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„Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built 

through concrete achievements which first create a de facto solidarity. The coming 

together of the nations of Europe requires the elimination of the age-old opposition 

of France and Germany. Any action taken must in the first place concern these two 

countries.“ 

 
The Schuman Declaration, 9 May 1950 г. 

 
 
 

 

д-р ГЕРГАНА РАДОЙКОВА, 

Катедра „Политология“, 

Софийски университет „Св. Климент  Охридски“ 
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1. Началото на сътрудничеството – Декарацията „Шуман“ и Европейската 

общност за въглища и стомана“ 

 
 

Изграждането на Обединена Европа започва 

след края на Втората световна война, с 

основната цел да се гарантира мирът на Стария 

континент и да се избегнат бъдещи 

кръвопролития. На 9 май 1950 г. френският 

министър на вътрешните работи Робер Шуман 

произнася Декларацията „Шуман“, с която 

предлага създаването на Европейската общност за въглища и стомана. С този 

документ се полагат основите на европейската интеграция. 

 Пълен текст на декларацията: 

 
https://www.robert-schuman.eu/en/declaration-of-9-may-1950/bg 

 

Шестте държави основателки са Франция, Германия, Италия, Белгия, 

Люксембург и Нидерландия. Обединяването на производството на въглища и 

стомана осигурява изграждането на обща основа за икономическо развитие. 

 

 

2. Римските договори – 1957 г. 

 
На 25 март 1957 г. в италианската столица са подписани два договора, от които се 

раждат Европейската икономическа общност /ЕИО/ и Европейската общност за 

атомна енергия /Евратом/. Поставена е целта за създаването на общ пазар със 

свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали. Евратом има за задача да 

насърчава изграждането и развитието на ядрената индустрия в шестте държави 

членки. Чрез договора за сливане от 8 април 1965 г., който влиза в сила на 1 юли 

1967 г., органите на ЕОВС, ЕИО и Евратом биват обединени. Съветът на 

https://www.robert-schuman.eu/en/declaration-of-9-may-1950/bg
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Европейските общности замени като единен орган Специалния съвет на министрите 

на ЕОВС, Съвета на ЕИО и Съвета на Евратом. Комисията на Европейските общности 

замени като единен орган Върховния орган на ЕОВС, Комисията на ЕИО и Комисията 

на Евратом. 

 

 
3. Първо разширяване на ЕО – 1973 г. 

 

Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват към Европейската 

общност на 1 януари 1973 г. и с тях държавите членки стават девет на брой. 

Засилва се ролята на Европейския парламент в делата на ЕО. През 1979 г. 

гражданите могат за пръв път да изберат пряко своите представители в Европейския 

парламент. 

4. Европа в десетилетие на промени – 1980-1989 г. 

 

През 1981 г. Гърция става държава членка на ЕО. Испания и Португалия я 

последват пет години по-късно. 

 
През 1986 г. е подписан Единният европейски акт. С този договор се полагат 

основите на шестгодишна програма за решаване на предизвикателствата пред 

свободната трансгранична търговия в ЕС, като по този начин се създава 

„единният пазар“. 
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5. От Европейска общност към Европейски съюз 

 

През 1993 г. е подписан Договорът за Европейския съюз, известен като 

Договора от Маастрихт. Той бележи началото на „нов етап в процеса на 

изграждане на все по-тесен съюз между народите на Европа“. Разширява 

сътрудничеството между европейските държави в редица нови области: 

 
 създава се европейско гражданство. Освен на своите национални 

държави, хората стават граждани и на ЕС;

 установява се обща външна политика и политика на сигурност;

 регламентира се по-тясно полицейско и съдебно сътрудничество по 

наказателноправни въпроси.

 
 
През 1993 г., на заседание на Европейския съвет в Копенхаген се приемат 

критериите за членство в ЕС. В тях са заложени определени демократични, 

икономически и политически условия за държавите, които искат да се присъединят 

към ЕС: 

 
 стабилни институции, които са гаранция за демокрация, правова държава, 

права на човека и зачитане и защита на малцинствата;

 функционираща пазарна икономика и капацитет за справяне с конкуренцията 

и пазарните сили в ЕС;

 способност за поемане и ефективно изпълнение на задълженията, 

произтичащи от членството, включително придържане към целите на 

политическия, икономически и паричен съюз.

 
 

През 1995 г. към ЕС се присъединяват три нови държави: Австрия, Финландия и 

Швеция. 
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На 1 януари 1999 г. е въведено еврото, което става валута на 300 млн. души. През 

първите три години се използва само за счетоводни цели, например при 

електронните плащания. Като пари в брой еврото е въведено от 1 януари 2002 г., 

когато заменя при фиксирани обменни курсове банкнотите и монетите на 

националните валути. 

