция, което е зависело единствено от 

възстановяването на общоевропейската икономика; 

От 1952 до 1954 г. Моне е председател на Върховния орган на Европейската 

общност за въглища и стомана (ЕОВС).  

Жан Моне е сред инициаторите на създадените през 1957 

г. Евроатом и Европейска икономическа общност (ЕИО). През 1963 г. е сред 

първите европейци, удостоени с американския Президентски орден за свобода. 

През 1976 г. на срещата на върха на ЕИО в Люксембург е удостоен със званието 

„Почетен гражданин на Европа“. 

В началото на 1963г., когато отива в Ню Йорк, за да получи престижния Орден на 

свободата, на Жан Моне е предадено следното послание от президента Кенеди: 

“Уважаеми г-н Моне, в течение на векове императори, крале и диктатори са се 

опитвали да наложат на Европа със сила нейното обединяване. За добро или за 

зло те са се провалили. Но вдъхновявана от Вас, за по-малко от двайсет години 

Европа напредна към единството повече, отколкото от хиляда години насам. Вие 

и тези, които работят с Вас, градихте с хоросана на разума и с тухлите на 

икономическите и политическите интереси. Вие преобразявате Европа единствено 

със силата на една конструктивна идея.”  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Робер Шуман (1886 - 1963) 

 

„Обединението на Европа няма да стане 

отведнъж или според някакъв специален план. 

То ще бъде изградена чрез конкретни 

постижения, които първо създават чувство на 

солидарност.“ 

Робер Шуман има биография на истински 

европеец. Роден е на 29 юни 1886 г. в 

Люксембург; баща му е французин, който 

става германец, когато районът, в който 

живее, е анексиран от Германия, а майка му е 

от Люксембург. Самият Шуман обаче се ражда 

германски гражданин. Когато през 1919 г. след края на Първата световна война 

областите Елзас и Лотарингия се връщат на Франция, той става французин. 

Шуман е адвокат и министър на външните работи на Франция между 1948 и 1952. 

В сътрудничество с Жан Моне той съставя плана „Шуман“. Той предлага 

съвместен контрол върху производството на въглища и стомана – най-важните 

суровини за военната промишленост по това време. Основната идея е, че този, 

който не притежава контрол върху производството на въглища и стомана, няма да 

може да води война. Речта му не остава без отзвук и германският канцлер 

Аденауер реагира бързо с положителен отговор, както правят и правителствата 

на Нидерландия, Белгия, Италия и Люксембург.  

Една година по-късно, на 18 април 1951 г. шестте държави-учредителки 

подписват Парижкия договор. С него се основава Европейската общност за 

въглища и стомана – първата наднационална общност в Европа.  

Усилията на Робер Шуман обаче не спират дотук. Той става активен привърженик 

на по-нататъшната интеграция чрез Европейската отбранителна общност, а през 

1958 г. е първият председател на предшественика на настоящия Европейски 

парламент. Когато напуска поста си, парламентът го удостоява с титлата „Баща на 

Европа“.  



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           5 | 
 

Поради значението на Декларацията „Шуман“ от 9 май 1950 г. този ден е 

определен като Ден на Европа .  

В чест на неговата работа за проправяне на пътя към обединена Европа районът 

в Брюксел, в който са разположени централите на няколко институции на 

Европейския съюз, е наречен на неговото име.   

Пол Анри Спаак (1899 - 1972) 

„Европа на утрешния ден трябва да бъде наднационална 

Европа“ 

Три пъти министър-председател на Белгия, той е активен 

привърженик на европейската интеграция. През 1946 – 1947 

година е първият председател на Общото събрание на ООН, 

през 1952 – 1954 година става първият председател 

на Европейския парламент, а през 1957 – 1961 година е 

вторият генерален секретар на НАТО. 

Пол-Анри Спаак е известен като талантлив оратор – той е човек, който умее да 

накара хората да слушат и има дарбата да убеждава. Тези качества, съчетани с 

вижданията му за европейското сътрудничество, го правят една от личностите с 

най-голям принос за проекта на европейската интеграция. 

