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9 МАЙ - ДЕНЯТ НА ЕВРОПА 

 

 

 

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа. На тази 

дата се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж 

Робер Шуман, френският външен министър по това време, споделя своята идея за нова форма на 

политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима.   

Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини и управлява 

производството на въглища и стомана. Само година по-късно е подписан договорът за създаване на 

подобна институция. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме 

Европейски съюз. 

Всяка година институциите на ЕС в Брюксел отварят врати за публиката за тържества и дейности 

(тази година на 5 май), а делегациите на ЕС по света организират дейности и събития през целия месец 

май. 

В Деня на Европа европейските институции организират ежегодния ден на отворените врати — на 4 

май в Брюксел, на 9 май в Люксембург и на 19 май в Страсбург. Тази година темата в Брюксел и Страсбург 

е изборът, който правим по отношение на нашето бъдеще. 

 

 

 

 

www.thistimeimvoting.bg е институционална, непартийна платформа на Европейския парламент, която не 

е свързана с нито една политическа партия или идеология. Целта на комуникационната дейност е да 

насърчи демократичната ангажираност в Европейския съюз. Европейският парламент като институция не 

подкрепя нито една политическа партия, нито конкретен депутат. 

 

Парламентът приканва европейците не само да гласуват, но също да помогнат за мобилизирането на 

своите семейства, приятели, съседи и общности да го направят също. Това може да стане чрез споделяне 

на публикация или видео в социалните мрежи за важността всеки да даде своя глас на европейските 

избори, както и да споделя какво е Европа за него, използвайки хаштаговете (знакове за препратка) 

#ТозиПътЩеГласувам и #АзИзбирамЕС2019. 

м е с е ц  

Май 2019 

ПЛАТФОРМА „ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ГЛАСУВАМ“ 

 

http://www.thistimeimvoting.bg/
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 Кампанията „Този път ще гласувам" си поставя за цел да насърчи високата избирателна активност на 

Европейските избори в края на май 2019 г., като не е партийно обвързана и не убеждава хората за кого да 

гласуват, а просто да упражнят правото си на глас - като акт на участие в демократичния процес по осъзнат 

и напълно информиран начин. Платформата на кампанията, налична на сайт www.thistimeimvoting.bg е 

изготвена от Европейския парламент и е достъпна на 24 езика. Чрез платформата Този път ще гласувам се 

набират активни поддръжници и доброволци за кампанията. Регистриралият се получава уникален линк, 

който може да споделя с приятели и последователи в социалните мрежи и така също да помага за 

разпространение на кампанията. Над 220 хил. европейци, сред които популярни лица от всички европейски 

държави, вече са се включили в инициативата, заявявайки, че ще гласуват на предстоящите европейски 

избори. 

 

 

Допълнителна информация за платформата „Този път ще гласувам“ и инициативите, организирани в 

рамките на платформата, може да заявите директно на:  

Таня Чунтова - „Връзки с обществеността“ в Бюрото на Европейския парламент в София 
+359 878 85 35 47(GSM) 
tanya.chuntova@europarl.europa.eu  

 

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 

Европейски информационен център  –  Европа Директно ,  Велико Тъ рново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 П.К. 345 
5000 Велико Търново 
Тел +359 62 605060 

 
europedirectvt@europeinfocentre.bg 

www.europeinfocentre.bg 
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