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НАКРАТКО ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ

• С времето все повече и повече държави решават да се присъединят. В момента в

Съюза членуват 27 държави. Присъединяването към ЕС е сложна и

продължителна процедура. След като една страна кандидатка отговори на

условията за членство, тя трябва да приложи правилата и разпоредбите на

Съюза във всички области. Тези условия са известни като „критерии от

Копенхаген“ и включват пазарна икономика, стабилна демокрация и

върховенство на закона и приемане на цялото законодателство на ЕС, 

включително и на еврото. Поради много големия брой правила и разпоредби на

ЕС, които всяка страна кандидатка трябва да приеме като национално право, 

завършването на преговорите изисква време. Страните кандидатки са

подкрепяни финансово, административно и технически по време на този

предприсъединителен период.



КАК СЕ ЗАРАЖДА ИДЕЯТА ЗА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

• От 1950 г. Европейската общност за въглища и стомана ( първообрзът на

Европейския съюз) започва да обединява европейските държави

икономически и политически, за да осигури траен мир.

• Страните основателки са: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, 

Люксембург



НЕЩО ЛЮБОПИТНО ВЪВ ВРЪЗКА С 
БЪЛГАРИЯ?

• Десет години след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, 

българите остават едни от най-големите еврооптимисти, възприемат

по-осъзнато произтичащите от членството ползи и ангажименти и

имат по-рационално отношение към общоевропейските решения по

актуални проблеми от влизането на България в ЕС през 2007г



ПИРЕНЕЙСКИЯТ ПОЛУОСТРОВ 
КАТО ЧАСТ ОТ ЕС

- Коя е основната причина Португалия и Испания да бъдат част от ЕС през

1986г. ? 

- Искаме ЕС да гарантира на Португалия интересите и политиките на страната, да следва

възможно най-ефективното равнище за развитие на икономиката на другите страни от ЕС. 

- Ние, испанците искаме, предполагам както и Португалия, свободна търговия със другите

европейски страни. Искаме испанските ни стоки да са на целия европейски пазар. 

- Да, но все пак вие сте управлявана от диктатор. Не искаме тоталитарна държава в ЕС! 

Трябва да сте демократична държава , за да сте част от нашето голямо семейство! След

изборите на 28 октомври 1982 г. преговорите бяха в ръцете на президента Фелипе

Гонсалес и Мануел Марин - бивш държавен секретар - отговарящ за отношенията с

Европейските общности.



МНЕНИЕТО НА ЕДНА ОТ 
ОСНОВАТЕЛКИТЕ

- Ние от Франция желаем да направим общество, в което заедно с другите страни, 

които желаят да се присъединят, ще си разменяме ресурси, за да можем да си

помогнем взаимно да се съвземем след войната. Вярно, постоянно се надуваме и

претендираме, че сме много богати буржоази без ресурсите на другите страни, 

даже тоалетна хартия няма да имаме. 

-След разрушителното ни участие и тежката загуба от Втората световна война, ние

германците заедно с други шест европейски държави решихме да основем

Европейска икономическа общоност,която по-късно се преименува в Европейски

съюз. Целта на това обединяване бе да си сътрудничим в икономически и

политически план. От 01.01. 1958г. ние германците станахме официален член на

ЕС. Благодарение на членството ни в ЕС вмомента ние сме водеща икономическа

сила.



ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЕДНА 
ВЪТРЕШНОКОНТИНЕНТАЛНА СТРАНА

АВСТРИЯ

-През юли 1989 г., ние австрийците представихме кандидатурата си за членство в ЕС. През

1994 г. се присъединихме към Европейското икономическо пространство (ЕЕА) и, накрая, 

през 1995 г. Станахне член на ЕС. Стъпките към интеграция, които предприехме се

основават на дълбокото ни убеждение че Австрия трябва да е част от интегрирана Европа

основана на човешки ценности, като зачитане на човешките права и човешкото

достойнство, свобода, демокрация, равенство,, толерантност и законност. 

-През изминалото десетилетие станахме водеща малка, отворена икономика в

Европа,извлякохме ползи от членството си в ЕС. Все пак искахме да променим възгледа на

хората за Австрия и да не ни запомнят само като страната в, която мъкнат домашният си

любимец навсякъде“дори и в операта”или пък със мнението, което налагат хората за нас, а

именно-“Аа, ми те австрийците, карането на колело го приемат като ходенето.



ЕДИН МАЛЪК ОСТРОВ КАТО ЧАСТ ОТ ЕС
МАЛТА

• През 1998 г подадохме молба за присъединяване към ЕС. През 2003 г. се

проведе референдум за влизането на страната в ЕС. След изборите в началото

на 2004 г. станахме членка на ЕС заедно с още девет държави. Ние даваме на

ЕС стабилност на институциите, гарантиращи демокрацията, върховенство на

закона, защита на човешките права и правата на малцинствата. 

