Деян Илиев 2 а клас

България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в
източната част на Балканския полуостров. Граничи на север с
Румъния, на запад със Сърбия и Северна Македония, на юг с Гърция
и на югоизток с Турция. На изток, страната се мие от водите на
Черно море. Населението й е от 6 951 482. На 1 януари 2007г.–
България става членка на ЕС. България е малка с големи
възможности и невероятни красоти. Сътворена е от пещери,
мостове, езера и планини през манастири, църкви и параклиси.
Розата, пренесена тук от Персия през 17 век, е символ на България.
Българите имат множество обичаи, произлизащи от съчетаването
на езическите и християнските разбирания за света и вселената.

Европейския Съюз не винаги е бил толкова голям, колкото
днес. Когато европейските страни започват да си сътрудничат
икономически през 1951 г., участват само Белгия, Германия,
Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия. С времето все
повече страни решават да се присъединят. В момента в Съюза
членуват 27 държави.

Борис Георгиев 2 а клас

Италия е държава в Европа. Разположена на юг от
Алпите на Апенинския полуостров. Включва двата найголеми острова в Средиземно море - Сицилия и
Сардиния. Площа и е 301 338 кв. км., от които 7 200
кв.км. водна площ. Населението на Италия наброява
60 360 000 души. Столицата на Италия е град Рим.
Италия е от страните основателки на ЕС.
Италия приема еврото като парична единица на 1-ви
януари 1999 г..
Италианската икономика е 8-ма в света и 4-та в Европа,
след Франция, Германия и Великобритания.

Европейският Съюз е международна организация,
политически и икономичеки съюз между 27
европейски държави. Като такъв той е основан на 1
ноември 1993 г. в Маастрихт Холандия.
Държавите основателки са: Германия, Италия,
Франция, Нидерландия, Белгия и Люксембург.
Централата на ЕС се намира в Брюксел, Белгия.
Общата парична единица на 19 от страните е ЕВРО и е
втората по значение валута след американския долар.
На 31 януари 2020 г. Великобритания престава да
бъде член на Съюза и се оттегля от него.

Борис Георгиев 2 а клас

Република България е държава в Югоизточна Европа.
Разположена е в източната част на Балканския полуостров и
заема 23% от неговата територия. Граничи на север с
Румъния, на запад със Сърбия и Северна Македония, на юг с
Гърция и на югоизток с Турция.
От 1 януари 2007 г. страната ни е пълноправен член на
Европейския Съюз. ЕС ни дава достъп до:
✓ финансови средства за икономическо развитие;
✓ свободно да пътуваме, работим и учим;
✓ свободен пазар за продукти и услуги между всички
страни-членки.

Европейският Съюз е международна организация,
политически и икономичеки съюз между 27
европейски държави. Като такъв той е основан на 1
ноември 1993 г. в Маастрихт Холандия.
Държавите основателки са: Германия, Италия,
Франция, Нидерландия, Белгия и Люксембург.
Централата на ЕС се намира в Брюксел, Белгия.Общата
парична единица на 19 от страните е ЕВРО и е втората
по значение валута след американския долар.
На 31 януари 2020 г. Великобритания престава да
бъде член на Съюза и се оттегля от него.

Ивана Бачева 2 а клас

Репу̀блика Бълга̀рия е държава в Югоизточна Европа.
Разположена е в източната част на Балканския
полуостров и заема 23% от неговата територия.
Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и
Северна Македония; на юг с Гърция и на югоизток с
Турция. На изток, по протежение на бреговата ивица,
страната се мие от водите на Черно море. Със своите
почти 111 хил. km² площ и 7 000 039 души (към 31
декември 2018 г.), България се подрежда на 11-о и 16-о
място съответно по площ и по население в
Европейския съюз.