Спаак вижда възможност Европа да се възстанови след Втората световна война 

чрез икономическо и политическо сътрудничество. Той съзира потенциала на 

обединението на следвоенна Европа. Доказателство за това е създаването на 

Бенелюкс през 1944 г. Докато Спаак работи в Лондон, в Европа войната следва 

разрушителния си ход. Но заедно с колегите си от Нидерландия и Люксембург той 

разработва съвършено нов и смел проект. През 1944 г. се ражда Бенелюкс – 

митническият съюз между Белгия, Нидерландия и Люксембург. Идеята е семпла, 

но нереализирана дотогава. В границите на трите страни се гарантира свободно 

движение на стоки и услуги През 1955 г. на конференцията на европейските 

лидери в Месина Спаак е избран за председател на комитета (комитета „Спаак“), 

натоварен да изготви доклад за създаването на общ европейски пазар. На тази 

конференция трите държави от Бенелюкс предлагат подновяване на европейската 

интеграция въз основа на общ пазар и интеграция на отраслите транспорт и 

атомна енергия.  
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Докладът „Спаак“ е основата за междуправителствената конференция за 

създаването на Общия пазар (Европейската икономическа общност) и Евратом 

през 1956 г. и води до подписването на 25 март 1957 г. на Римските договори. 

Спаак остава в историята като непоколебим европеец, който вижда далеч отвъд 

границите на собствената си държава.  

 

Алчиде де Гаспери (1881 - 1954) 

 

„Бъдещето не може да се построи със сила, нито 

с желание за завладяване, а с търпеливо 

прилагане на демократични методи, 

конструктивен дух на разбирателство и зачитане 

на свободата.“ 

От 1945 до 1953 г. като министър-председател на 

Италия Алчиде де Гаспери определя съдбата на 

страната си през годините след войната. 

Роден е в района Трентино-Алто Адидже (Южен 

Тирол), който до 1918 г. принадлежи на Австрия. 

Заедно с други видни държавници на своето 

време Алчиде де Гаспери активно застъпва идеята за европейско единство. 

Опитът му по време на фашизма и войната – той е в затвора между 1927 и 1929 

г., след което намира убежище във Ватикана, го довежда до убеждението, че 

само обединението на Европа може да предотврати те да се повторят. 

През 1954 г Алчиде де Гаспери става първият председател на парламентарната 

асамблея на Европейската общност за въглища и стомана. При тези първи стъпки 

към европейска интеграция Де Гаспери играе ролята на посредник между 

Германия и Франция. През последните години от живота си той е също така 

вдъхновяващата сила зад създаването на Европейската икономическа общност. 

Макар и да не доживява да види плодовете ѝ – той умира през август 1954 г., 

ролята на Де Гаспери се признава широко при подписването на Римските 

договори през 1957 г. 



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           7 | 
 

Конрад Аденауер (1876-1967) 

 

„Ценността на всеки човек е основа на 

политическата ни работа.“ 

 

Прагматичен демократ и неуморен 

обединител, Конрад Аденауер, първият 

канцлер на Федерална република 

Германия, който е начело на 

новосъздадената държава от 1949 до 

1963 г., променя облика на следвоенна 

Германия и историята на Европа.  

 

Като много политици от своето поколение още след Първата световна война 

Аденауер разбира, че траен мир може да се постигне само чрез обединяването на 

Европа. 

 

Възгледите на Аденауер за Европа се основават на идеята, че обединението на 

континента е от изключителна важност за трайния мир и стабилност. Поради тази 

причина той работи неуморно за помирението на Германия с бившите ѝ врагове, 

най-вече с Франция. 

Конрад Аденауер е една от най-забележителните личности в историята на Европа. 

Тази Европа, която днес познаваме, би била невъзможна без доверието, което той 

е внушавал у останалите европейски страни чрез последователната си външна 

политика.  

Постиженията му все още се признават от неговите сънародници, които през 2003 

г. го избират за „най-великия германец на всички времена“.  
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Алтиеро Спинели (1907 - 1986) 

 

Непреклонен федералист, италианският политик 

Алтиеро Спинели е един от основателите на 

Европейските общности. Той е водещата личност зад 

предложението на Европейския парламент за договор 

за федерален Европейски съюз – т. нар план 

„Спинели“. Той е приет през 1984 г. от парламента с 

преобладаващо мнозинство и допринася за 

укрепването на Договорите за ЕС през 80-те и 90-те 

години на ХХ век. 

 

В ролята си на съветник на Алчиде де Гаспери, Пол-Анри Спаак и Жан Моне той 

работи за обединението на Европа. Като опитен юрист също така подпомага 

европейската кауза в научната област и създава в Рим Института по 

международни отношения. Като член на Европейската комисия от 1970 до 1976 г. 

Алтиеро Спинели поема вътрешната политика. 

 

На 14 февруари 1984 г. Европейският парламент приема предложението му с 

преобладаващо мнозинство и одобрява „Проект на договор за създаването на 

Европейски съюз“, т. нар. план „Спинели“. Макар че националните парламенти не 

одобряват договора, този документ действително дава основа за Единния 

европейски акт от 1986 г., който отваря националните граници за общия пазар и 

за Договора от Маастрихт през 1992 г. за създаването на Европейския съюз. 