функционираща пазарна икономика, както и способност да се справи с

конкурентния натиск и пазарните сили в Европейския съюз. 



СЕВЕРО-ЗАПАДНА ЕВРОПА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРЛАНДИЯ, 

ДАНИЯ

• Великобритания: Аз дълги години членувах в ЕС, но вече желая да съм самостоятелна държава. Затова на 31 януари 2020 година

официално напуснах ЕС. Най-важната причина за това да се разведа с ЕС е моята независимост, защото нямам достатъчно

свобода.Някои британци мислят, че политиците ще успеят да взимат сами решения. Има доста неща, които се налагат от Брюксел.

От друга страна, има много предимства като търговията между страните членки на ЕС. По този начин ще станем по

самостоятелни, по независими и решителни.

• -Ние британците също така искаме контрол върху имиграцията , защото се чувстваме притеснени от имигрантите. Критикуваме

директивата за работното време 48ч.седмично -малко сме мързеливи, но това не ни пречи да искаме да търгуваме свободно със

света. Смятаме, че ще имаме много по-голям обмен , ако напуснем ЕС.

• АЗ-Република Ирландия се образувах, когато през 1922 г. двадесет и шест графства, които се намират на моя остров Ирландия, се

отцепват от Великобритания и обявяват независимост.

• Да, но не забравяй, че останалите ти шест графства на острова , остават част от мен под името Северна Ирландия.

• Дания: Ние в Дания смятаме гласа на народа за един от най-важните вотове в нашата политика, все пак сме една отворена

държава и отдавна сме се освободили от оковите на консервативността , с които ни държеше политическата форма на

абсолютната монархия. И въпреки отказа от страна на Европейския съюз при първата ни молба , преценихме , че членството ни

ще допринесе положително и за двете страни.



НАВЛИЗАНЕТО НА МАЛО-АЗИАТСКИ 
ОСТРОВ В ЕС. КИПЪР

• -Една от най-добрите гаранции за Кипър и за кипърските граждани е това, че

сме член на ЕС. Когато, например, през 2013 година беше овладяна

финансовата криза това стана с помощта на ЕС. Така че ЕС може да даде най-

добрата гаранция за кипърците. 

• -Кипър е особено важен за разбирането на една паридигма за мир от нов тип в

Европа, а и по света. Защото, колкото и да прилича на други конфликтни зони, 

Кипър е показал готовността на двете различни етнически и религиозни

общности - мюсюлманите кипърски турци и православните християни-

кипърски гърци да съжителстват въпреки всичко.



ЕДНА ЧЛЕНКА ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА ЕВРОПА
ФИНЛАНДИЯ

• -Решението за присъединяване към Европейския съюз е жизненоважно за

Финландия. Така ние официално ще влезем в Западна Европа и ще продължим

интеграцията със Запада. 

• -Членството в Европейския съюз ни отваря възможности за безмитна търговия

в рамките на Съюза - ние имаме какво да търгуваме с Европа и света, улеснява

съвместните изследвания, взаимното развитие на технологиите, помага да

бъдем начело на технологичния прогрес. Отново, в случай на тежки изпитания

и кризи, е добре да усетим силните ръце на партньорите в общността

наблизо.Също така, с членството в ЕС ще получим свободно движение във

всяка държава-членка на ЕС, по-бързо въвеждане на иновации, започване на

бизнес, високо платена работа и глобализацията. Тя ще ни улесни

взаимодействието с други държави.



НАВЛИЗАНЕТО НА ГЪРЦИТЕ 

• На 01.01.1981г.(януари) ние гърците бяхме приети в Европейския съюз. Бяхме самички, но все пак

“И сам войнът е войн”. А на 1 януари 2000г. сме официална членка на Шенгенското пространство. 

Ние сме страна с добре развита пазарна икономика, базирана на селското стопанство и леката

промишленост. Също така и един от най-големите производители на маслини, тютюн и вино. ЕС ни

предоставя много иновации и инвестиции в тежката промишленост, еврофондовете и

увеличаващият се поток от туристи подсилва много нашата икономика. 

• Има много митове около нас: 

• 1)Ние гърците сме мързеливи

• 2)Освен морето ни да се види, няма какво друго. Този стериотип ни казва,че в Гърция има само

храсталаци и треви.Но далеч не е така имаме си и гори,поляни и планински езера.

• 3)Гръцкото ни море е много солено. Често распространяем мит за нас,но и нашето море като на

съседката ни България е еднакво солено...далеч е по соленост от Егейско море.



МНЕНИЕТО НА ИТАЛИАНСКИТЕ 
ОСНОВАТЕЛИ

• Италия е сред основателите на Европейската общност, преобразувана днес в Европейски съюз. 