Европейският съюз (съкратено ЕС, Евросъюз) е
международна организация политически и
икономически съюз между 27 европейски държави.
Той е самостоятелно юридическо лице,
притежаващо правомощия да действа независимо
от съставящите го държави в рамките на
предоставените му компетенции. Неговият статут е
регламентиран в Договора за Европейския съюз
(ДЕС) и Договора за функционирането на
Европейския съюз, в сила от 1 декември 2009 г.

Константин Методиев 2 а клас

ъл ар я
Република България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в
източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия.
Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Северна Македония; на юг
с Гърция и на югоизток с Турция.
През 681 година е основана Първата българска държава, която достига
разцвета в развитието си в началото на X век и оказва голямо влияние на
източноевропейските народи чрез книжовните си школи и литературата.
Столицата на България е София.
България е парламентарна република. Тя е страна с прекрасна природа /море,
планини/, богата история /славянската азбука, спасяването на евреите/,
известни личности, изобретили много от нещата, които ползваме в
ежедневието си /компютъра, въздушната възглавница/.
България се присъединява към голямото семейство на Европа през 2007г.
заедно с Румъния.

Европейският съюз е международна организация, политически и
икономически съюз между 27 европейски държави.
Когато европейските страни започват да си сътрудничат икономически
през 1951 г., участват само Белгия, Германия, Франция, Италия,
Люксембург и Нидерландия.
Основатели на ЕС, т.е. „бащите на Европа“ са: Конрад Аденауер, Алчиде
де Гаспери, Робер Шуман, Уинстън Чърчил и Жан Моне.
С времето все повече и повече страни решават да се присъединят. В
момента в Съюза членуват 27 държави. Обединеното кралство се
оттегли от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.
Химн: Ода на радостта.
Мото: Единни в многообразието.
Официална валута:евро.
Ден на Европа: 9 май.

Деян Илиев 2 а клас

Република Малта е разположена в центъра на Средиземно море, южно
от Италия, източно от Тунис и северно от Либия. Населението й е
416 055 души. Нейната столица е гр. Валета. На 1 май 2004 г. страната
става член на Европейския съюз. И по население, и по площ, Малта е наймалката страна-член на ЕС. Малтийският език е единственият
семитски език, официален за европейска държава. Мистичният ореол и
топлият средиземноморски климат правят Малта привлекателна
туристическа цел за много европейци целогодишно.

Европейския Съюз не винаги е бил толкова голям, колкото днес.
Когато европейските страни започват да си сътрудничат икономически
през 1951 г., участват само Белгия, Германия, Франция, Италия,
Люксембург и Нидерландия. С времето все повече страни решават да се
присъединят. В момента в Съюза членуват 27 държави.

Севдалин Митов 2 а клас

Италия е разположена е на юг от Алпите, на Апенинския полуостров. Включва
двата най-големи острова в Средиземно море – Сицилия и Сардиния, и много
по-малки в Тиренско и Адриатическо море. Площта ѝ е 301 338 km² от които
7200 km² водна площ.. Рим е столица на Италия от 1870 г. Преди него столици
на Кралство Италия са били Торино и Флоренция. Днешната държава Италия
е създадена едва на 17 март 1861 г. Населението на Италия според
последното преброяване е около 60 милиона души. Сред най-известните
природни забележителности в Италия са вулканите Етна и Везувий, а страната
е люлка на Ренесанса и е дала на света художници като Микеланджело,
Леонардо Да Винчи, Караваджо и др. Сред паметниците на културата са
стотици сгради, музеи и др. в градове като Рим, Флоренция, Неапол,
Палермо. Един от символите на Италия е Колизеума в Рим. В Италия се
намира и Ватикана : градчето-държава, в което се намира папата, глава на
католическата църква. Италианците са дала на света пицата и сладоледа,
радиото и едно от чудесата на света, Наклонената кула в Пиза!

