9 май ден на Победата
ИЗГОТВИЛА : МЕЛЕК МЕХМЕД ОТ 11КЛ

1. Денят на Победато


Денят на Победата е празник по случай победата на СССР над Нацистка
Германия във Великата Отечествена война. Установен е с указ на
президиума на Върховния Съвет на СССР от 8 май 1945 г.[1] като се е
празнува всяка година на 9 май. След разпадането на СССР денят на
Победата остава официален неработен ден в Русия и редица бивши
Съветски републики като Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан,
Киргизия, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. През 2000
г.Кнесетът приема закон за ветераните от Втората световна война и
оттогава Денят на Победата е официален празник в Израел.[2] Следва да
се отбележи, че Съюзниците от войната честват на различни дати.
Причината за това е разликата в часовото време и усложнената
процедура по капитулацията на Германия. Студената война
допълнително разделя бившите съюзници, така че в Европейския съюз и
САЩ Денят на победата над Германия се празнува на 8 май, а в СССР –
на 9 май.

Денят на Победата в СССР и
Русия


Денят на Победата (на руски: День Победы) е вторият по значимост
празник в СССР след деня на Октомврийската революция. Всяка година
на Червения площад в Москва се провежда военен парад, с участието на
най-модерна за времето си военна техника.[3] След разпадането на
СССР военните паради се прекратяват, до юбилейната 50-а годишнина от
Победата. През 1995 г. В Москва се провеждат два парада – на Червения
площад, където маршируват пехотни части, а московското предградие
„Поклонническа планина“ (на руски: Поклонная гора) е организиран
парад с бойни машини. От 1995 до 2007 на Червения площад ежегодно
се провеждат военни паради, без техника. От 2008 в парадите отново
започват да участват бойни машини.




В Деня на победата през 2012 в Томск за пръв път се провежда
обществената акция „Безсмъртен полк“ (на руски: Бессмертный полк).
Участниците в нея преминават по улиците на града с портрети на своите
предци, които са участвали във Великата Отечествена война. През 2015
„Безсмъртният полк“ марширува в 15 държави.[4]

Денят на победата в България


През по-голямата част от войната България е част от силите на Оста. Все пак
страната участва във финалната фаза на войната срещу Третия райх, но съгласно
Парижкия мирен договор тя е със статут на победена държава. България е
задължена да плаща репарации на страните победителки и връща всички
анексирани териториии. В Народна република България 9 май не е официален
празник, но този ден се отбелязва тържествено, като повсеместно се поднасят цветя
и венци на паметниците на загинали български и съветски войници, участници в
бойните групи (1941-44) на БКП и партизани, организират се и други тържествени
мероприятия. След 10 ноември 1989 г. В България се прекратява организирането на
официални тържествени мероприятия по случай Деня на победата. На този ден
започва да се отбелязва Деня на Европа, посветен на мира и обединението. В
България, както и в ЕС, Денят на победата започва да се отбелязва на 8 май. Въпреки
това, всяка година русофили, евроскептици и левичари в цялата страна
продължават да празнуват на 9 май. Те отдават почит на загиналите български и
съветски воини и полагат на техните паметници венци и цветя.[5][6] От 2005 г.
Празнуващите на 9 май носят по руски образец символични георгиевски ленти.[7]

Денят на победата в София
празнуван на 9 май през 2015 г
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Поднасяне на венци и цветя

Денят на победата в България


На 8 септември 1944 г. България, която дотогава е била част от силите на Оста,
обявява война на Нацистка Германия. Така до края на войната Българската армия
се сражава срещу германците в състава на Трети украински фронт.[3] Въпреки
участието на страната в операциите срещу Третия райх, на България не е признат
статут на съвоюваща държава и тя е третирана като победена страна. Макар че в
Народна република България 9 май не е официален празник, този ден се отбелязва
тържествено, като повсеместно се поднасят цветя и венци на паметниците на
загинали български и съветски войници, участници в бойните групи (1941 – 44) на БКП
и партизани, организират се и други тържествени мероприятия.