Ентусиазмът на Спинели убеждава президента на Франция Митеран да преобърне 

враждебността на Франция към всичко различно от междуправителствения 

подход към Европа. Това дава тласък на редица европейски правителства да 

задвижат по-нататък процеса на европейска интеграция. 

 

Макар че не всички смели идеи на Спинели стават реалност, той неотклонно се 

стреми към целта си за европейско наднационално правителство, за да се 

предотвратят бъдещи войни в Европа и да се обединят европейските страни в 

единна Европа. Идеите му вдъхновяват много промени в Европейския съюз, в 
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частност значителното разширяване на правомощията на Европейския парламент. 

Федералисткото движение все още провежда редовни срещи на малкия остров 

Вентотене. Алтиеро Спинели умира през 1986 г.  

 

Главната сграда на Европейския парламент в Брюксел носи неговото име. 

 

Валтер Халщайн (1901 - 1982) 

 

Валтер Халщайн е първият председател 

на Европейската комисия от 1958 до 

1967 г., ангажиран европеец и 

решителен поддръжник на европейската 

интеграция. 

Като председател на Европейската 

комисия Халщайн работи за бързо 

създаване на Общия пазар.  

 

Енергичният му ентусиазъм и способността му да убеждава съдействат за каузата 

на европейската интеграция дори и след като вече не е на ръководния си пост. 

По време на неговия мандат интеграцията постига значителен напредък. 

Отличните дипломатически умения на Халщайн, осъзнаването на необходимостта 

от европейско единство и специализираните му познания в тази област, дават 

основание на Конрад Аденауер, по това време канцлер на Германия, да го 

назначи за ръководител на делегацията, която води преговори на конференцията 

„Шуман“ за създаването на Европейската общност за въглища и стомана през 

1950 г.  

По това време той работи в тясно взаимодействие със своя френски колега Жан 

Моне. Двамата споделят едни и същи възгледи за необходимостта от европейска 

интеграция с оглед на благоденствието на Европа. 
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Уинстън Чърчил (1874 - 1965) 

Всички велики неща са прости, а някои от тях могат 

да бъдат изразени с една дума, като например 

свобода, справедливост, чест, дълг, милосърдие, 

надежда. 

Уинстън Чърчил, бивш армейски офицер, военен 

кореспондент и министър-председател на 

Обединеното кралство е един от първите, които 

призовават за създаването на Съединени 

европейски щати. След Втората световна война той 

е убеден, че само обединена Европа може да 

гарантира мира. Целта му е да се премахнат завинаги злини като национализма и 

подпалването на войни. Чърчил формулира изводите си, извлечени от уроците на 

историята, в известната си „Реч пред академичната младеж“, произнесена в 

университета в Цюрих през 1946 г. „Има средство, което … след няколко години 

би направило цяла Европа … свободна и … щастлива. То е да се възстанови 

европейското семейство или колкото е възможно по-голяма част от него със 

структура, осигуряваща възможност да се живее в мир, сигурност и свобода. Ние 

трябва да изградим нещо като Съединени европейски щати.“ Той става активен 

защитник на европейската кауза. Уинстън Чърчил също така си печели име като 

художник и писател: през 1953 г. е удостоен с Нобелова награда за литература. 

 

Марга Кломпе (1912 - 1986) 

Марга Кломпе е учен и учител, участник в 

нидерландската съпротива по време на Втората 

световна война. Тя става член на парламента на 

Нидерландия през 1948 г. и е сред преговарящите по 

Всеобщата декларация за правата на човека на ООН. 

През 1952 г. Кломпе става първата жена член на 

Общата асамблея на Европейската общност за въглища 

и стомана — предшественик на Европейския 

парламент.  
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В асамблеята тя дава своя принос за изготвянето на Римския договор. През 1956 

г. Марга Кломпе става първата жена министър в Нидерландия, като едно от 

нейните постижения е първият в страната закон за всеобщата социална закрила. 

Марга Кломпе се радва на уважение и възхищение, тъй като е жена със силна 

вяра, хуманност и лични убеждения. Високото уважение към нея се изразява и 

във факта, че много улици, училища и здравни заведения в Нидерландия носят 

нейното име 

 

Симон Вейл (1927 - 2017) 

 

Юрист и политик, Симон Вейл е министър 

на здравеопазването на Франция между 

1974 и 1979 г. През същата година става 

член на Европейския парламент и е 

избрана за негов председател, като 

остава на този пост до 1982 г. Така тя 

става председател на първия пряко 

избран Европейски парламент (1979 г.) и 

първата жена председател.  