Италия е една от страните, създали основата на Европейския съюз като
държавата членува в него от 1958-а година. Италия е членка на
Еврозоната и е част от Шенгенското пространство. Всяка година там
празнуват Денят на Европа, който е посветен на мира и обединението
в Европа след края на Втората Световна война. Денят на Съвета на
Европа отразява неговото основаване през 1949 и е един от
европейските символи, които насърчават единството между
европейците. Днес в ЕС членуват 27 държави. ЕС не винаги е бил
толкова голям, колкото днес. Когато европейските страни започват да
си сътрудничат икономически през 1951 г., участват само Белгия,
Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия.

Антонио Бакалски 2 а клас

Репу̀блика Бълга̀рия е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в източната
част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия. Граничи на
север с Румъния; на запад със Сърбия и Северна Македония; на юг с Гърция и на
югоизток с Турция. На изток, по протежение на бреговата ивица, страната се мие от
водите на Черно море. Със своите почти 111 хил. km² площ и 7 000 039 души (към
31 декември 2018 г.), България се подрежда на 11-о и 16-о място съответно по площ
и по население в Европейския съюз.

Европейският съюз (съкратено ЕС, Евросъюз) е международна организация,
политически и икономически съюз между 27 европейски държави. Той е
самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа
независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му
компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския
съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 1
декември 2009 г. През 2012 г. на ЕС е присъдена Нобелова награда за мир, за
продължаващия над шест десетилетия принос за напредъка на мира и
съгласието, демокрацията и правата на човека в Европа.Държавите членки са
му предоставили голям кръг от правомощия, включително в областта на
външните работи и политиката на сигурност. В изчерпателно изброени в ДЕС
области (напр. в областта на митническия съюз) на ЕС е предоставена
изключителната компетентност да приема правнообвързващи актове, като
държавите членки повече нямат правото да приемат свои. В други области ЕС
притежава споделена с държавите членки компетентност.

Антонио Бакалски 2 а клас

Унгария

Унгария е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа. Тя няма
излаз на море и граничи с Австрия, Словакия, Украйна, Румъния, Сърбия,
Хърватия и Словения. Площта ѝ е 93 030 km2, от които 92 342 km2 суша и
688 km2 водна площ. В днешните си граници Унгария заема основната част
от Панонската низина, намираща се в Карпатския басейн и пресичана от
река Дунав. Поради централното си разположение тя се е смята за мост
между Изтока и Запада.

Европейският съюз (съкратено ЕС, Евросъюз) е международна организация,
политически и икономически съюз между 27 европейски държави. Той е
самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа
независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му
компетенции. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз
(ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз, в сила от 1
декември 2009 г. През 2012 г. на ЕС е присъдена Нобелова награда за мир, за
продължаващия над шест десетилетия принос за напредъка на мира и
съгласието, демокрацията и правата на човека в Европа. Държавите членки са
му предоставили голям кръг от правомощия, включително в областта на
външните работи и политиката на сигурност. В изчерпателно изброени в ДЕС
области (напр. в областта на митническия съюз) на ЕС е предоставена
изключителната компетентност да приема правнообвързващи актове, като
държавите членки повече нямат правото да приемат свои. В други области ЕС
притежава споделена с държавите членки компетентност.

Теодор Фотинос 2 а клас

Република България е държава в Югоизточна Европа.Разположена е в
източната част на Балканският полуостров и заема 23% от неговата
територия . Граничи на север с Румъния, на запад със Сърбия и
Северна Македония, на юг с Гърция и на югоизток с Турция. Със
своите почти 111 хил. km2 площ и 7 000 039 души България се
подрежда на 11-о и 16-о място съответно по площ и население в
Европейският съюз. България е сред най-старите страни в Европа и
единствената която от основаването си до днес не е сменяла името си.
Българската армия е единствената в света която не е губила флаг
въпреки че е участвала във всяка една важна война. Около 70% от
розовото масло в света е произведено у нас.В икономически аспект
България е промишлена страна, чиято икономика се гради върху
добива на метали и минерали и върху преработка на суровини. Помалка роля в Икономиката играят земеделието и туризмът. Страната
членува в ООН, Съвета на Европа. Към Европейският съюз се
присъединява 1 януари 2007 а към Нато на 29 март 2004.