След 10 ноември 1989 г. В България се прекратява организирането на официални
тържествени мероприятия по случай Деня на победата. На този ден започва да се
отбелязва Деня на Европа, посветен на мира и обединението. В България, както и в
ЕС, Денят на победата започва да се отбелязва на 8 май. Въпреки това, всяка година
русофили, евроскептици и левичари в цялата страна продължават да празнуват на 9
май.[4][5]
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Руският президент упрекна в егоизъм онези, които не спазват
ограничителните мерки. „Всички забрани, дори и оправданите, които
нарушават (обичайния начин на живот), разбира се, дразнят, даже
озлобяват. Трудно е обаче да се съгласим, когато това раздразнение се
излива в пренебрежение към околните, в самовлюбеност, в гръмки думи
за накърняване на личната свобода и конституционните права“, каза Путин
в обръщение към населението на РусияТой поднесе съболезнования на
семействата на всички починали от коронавируса в страната.




По дани от тази сутрин в Русия има 93 558 регистрирани случая на
заразяване с новия коронавирус и 867 починали. С днешните 6 411
заразени за един ден Русия се нарежда на второ място след САЩ по
заразени за ден и на 8-мо в света по общ брой.

Денят на Европа – 9 май: 70 години
на европейска солидарност


Преди 70 години, на 9 май 1950 г., Робер
Шуман, министър на външните работи на
Франция, поставя основите на
Европейския съюз. Той обещава, че върху
тези основи ще бъде изградена нова
Европа. „Обединението на Европа няма
да стане изведнъж или според някакъв
специален план. То ще бъде изградено
чрез конкретни постижения, които първо
създават чувство на солидарност“.Това се
казва в декларация, останала в историята
като Декларацията на Шуман. Това е
послание за мир, единство и надежда
между съседни страни, възстановяващи
се от ужасите и разрухата на Втората
световна война



Ceдeмдeceт гoдини cлeд дeĸлapaциятa нa Шyмaн Eвpoпa e изпpaвeнa пpeд ĸpизa, ĸoятo пpaви
coлидapнocттa нa Eвpoпeйcĸия cъюз пo-вaжнa oт вcяĸoгa. Днec, ниe eвpoпeйцитe, cмe изпpaвeни пpeд
cвoe пpeдизвиĸaтeлcтвo: дa ocъщecтвим тeзи идeaли пo вpeмe нa пaндeмиятa oт СОVІD-19. Paбoтницитe и
cлyжитeли oт цeлия ĸoнтинeнт oбeдинявaт ycилиятa cи, зa дa paбoтят ocнoвнитe ycлyги. Дъpжaвитe члeнĸи
пpeдлaгaт пoмoщ нa cвoитe cъceди в бopбaтa c виpyca и пpoдължaвaт дa изгpaждaт cвoeтo oбщo бъдeщe
зaeднo. Зa дa ce пpeбopим c пaндeмия, ĸoятo нe пpизнaвa гpaници, oт cъщecтвeнo знaчeниe e
eвpoпeйcĸaтa coлидapнocт. Днeшнитe пpeдизвиĸaтeлcтвa oтpaзявaт визиятa нa caмия Poбep Шyмaн зa
Eвpoпeйcĸa здpaвнa oбщнocт - тaĸa ĸaĸтo тoй я виждa oщe пpeз 1950 г: oбeдинeниe нa нaциoнaлнитe
здpaвни cтpaтeгии и нayчнитe мeдицинcĸи изcлeдвaния зa cпpaвянe c oбщитe зaплaxи зa здpaвeтo ĸaтo
cъюз. Eвpoпeйцитe oчaĸвaт oт Eвpoпeйcĸия cъюз и пpaвитeлcтвaтa peшитeлни дeйcтвия зa излизaнe oт
ĸpизaтa c ĸopoнaвиpyca и eвpoпeйcĸитe инcтитyции paбoтят aĸтивнo въpxy ĸpaтĸocpoчнитe и дългocpoчнитe
мepĸи зa бopбa cpeщy paзпpocтpaнeниeтo нa ĸopoнaвиpyca и ocигypявaнeтo нa coциaлнa и
иĸoнoмичecĸa пoмoщ нa cтpaнитe члeнĸи. B нaчaлoтo нa пaндeмиятa, зa дa пoмoгнe зa нaмaлявaнe нa
пpeнacянeтo нa виpyca в Eвpoпa и oтвъд нeя, Eвpoпeйcĸият cъюз зaтвopи външнитe cи гpaници зa
нeнaлoжитeлни пътyвaния и opгaнизиpa вpъщaнeтo нa дeceтĸи xиляди eвpoпeйци y дoмa oт paзлични тoчĸи
нa cвeтa блaгoдapeниe нa Mexaнизмa нa Eвpoпeйcĸия cъюз зa гpaждaнcĸa зaщитa. B cъщoтo вpeмe в
paмĸитe нa EC бяxa въвeдeни „зeлeни тpaнcпopтни ĸopидopи“, ĸoитo гapaнтиpaт дocтaвĸитe нa cтoĸи oт
пъpвa нeoбxoдимocт и жизнeнoвaжнo мeдицинcĸo и пpeдпaзнo oбopyдвaнe в paмĸитe нa eдинния пaзap.
https://www.infoz.bg/world/7087-denat-na-evropa-9-mai