 

Вейл е уважавана във Франция, по-специално заради подобряването на живота 

на жените и условията на живот в затворите. Тя е известна в цяла Европа с 

отдаването на почит и съхраняването на паметта за евреите, убити по време на 

Холокоста през Втората световна война, както и с ангажимента ѝ към 

европейските ценности и единство.  

 

Хората се възхищават на нейната политическа и лична смелост, тъй като е 

оцеляла в концентрационния лагер „Аушвиц-Биркенау“. Нейното детство и 

травмите й по време на Втората световна война посяват у нея отдаденост към 

обединена Европа — кауза, за която тя работи до края на живота си.  
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Хелмут Кол (1930-2017) и Франсоа Митеран (1916 – 1996) 

 

 Хелмут Кол и Франсоа Митеран са едни от най-

силните лидери на Европа през втората 

половина на 20-и век, които работят в тясно 

сътрудничество помежду си. Германският 

канцлер Хелмут Кол и френският президент 

Франсоа Митеран са израснали в епоха, в която 

техните нации водят две кръвопролитни войни. 

Кол и Митеран положиха сериозни усилия за 

укрепване на следвоенните отношения между Франция и Германия и подчертаха 

значението на мира между своите народи в стремежа към европейска интеграция. 

Снимката на двамата лидери, хванати за ръце, по време на церемонията на 22 

септември 1984 г. по повод на 70-ата годишнина от началото на Първата 

световна война, е емблематичен и вълнуващ образ, който стана водеща новина в 

световните медии. 

 

Като признание за извършената от тях работа през целия им живот в областта на 

френско-германските отношения, през 1988 г. те получиха съвместно наградата 

„Карл Велики“, която се връчва за заслуги за изграждането на обединена Европа. 

В речта си при нейното приемане Хелмут Кол наблегна на общите неща между 

Франция и Германия, които послужиха за основа на целия проект на ЕС, като се 

започне с Европейската общност за въглища и стомана през 1951 г.  
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Жак Делор (роден 1925 г.)  

 

Жак Делор е френски икономист и 

политик. Без съмнение е един от най-

великите политици от втората половина на 

XX век. Неговите десет години начело на 

Европейската комисия (1985-1995 г.) 

бележат най-голямото вътрешно развитие 

на ЕС, началото на много проекти, сред 

които разширяването на изток, и въвеждането на единната европейска валута – 

еврото. еврото. Делор ръководи създадения от него институт "Нова Европа". Той 

много бързо изгражда огромен интелектуален авторитет и днес е почетен доктор 

на 24 висши учебни заведения.  

 

България също е дала значим принос още в зората на развитието на идеята за 

Обединена Европа. Нека си припомним един забележителен българин: 

 

Проф. Иван Шишманов (1862 – 1928) 

„Идеята на Паневропейския съюз се нуждае наистина от практичния разум на 

старите и опитните, но и от горещата и непоколебима вяра на младите.“ 

Учен, ерудит, просветител, общественик, политик, 

министър на Народното просвещение, председател 

на българската секция в Паневропейския съюз, 

министър - Иван Шишманов реформира и създава 

повечето от образователните и културни 

институции. Изпраща български учени и творци в 

чужбина, за да общуват с достиженията на 

европейската наука и изкуство.  

Наричат го „Чародей на общуването“ – със 
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студенти, политици, хора на изкуството и науката. 

Шишманов е едновременно космополитна личност, радетел за Обединена Европа, 

но и страстен защитник на българската национална кауза. По време на Първата 

световна война инициира създаването на един интелектуален кръг, включващ 

личности като Иван Вазов, Александър Цанков, Любомир Милетич, Михаил 

Арнаудов, Александър Балабанов, Георги Данаилов и др. 

Проф. Шишманов Шишманов е сред първите европейци, поставили основите на 

Обединена Европа. През март 1927 г. той става председател на Българската 

секция на Паневропейския съюз. Сред участниците се открояват имената на най-

изтъкнатите български интелектуалци, политици и общественици. Приетият устав 

издига като основна цел пред сдружението - да разпространява между 

българския народ идеите на Паневропейския съюз за сближаване и 

сътрудничество между всички европейски народи на политическа, икономическа 

и културна основа. 

Проф. Иван Шишманов е наричан първият български европеец. Една от най-

големите личности в нашата история, без която не би имало културна България. 

 

 Това е само началото на един дълъг списък на строителите на Обединена 

Европа. Потърсете и се запознайте с делото и примера на други достойни 

личности, оставили  трайна следа в историята на европейската интеграция. 

 

 

 

 

 