Европейският съюз е роден от Европейската икономическа общност,
създадена през 1958 от шест държави, търсещи по-тясна икономическа
интеграция:Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия и Западна
Германия. През 1993 те заедно с Великобритания, Дания, Гърция,
Ирландия, Португалия и Испания, създават Европейският съюз. През
годините ЕС се разраства за да достигне до 27 държави -членки. Заедно
членовете на ЕС формират единен пазар, на който стоки, хора, капитали
и услуги могат да се движат свободно. С общо население от 513 мил.
души през 2018, ЕС е третия по население район в света след Китай и
Индия. 24-те официални езика в ЕС варират от широко говоримите
английски и френски до по-малко известните ирландски, фински и
български. През 2012г. на ЕС е присъдена Нобелова награда за мир, за
продължаващия над шест десетилетия принос за напредъка на мира и
съгласието, демокрацията и правата на човека в Европа.

Деян Илиев 2 а клас

Република Малта е разположена в центъра на Средиземно море, южно
от Италия, източно от Тунис и северно от Либия. Населението й е
416 055 души. Нейната столица е гр. Валета. На 1 май 2004 г. страната
става член на Европейския съюз. И по население, и по площ, Малта е наймалката страна-член на ЕС. Малтийският език е единственият
семитски език, официален за европейска държава. Мистичният ореол и
топлият средиземноморски климат правят Малта привлекателна
туристическа цел за много европейци целогодишно.

Европейския Съюз не винаги е бил толкова голям, колкото днес.
Когато европейските страни започват да си сътрудничат икономически
през 1951 г., участват само Белгия, Германия, Франция, Италия,
Люксембург и Нидерландия. С времето все повече страни решават да се
присъединят. В момента в Съюза членуват 27 държави.

Елинор Стойчева 2 а клас

е конституционна монархия, разположена в
Северозападна Европа. Площта й е 41 543 км2. Населението на страната
е 17 336 891 души. Тя е сред най – гъсто населените и с най – ниска
надморска височина страни в света. Известна е със своите диги, вятърни
мелници, дървени обувки, лалета и осезаема толерантност в
обществото. В нидерландската история има много велики художници
(Винсент ван Гог, Рембранд ван Райн и др.), философи (Еръзъм
Ротердамски, Бенедикт Спиноза и др.) и писатели (Симон Вестдайк,
Хари Мюлиш и др.).

Европейският съюз е международна организация, политически и

Нидерландия става член на Европейския съюз на 1 януари 1958 г.

През 2012 г. на ЕС е присъдена Нобелова награда за мир, за
продължаващия над шест десетилетия принос за напредъка на мира и
съгласието, демокрацията и правата на човека в Европа.

Нидерландия

икономически съюз между 27 европейски държави. Той е самостоятелно
юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от
съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции.
Сред основните задачи на ЕС е осигуряването на вътрешен пазар, който
обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено
свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. Съюзът поддържа
обща политика по отношение на селското стопанство, риболова, околната
среда, защитата на потребителите, транспорта, енергетиката и др.

Елинор Стойчева 2 а клас

Република България е европейска, балканска, черноморска и придунавска
държава. Тя е разположена в Югоизточна Европа и заема Източната част на
Балканския полуостров. Територията на страната е 110 993 km2. Основана е през 681
г. от Хан Аспарух. Населението на България е 6 951 482 души. На 29 март 2004 г.
страната се присъединява към НАТО, а на 1 януари 2007 г. - към Европейския съюз.
Съгласно Конституцията от 1991 г. България е парламентарна република, с ясно
изразено разделение на властите – законодателна, изпълнителна, съдебна.
Традиционната религия за страната е православното християнство.
България има богато историческо, културно и книжовно наследство. Един от най –
старите български културни паметници е вписаният в списъка на световното
културно наследство/ЮНЕСКО/ Мадарски конник (VIII век). Заради географското си
местоположение, благоприятния климат и впечатляващо културно наследство
България се е превърнала в привлекателна туристическа дестинация. Емблемите на
страната са: киселото мляко, българската роза, традиционните обичаи,
туристическите обекти и др.