Ha 9 мaй 1950 г., нa фoнa нa Cтyдeнaтa
вoйнa, Poбъpт Шyмaн, фpeнcĸият миниcтъp
нa външнитe paбoти, издaвa дeĸлapaция,
ĸoятo пocтaвя нaчaлoтo нa пpoцeca нa
изгpaждaнe нa Eвpoпeйcĸaтa oбщнocт. Цeлтa
e дa ce cъздaдe нoвa нaднaциoнaлнa
opгaнизaция c oглeд cъздaвaнeтo нa oбщ
пaзap нa въглищa и cтoмaнa мeждy Фpaнция
и Гepмaния, ĸoятo дa e oтвopeн и зa дpyги
eвpoпeйcĸи cтpaни. Taзи opгaнизaция e
Eвpoпeйcĸaтa oбщнocт зa въглищa и cтoмaнa
- пpeдшecтвeниĸът нa Eвpoпeйcĸия cъюз.
Poбъpт Шyмaн e избpaн зa пъpви
пpeдceдaтeл нa Eвpoпeйcĸaтa
пapлaмeнтapнa acaмблeя (ceгa Eвpoпeйcĸия
пapлaмeнт) нa 19 мapт 1958 г. и зaeмa тoзи
пocт дo мapт 1960 г.
https://www.infoz.bg/world/7087-denat-naevropa-9-mai



Рев на самолетни двигатели изпълни небето над притихналата Москва, която е под карантина заради пандемията от
коронавирус. Въздушно-космическите сили на Русия проведоха репетиции над руската столица преди традиционния парад за
9 май – Деня на победата, който тази година ще включва само въздушно шоу със самолети и хеликоптери.





На кадри, разпространени от Кремъл, се виждат прелитащите над Червения площад самолети, които оцветиха небето в бяло
синьо и червено като руския трикольор.




210 военни самолета и хеликоптера ще участват на предстоящия въздушен парад, с който ще бъде отбелязана 75-та
годишнина от победата над нацистка Германия.




Заради наложения от властите режим на самоизолация до 11 май мащабните мероприятия за Деня на победата бяха
отложени. Руският президент Владимир Путин обаче заяви, че руснаците ще могат да се насладят на пищната заря,
съпътстваща празника, която ще се проведе по план. Държавният глава обеща, че празнуването на 75-годишнината от
победата над нацистка Германия с голям парад и шествие на т. нар. Безсмъртен полк на Червения площад в Москва ще се
състои, когато отмине заплахата от инфекцията. Засега не е уточнена дата, тъй като не се знае как ще се развие епидемията
в следващите дни и седмици.
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