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1951
ПЪРВИТЕ ШЕСТ
Шест държави основават 
Европейската общност за 
въглища и стомана,  
а по-късно, през 1957 г., също 
и Европейската икономическа 
общност и Евратом:

Франция,  
Германия,  
Италия,  
Белгия,  
Нидерландия 
и Люксембург.

1973
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА 
ДАНИЯ, ИРЛАНДИЯ 
И ОБЕДИНЕНОТО 
КРАЛСТВО

Успехът на Европейската 
икономическа общност привлича 
други европейски държави. Дания, 
Ирландия и Обединеното кралство се 
присъединяват през 1973 г. По това 
време се водят преговори с Норвегия, 
но норвежкият народ гласува на 
референдум против членството. 

1981
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
НА ГЪРЦИЯ  

Гърция наскоро е отхвърлила 
военна диктатура. С 
присъединяването на Гърция 
тогавашните държави 
членки искат да подкрепят 
новосъздадената 
демокрация. Действат 
и икономически 
аргументи: 
Гърция е интересен 
нов пазар. 

2004
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
НА ЧЕШКАТА 
РЕПУБЛИКА, КИПЪР, 
ЕСТОНИЯ, УНГАРИЯ, 
ЛАТВИЯ, ЛИТВА, 
МАЛТА, ПОЛША, 
СЛОВАКИЯ И 
СЛОВЕНИЯ.

На 1 май 2004 г. в ЕС са приети десет 
нови държави членки. С това общият 
брой на държавите членки достига 25. 

2007
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
НА РУМЪНИЯ И 
БЪЛГАРИЯ

България и Румъния се 
присъединяват през 2007 г. 
Присъединяването им 
увеличава броя на 
държавите членки 
на 27. 

2020
ОБЕДИНЕНОТО 
КРАЛСТВО 
НАПУСКА ЕС

Обединеното кралство 
официално напусна 
Европейския съюз на 31 
януари 2020 г. след няколко 
години преговори. Това е 
първата държава, която се 
оттегля от ЕС. Оттогава ЕС се 
състои от 27 държави членки.

ДЪРЖАВИ – КАНДИДАТКИ ЗА 
ЧЛЕНСТВО, И ПОТЕНЦИАЛНИ 
ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ   

Понастоящем има пет държави, официално 
кандидатстващи за членство в ЕС. Тези държави са 
Албания, Северна Македония, Черна гора, Сърбия 
и Турция.
Държава кандидатка е държава, която успешно е подала 
заявление за членство. Кандидатите получават финансова, 
административна и техническа подкрепа при подготовката 
си за бъдещото членство.

В допълнение към държавите – кандидатки за членство, 
има и няколко потенциални държави членки. 
Тези държави са обявили официално, че искат да се 
присъединят към ЕС, но не са започнати преговори. Това 
са:
- Босна и Херцеговина 
- Косово*

* Това име не засяга позициите относно статута на Косово и е в 
съответствие с Резолюция № 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН 
и насоките на Международния съд относно обявяване на независимост 
на Косово. 

2013
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
НА ХЪРВАТИЯ

Хърватия се присъедини, 
ставайки 28-ата държава 
– членка на 
Европейския съюз. 

1995
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА 
ШВЕЦИЯ, ФИНЛАНДИЯ 
И АВСТРИЯ
С присъединяването на Швеция, 
Финландия и Австрия държавите 
членки в ЕС стават вече 15. 
Норвегия прави втори опит за 
присъединяване, но отново на 
референдум норвежкият народ 
гласува против. 

1990
ОБЕДИНЕНИЕ 
НА ГЕРМАНИЯ 

Източна и Западна Германия 
искат да бъдат обединени 
отново като държава. 
Другите държави членки 
изразяват съгласие относно 
обединението, при условие 
че Германия бъде изцяло 
включена в европейското 
сътрудничество, както 
икономически, така и 
политически. 

1989
ПАДАНЕТО НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА

На 9 ноември 1989 г. пада Берлинската стена. Това 
историческо събитие е един от основните крайъгълни 
камъни, които бележат края на разделението между Западна 
и Източна Европа.  
Нововъзникващите демокрации в Източна Европа вече 
имат възможност да се присъединят към европейското 
сътрудничество. Поради това през 1993 г. държавите членки 
определят условията за присъединяване, на които трябва да 
отговарят новите държави членки: 
- да бъдат „европейска“ държава (географски или 

исторически)
- да зачитат принципите на правовата държава
- да имат добре функционираща пазарна икономика 
- да имат стабилна демокрация
- да зачитат правата на човека 
- да прилагат всички съществуващи правила и регламенти на 

ЕС – така наречените „достижения на правото“

1986
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
НА ИСПАНИЯ И 
ПОРТУГАЛИЯ   
При присъединяването на 
Испания и Португалия важна 
роля изиграват и подкрепата за 
демокрацията и икономическите 
мотиви. Испания тъкмо се е 
„освободила“ от диктатора 
Франко, а Португалия също е 
сложила край на диктатурата на 
Салазар. 

1990
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