Европейският съюз е международна организация, политически и
икономически съюз между 27 европейски държави. Той е
самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да
действа независимо от съставящите го държави в рамките на
предоставените му компетенции.
Сред основните задачи на ЕС е осигуряването на вътрешен пазар,
който обхваща пространство без вътрешни граници, в което е
осигурено свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали.
Съюзът поддържа обща политика по отношение на селското
стопанство, риболова, околната среда, защитата на потребителите,
транспорта, енергетиката и др.
През 2012 г. на ЕС е присъдена Нобелова награда за мир, за
продължаващия над шест десетилетия принос за напредъка на мира и
съгласието, демокрацията и правата на човека в Европа.

Константин Методиев 2 а клас

Латвия
Латвия е държава в Североизточна Европа. Тя граничи с Балтийско
море и е една от трите балтийски държави, заедно с Естония и Литва.
Латвия е парламентарна република.
Разделена е на 26 района.
Площта ѝ е 65 558 km², от които 64 590 km² суша и 968 km² водна площ.
Столицата на Латвия е Рига.
Население (2018) 1 919 968 души.
Латвийският, един от балтийските езици, е официалният за страната, но
руският също е широко разпространен. Населението е предимно
християнско, разделено между лутеранска, католическа и руска
православна църква.
Валутата в Латвия е евро.
Държавата става член на Европейския съюз през 2004г.

Европейският съюз е международна организация, политически и
икономически съюз между 27 европейски държави.
Когато европейските страни започват да си сътрудничат
икономически през 1951 г., участват само Белгия, Германия,
Франция, Италия, Люксембург и Ндерландия.
Основатели на ЕС, т.е. „бащите на Европа“ са: Конрад Аденауер,
Алчиде де Гаспери, Робер Шуман, Уинстън Чърчил и Жан Моне.
С времето все повече и повече страни решават да се присъединят.
В момента в Съюза членуват 27 държви. Обединеното кралство се
оттегли от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.
Химн: Ода на радостта.
Мото: Единни в многообразието.
Официална валута: евро
Ден на Европа: 9 май.

Мария Зашева 2 а клас

Република България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в източната
част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия. Столицата на
страната е София. България се присъединява към Европейския съюз на 1 януари
2007г.
Жителите на страната към декември 2019г. са 6 951 482 души. България е една
от най-старите европейски държави, основана през 681 г. и е единствената страна,
която не е променяла името си и никога не е губила знамето си в битка. Тя е известна
и с това, че кирилицата е създадена от двама български монаси - Кирил и Методи
през IX в. и е третата официална азбука на ЕС след присъединяването на страната.
България е забележителна страна, която на малката си територия събира много
разнообразни и пленителни природни забележителности - Седемте Рилски езера,
Белоградчишките скали, Пещера Проходна, Пещера Магурата, Пещера Леденика и
много други, вълнуващи архитектурни паметници – Рилския манастир, Мадарския
конник, Тракийката гробница, Боянската църква, Стария град в Пловдив, Стария
Несебър и други, запазили историята жива до наши дни. Тук се намира и найвисокия връх на Балканския полуостров Мусала -2925м.България произвежда до 85%
от розовото масло в света. Розите се отглеждат в Розовата долина на България
(Казанлък). Българското кисело мляко е най-доброто в света. Бактерията Lactobacillus
bulgaricus се среща само в тук. България е втората страна в Европа с най-голям брой
естествени минерални извори над 225.