Страната е приета в Организацията на обединените нации (ООН) през 1955 година и членува

също в Г-8, Организацията на северноатлантическия договор (НАТО), Организацията за

икономическо сътрудничество и развитие, Световната търговска организация, Организацията за

сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и Централноевропейската инициатива. 

Италия традиционно подкрепя ООН и нейната дейност в областта на сигурността Европейската

общност за въглища и стомана (съкратено ЕОВС) е създадена с договор в Париж на 18 април

1951 г. от Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, Люксембург и Холандия с цел да се

обединят въглищните и стоманени ресурси на нейните държави членки. 

• Организацията е първата по рода си, в която присъства наднационална институция, и поради

това се счита за първата стъпка в европейската интеграция. 



СТЕРЕОТИПИ /НРАВИ/ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ.
ЕВРОПА- МНОГОЛИКА



КАКВИ СА НРАВИТЕ НА ФРАНЦУЗИТЕ?

• Французите се разхождат, държейки багети.

• Французите пушат много. Пушенето е част от френския „шик“ начин

на живот.

• Французите са груби.

• Французите вярват, че те превъзхождат всички останали.   

• Французите са много романтични хора.



НРАВИТЕ НА МАЛТИЙЦИТЕ

• В Малта хората са дебели- Островът държи незавидния рекорд на

най-дебела страна в ЕС. Според европейската статистическа агенция

Eurostat една четвърт от жителите на Малта в зряла възраст са

затлъстели.

• В Малта хората са доста приятелски настроени и

изключително гостоприемни.



КАКВИ СА СТЕРЕОТИПИТЕ НА 
ГЕРМАНЦИТЕ?

• Германците харесват добрия хумор и той е дълбоко вкоренен в германската култура и от

векове е практикуван под формата на политическа сатира и фарс, но често германците са

считани за най-малко забавната нация на света.

• Германецът не закъснява, мисли за природата, няма чувство за хумор, обича да пие бира

и да носи сандали и бели чорапи - така звучат някои от най-разпространените клишета. 

• Едно мислят, друго правят. 44 на сто пък от онези германци, които по няколко пъти в

седмицата се хранят в заведения от типа на "Макдоналдс", твърдят, че здравословното

хранене за тях всъщност е важно.

• Любимата реплика на германците е "и да, и не" 



КАКВИ СА СТЕРЕОТИПИТЕ НА 
ПОРТУГАЛЦИТЕ?

• Истинската страст на португалците е бавното вкусване на живота. Повечето от най-добрите

качества на страната са изключително обикновени - традиционни национални празници, 

чиста храна, потопена в зехтин, музика, докосваща най-тънките струни на сърцето, 

спомняща миналите времена на любов и слава. За ценителите на кулинарните изкушения

португалската кухня е вълшебна.

• -Португалците са едни изключително интересни хора с едни още по-интересни възгледи

върху живота и света. Португалците са спокойни и смирени със себе си и всичко около тях. 

Те са много усмихнати и ведри през цялото време. Те са леко бавни и мързеливи спрямо

други народи, но това си е част от техния чар.Изключително са пъстри, гостоприемни и

винаги са готови да ти помогнат в замяна на нищо.



НРАВИТЕ НА АВСТРИЙЦИТЕ

• Виена е известна в цял свят като града на музиката и е дом на едни от най-

големите в света концертни зали с отлична акустика;

• Австрия е смятана за една от най-стабилните страни в света.

• Виенчани са известни с това, колко много обичат кучетата си. Мъкнат ги

навсякъде със себе си. Съвсем в реда на нещата е, да се возите в градския

транспорт с кучето си, както и да го вземете със себе си в ресторанта или

някой моден бутик.



НРАВИТЕ НА ПОЛЯЦИТЕ

• Те са наистина вежливи хора

• Не се удивявайте, ако скинхед случайно ви настъпи по крака и след това горещо се

извини. Поляците сякаш автоматично поднасят вежливо извиненията си. Те се

възползват от вежливостта много често и по най-различни поводи, в отличие от

практиките в други страни.

• Към непознаните хора поляците се обръщат на „Вие”.  Да наречеш някого просто

„мъж” или „жена” е неприемливо. В същото време възрастните поляци могат без

притеснение да се обръщат към младите с „момиче” и „млади човече”.



НРАВИТЕ НА ШВЕДИТЕ

• Високите доходи са символ на успеха в много държави, но у шведите има

дълбоко нежелание да говорят за парите си.

• Всичко се корени в концепцията „Янтелаген“- правило за поведение в

обществото, за което не се говори, но то съществува и в Швеция, и в повечето

нордически държави.

• Тази форма на възхвала на скромността и смирението е подобна на така

наречения "Синдром на високия мак"



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