6. Голямото Източно разширяване на ЕС 

Решимостта за това разширяване, което има за цел континентът отново да бъде 

обединен след падането на Берлинската стена и разпадането на Съветския съюз, е 

поставена на заседанието на Европейския съвет през декември 1997 г., както и 

промените, заложени в Договорите от Амстердам (1999 г.) и Ница (2003 г.) 

Преговорите за членство се провеждат поотделно с всяка държава, въз основа на 

единна рамка. 

На 1 януари 2004 г. пълнопавни членове на Европейския съюз стават 10 държави 

от Централна и Източна Европа: Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, 

Кипър, Малта, Литва, Латвия и Естония. 

 

 
 
 

 
 

 

На 1 януари 2007 г. България и Румъния също стават част от Европейския съюз. 

Решено е върху двете държави да бъде прилаган Механизъм за сътрудничество 

и проверка, който да оценява отбелязания от тях напредък в постигането на 

специфични цели. За България това са шест цели в областта на 
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съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, а 

за Румъния — в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията. 

 
 
 
 

 

На 1 декември 2009 г. влиза в сила Договорът от Лисабон. Той е важна стъпка 

в развитието на европейската интеграция и има за основна цел да осигури на Съюза 

неободимата законова рамка и инструменти, за да отговори на бъдещите 

предизвикателства и очакванията на гражданите за един по-демократичен и 

ефективен Съюз. 

7. Време на нови предизвикателства – 2010 – 2020 

 
На 1 януари 2013 г. Хърватия става 28-мата държава членка на 

Европейския съюз. 

 

 

 

Последиците от световната икономическа и финансова криза, мигрантската 

криза, засилването на геополитическото противопоставяне правят все по- 

необходимо ЕС да говори с единен глас на международната сцена. Засилва се 

евроскептицизмът, а заедно с него и популистката реторика. 

На 23 юни 2016 г. в Обединеното кралство се провежда референдум дали 

страната да остане в Европейския съюз или да го напусне (т.нар. „Брекзит“). 

52% от гражданите се обявяват „за“ излизането на страната от 

общоевропейското обединение, а на 31 януари 2020 г. Великобритания 

официално се превърна в първата държава, напуснала ЕС. 
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Кризите са неизменна част от развитието на ЕС, но въпреки това неговото 

изграждане е една история на успеха. През 2012 г. Съюзът получава 

Нобелова награда за мир, заради своето застъпничество по отношение на 

мира, помирението, демокрацията и човешките права в Европа. 

 
 

 Да се запомни: 
 

1. Историята на изграждането на Обединена Европа започва през 50-те 

години на 20-ти век, със създаването на Европейските общности и с основна цел 

гарантиране на мира на Стария континент и ускоряване на следвоенното 

възстановяване 

2. Европейският съюз е създаден през 1993 г., с влизането в сила на 

Договора от Маастрихт. 

3. ЕС обединява 27 държави членки, шест вълни на разширяване и 

напускането на Обединеното кралство в края на януари 2020 г. 

4. България става пълноправен член на ЕС на 1 януари 2007 г. 

5. Договорът от Лисабон влиза в сила на 1 декември 2009. Той е важна 

стъпка напред към по-демократичен и ефективен Съюз. 

6. Историята на европейското изграждане е динамичен процес, силно 

повлиян както от националните специфики на държавите, така и от 

геополитическите промени и предизвикателства. 

 
Полезни връзки: 

 Тук можете да намерите допълнителна информация за историята на ЕС, от 

офицалния сайт на ЕС: 

https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_bg 

 Тук можете да намерите допълнителна информация от сайта на Съвета на ЕС 

за вълните на разширяване 

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/enlargement/ 

Гледайте видеопосланието от посланиците на ЕС в България по повод Деня на 

Европа от 9 май 2020 г. 

 https://bg.ambafrance.org/Video-poslanie-ot-poslanicite-na-ES-po-povod- 

Denya-na-Evropa 

https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/enlargement/
https://bg.ambafrance.org/Video-poslanie-ot-poslanicite-na-ES-po-povod-Denya-na-Evropa
https://bg.ambafrance.org/Video-poslanie-ot-poslanicite-na-ES-po-povod-Denya-na-Evropa
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 Гледайте видеото „Какво постига ЕС“, от платформата Уча.се 

https://ucha.se/watch/11833/kakvo-postiga-es 

https://ucha.se/watch/11833/kakvo-postiga-es
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