Европейският съюз е уникален по рода си икономически и
политически съюз между 27 европейски държави, заемащи по-голямата
част от Европа.
Предшественикът на ЕС е създаден след Втората световна война.
Първите му стъпки са за насърчаване на икономическото сътрудничество
тъй като се смята, че търгуващите помежду си страни са икономически
зависими една от друга и по този начин е по-вероятно да бъдат избегнати
конфликти. Резултатът е създаването през 1958 г. на Европейската
икономическа общност (ЕИО) и засилването на икономическото
сътрудничество между шест държави: Белгия, Германия, Франция,
Италия, Люксембург и Нидерландия. Оттогава насам са се присъединили
други 22 държави. На 31 януари 2020 г. Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия напускат Европейския съюз след 47
години членство, с което от 28 страните членки на стават 27.

Мария Зашева 2 а клас

Нидерландия /Кралство Нидерландия/ е известна още с името Холандия.
Официалната столица на страната е Амстердам, а Хага е административна
столица, където се намира Международния съд. Разположена е основно в
Северозападна Европа и включваща територии извън Европа (Аруба, Бонер,
Кюрасао, Синт Мартен, Синт Еустациус, Саба).
Нидерландия влиза в ЕС на 1 януари 1958г., а член на еврозоната е от
1 януари 1999г.
Жителите на Нидерландия към декември 2019г. са 17 336 891 души.
Нидерландия е известна с красивите си лалета, вятърните мелници /около
1200/ дървените обувки, диги и чудесния кашкавал. Холандия е известна и с
още някои любопитни факти - 26% от територията на Холандия е под морското равнище, от което произлиза името Нидерландия, което означава „ниската земя"; Ню Йорк е започнал като холандска колония, наречена Ню Амстердам; Холандия е най-гъсто населената страна в Европа;съществува град без
нито една улица и др.

Европейският съюз е уникален по рода си икономически и политически
съюз между 27 европейски държави, заемащи по-голямата част от
Европа.
Предшественикът на ЕС е създаден след Втората световна
война.Първите му стъпки са за насърчаване на икономическото
сътрудничество тъй като се смята, че търгуващите помежду си страни са
икономически зависими една от друга и по този начин е по-вероятно да
бъдат избегнати конфликти. Резултатът е създаването през 1958 г. на
Европейската икономическа общност (ЕИО) и засилването на
икономическото сътрудничество между шест държави:Белгия, Германия,
Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия. Оттогава насам са се
присъединили други 22 държави. На 31 януари 2020 г. Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия напускат Европейския
съюз след 47 години членство, с което от 28 страните членки на стават 27.

Константин Методиев 2 а клас

ъл ар я
Република България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в
източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия.
Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Северна Македония; на юг
с Гърция и на югоизток с Турция.
През 681 година е основана Първата българска държава, която достига
разцвета в развитието си в началото на X век и оказва голямо влияние на
източноевропейските народи чрез книжовните си школи и литературата.
Столицата на България е София.
България е парламентарна република. Тя е страна с прекрасна природа /море,
планини/, богата история /славянската азбука, спасяването на евреите/,
известни личности, изобретили много от нещата, които ползваме в
ежедневието си /компютъра, въздушната възглавница/.
България се присъединява към голямото семейство на Европа през 2007г.
заедно с Румъния.

Европейският съюз е международна организация, политически и
икономически съюз между 27 европейски държави.
Когато европейските страни започват да си сътрудничат икономически
през 1951 г., участват само Белгия, Германия, Франция, Италия,
Люксембург и Нидерландия.
Основатели на ЕС, т.е. „бащите на Европа“ са: Конрад Аденауер, Алчиде
де Гаспери, Робер Шуман, Уинстън Чърчил и Жан Моне.
С времето все повече и повече страни решават да се присъединят. В
момента в Съюза членуват 27 държави. Обединеното кралство се
оттегли от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.
Химн: Ода на радостта.
Мото: Единни в многообразието.
Официална валута:евро.
Ден на Европа: 9 май.

