
ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

1 България се намира в континента Европа, на Балканския полуостров.
2 На изток България граничи с Черно море, на запад- с Македония и Сърбия, на

север- с Румъния, на юг- с Гърция и Турция.

3 Столица на България е град София. Намира се в подножието на планината Витоша, в
Софийското поле.
Химнът на България е „Мила родино”.
Държавен глава е президентът.
България е република и се управлява от парламент/народно събрание/.

4 Най- обширната равнина е Дунавската равнина-там се отглеждат пшеница, царевица,
слънчоглед, зеленчуци, лозя, кайсии.Край Козлодуй е построена първата атомна
електроцентрала.
Селища- Русе, Силистра, Свищов, Плевен.
Езерото „Сребърна” до река Дунав е резерват за редки птици- къдроглав пеликан.

5 Добруджа е житницата на България.
6 Стара планина е гръбнакът на България. Простира се почти по средата на родината и

я дели на Северна и Южна България.
Населението се занимава с животновъдство , дърводобив и туризъм, сее се ръж, овес,
картофи.
Селища- Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново

7 Задбалкански котловини- Софийска котловина,
Карловското  и Казанлъшко поле са Долината на розите/тук се отглежда маслодайна
роза, лавандула, мента, овощни дървета/
Селища- София, Копривщица, Панагюрище, Карлово, Казанлък, Сливен

8 Горнотракийската низина е най- голямата низина в България.Върху плодородните и
почви виреят лозя, овощни дървета, ориз, памук.
В Странджа и Сакар се развиват овцевъдството, в низините се отглеждат говеда , свине,
птици.
През низината тече най- пълноводната българска река- Марица, която извира от
планината Рила.
Селища- Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Ямбол.

9 Рила е най- високата българска планина. Най- висок връх- Мусала- 2925м.
Пирин е втора по височина. Връх Вихрен- 2914м.
Планините са покрити с широколистни и иглолистни гори. Населението се занимава с
дърводобив, животновъдство, туризъм.
Селища- Благоевград, Кюстендил, Дупница, Самоков, Сандански,, Банско, Петрич.

10 Родопите е най- обширната планина.
Трудова дейност на хората-животновъдство, рудодобив, туризъм, тютюнопроизводство.
Селища- Смолян, Кърджали, Хасково.

11 Българското черноморско крайбрежие е най- източната природна област. По- големи
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заливи- Варненски и Бургаски.
Тук се развиват туризма, риболова, отглеждат се лозя.
Селища- Варна, Бургас.

12 Славата на България се разнася по света от:
-писатели: Христо Ботев, Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Йордан Радичков
-художници- Владимир Димитров- Майстора, Златю Бояджиев, Стоян Венев, Светлин
Русев, Вежди Рашидов.
-певци- Борис Христов, Николай Гяуров, Райна Кабаиванска, Гена Димитрова
-музиканти-Теодосий Спасов, Милчо Левиев
- спортисти- Дан Колов, Стефка  Костадинова
Българинът Джон Атанасов е откривател на компютъра.

13 Най- пълноводната река в България е Марица, най- дългата е Искър, най- голямата река,
която се влива в Черно море е Камчия.

14 България изнася електроенергия, розово масло, внася нефт.
ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

1 Най- старите обитатели по нашите земи били траките.
От  тяхно време са останали тракийските гробници със стенописи, златни съкровища.
Древните елини/гърците/ основали градовете Несебър, Созопол ,Варна.
Несебър е признат за световно културно наследство.
Римляните украсявали жилищата си с мозайки и стенописи, строяли пътища.

2 Славяните се появили по нашите земи през 6 век.Живеели близо до реки, езера, блата.
Били земеделци.
Почитали бог Перун- повелител на светкавицата.

3 Българите били конен народ, животновъди,почитали бог Тангра. Живеели в кожени
къщи- юрти.

4 Българската държава е създадена през 681 г. / 7 век/от хан Аспарух.
Първата българска столица е Плиска.

5 Хан Омуртаг е известен със строителната си дейност, 30 годишен мирен договор с
Византия.

6 Хан Крум е създал първите писани закони , общи за славяни и българи.
Славянската писменост е създадена през 855г. от братята Кирил и Методий.

7 Княз Борис Първи покръстил българите през 864 г. Те приели християнството.
8 През  870г. Константинопол признал самостоятелната българска църква.
9 През 886г. княз Борис Първи приел в Плиска учениците на Кирил и Методий-

Климент, Наум и Ангеларий. Те създали в България книжовни школи.
10 „Златен век на българската култура” се нарича времето, когато управлява цар

Симеон. България се простира до три морета- Черно, Бяло, Адриатическо.
Той премества столицата от Плиска в Преслав.
Покровителства книжовниците, които под негово ръководство пишат и превеждан много
книги.

11 Столица на България при Самуил е Охрид.
12 През 1018г. България пада под византийска власт и става част от Византийската

империя.
13 България е освободена от византийска власт през 1185г. от братята Асен и Петър,

които вдигат в Търново въстание.
14 През 1396г. България пада под властта на османската империя.
15 Възраждането започва през 18 век и е време на борба за нова просвета, самостоятелна

църква и национална освобождение. Откриват се светски училища.
16 Възраждането започва през 1762г. с написването на „История славянобългарска”

от Паисий Хилендарски.
Пръв историята преписва Софроний Врачански.

17 През 18 век по българските земи са създадени килийни училища- към църквите и
манастирите. В такова училище учител е бил  Софроний Врачански.

18 Рибният буквар е написан през 1824г. от Петър Берон.



19 Габровската гимназия е създадена през 1835г. от Васил Априлов и родолюбиви
българи. Нарекли го взаимно.

20 Първото класно училище е построено през 1846г. в Копривщица.
21 През 1870г. българите извоювали църковна независимост.
22 Първият план за освобождение е създал Георги Раковски през 1858г.-с общите

усилия на балканските народи трябвало да се извоюва освобождението.
23 През 1862г. Раковски организирал в Белград българска войска, наречена легия.
24 Васил Левски организира комитетска мрежа от 1869г. до 1872г. с цел подготовка на

въстание.
25 На 20 април 1876г. избухва Априлското въстание против османската власт в

Панагюрски район. Знамето е  ушито от Райна Попгеоргиева.
Първата пушка гръмва в Копривщица.Въстанието е жестоко потушено, 30 000 българи
избити, селища- изгорени.

26 През април 1877г. руският император Александър Втори обявява война на Турция.
Във войската се включва българското опълчение.
Най- напред е освободен Свищов. Големи сражения се водят на връх  Шипка.

27 София е освободена на 4 януари 1878г. от генерал Гурко.
28 България е освободена от османска власт на 3 март 1878г., когато в градчето Сан

Стефано Русия и Турция подписват мирен договор.
29 Първата българска конституция е приета през 1879г. в  Търново. Тя определила

България да се управлява от Народно събрание. За управлението на страната и
прилагането на законите отговарят князът и Министерския съвет. Всички граждани
могат свободно да изповядват религията си.

30 Съединението на България/Княжество България и Източна Румелия/ е обявено на
6 септември 1885г. в Пловдив.

31 През 1908г.княз Фердинанд  обявил България за независимо царство.
32 През 1946г. България станала република. На власт дошла комунистическата партия.
33 През 1989г. България тръгва по пътя на демокрацията.

През 1991г. е приета новата конституция на България.
От 2007г. България е член на Европейския съюз.


