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Abstract  

 

The European Union  uses a number of symbols, including the Flag of 

Europe, Anthem of Europe, Motto of the European Union and Europe Day. These 

symbols have no official status based in international treaty, but they are in de 

facto use by the EU institutions and are in widespread use as expressions of the 

values of European integration. These symbols go back to 1985, when they were 

introduced by the European Communities summit in Milan. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthem_of_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Motto_of_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe_Day
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Communities
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Мото на Европейския съюз 

Единство в многообразието“ (на латински in 

varietate concordia) е мотото на Обединена 

Европа. То се използва от 2000 г. и въплъщава 

идеята за обединение на европейците в съюз, 

за да работят заедно за мир и просперитет, 

като в същото време се опознават и обогатяват 

взаимно от различните култури, традиции и 

езици. 

 

 

Европейското знаме  

Европейското знаме символизира 

европейското единство, а 12-те звезди в кръг 

олицетворяват солидарността и хармонията 

между държавите. Броят на звездите не е 

свързан с броя на държавите членки, а е 

символ на съвършенство, пълнота и единство. 

Историята на знамето започва през 

1955 г. Съветът на Европа,1 който защитава човешките права и подпомага 

европейската култура, одобрява този дизайн за собствена употреба, като през 

следващите години насърчава нововъзникващите европейски институции да 

приемат същото знаме. 

През 1983 г. Европейският парламент решава знамето на Общностите да бъде 

същото, използвано от Съвета на Европа. През 1985 г. то е прието от всички лидери 

на ЕС като официален символ на Европейските общности, които по-късно ще се 

превърнат в Европейски съюз.  

Знамето се поставя на всички евро банкноти, а звездите - на евро монетите. 

 

                                                             
1 Съветът на Европа е международна организация, която защитава човешките права и подпомага европейската 
култура.  
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 Интересен факт 

През 2016 г. по повод 30-годишнината от приемането на 

знамето на ЕС 19-те страни от еврозоната издадоха 

специална възпоменателна монета. След онлайн 

конкурс, организиран от Европейската комисия през 

2015 г., гражданите на тези държави избраха нейния 

дизайн. Той се състои от 12 звезди, превръщащи се в 

човешки фигури, които приветстват една нова Европа. 

 

Химн на Европейския съюз 

Мелодията на Европейския съюз е от Деветата симфония, композирана през 1823 г. 

от Лудвиг Ван Бетовен, когато той написва музиката към „Одата на радостта“ — 

стихове на Фридрих фон Шилер от 1785 г. Мелодията символизира не само 

Европейския съюз, но също и Европа в по-широк смисъл. Поемата „Ода на радостта“ 

изразява идеалистичната представа на Шилер за братство между всички. 

През 1972 г. Съветът на Европа приема мелодията на Бетовен „Ода на радостта“ за 

свой химн. През 1985 г. тя е одобрена от лидерите на ЕС за официалния химн на 

Европейския съюз. На универсалния език на музиката този химн обединява без 

думи европейските идеали за свобода, мир и солидарност. 

Европейският химн не заменя националните химни на държавите от ЕС, а 

възхвалява ценностите, които те споделят.  

Химнът може да бъде чут на официални церемонии и на разнообразни прояви от 

европейски характер. 

Чуйте европейския химн  

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/european-anthem-2012.mp3
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Денят на Европа 

 

Денят на Европа, честван на 9 май всяка 

година, е посветен на мира и единството на 

Стария континент. На тази дата се отбелязва 

годишнината от историческата Декларация 

Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж 

френският външен министър Робер Шуман 

споделя визията за нова форма на 

политическо сътрудничество в Европа, която 

ще направи войната между европейските народи немислима. 

 Повече за Декларацията Шуман можете да разгледате тук: 

https://www.consilium.europa.eu/en/70-schuman-declaration/ 

За да отбележат Деня на Европа, институциите на ЕС отварят своите врати за 

гражданите в Брюксел и Страсбург. Местните служби на ЕС в Европа и в целия свят 

организират множество дейности и прояви за всички възрасти. Всяка година хиляди 

хора участват в посещения, дебати, концерти и други събития, които са посветени 

на Деня на Европа и имат за цел да се повиши осведомеността за Съюза. 

 

Еврото 

 

Еврото е официалната парична единица на 19 държави 

членки на ЕС. Единната валута е осезаемо проявление 

на европейската интеграция, а дизайнът, прилагането 

и политиките, свързани с него, имат своя собствена 

история. Името „евро“ е избрано през 1995 г. на 

заседание на Европейския съвет в Мадрид.  

Символът € се основава на гръцката буква епсилон (Є). 

https://www.consilium.europa.eu/en/70-schuman-declaration/
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Освен това „Е“ е първата буква в думата „Европа“, а двете успоредни линии 

символизират стабилност. 


