
ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

МОДУЛ „ТАЛАНТЛИВ ГЕОГРАФ“  

 

От учебното съдържание за континентите Южна Америка, Северна Америка, Азия и 

Европа се включват следните теми: 

1. Географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване. 

2. Релеф и полезни изкопаеми - обща характеристика и формиране. Подялба и главни 

черти на релефа. 

3. Климат - фактори и елементи на климата. Климатични пояси и области. 

4. Води - отточни области, главен вододел. Главни реки и езера. Използване и опазване. 

5. Природни зони - обхват, климат, води, почви, растителност и животински свят. 

Стопанско значение и опазване. 

6. Население - брой, гъстота и разпределение. Етнически и религиозен състав. Бит и 

култура. Проблеми на населението. 

7. Политическа карта на континента - формиране и съвременно състояние. 

Политическа и стопанска организация на държавите. Териториални и демографски 

различия. 

8. Стопанство - исторически преглед, съвременен стопански облик. Главни стопански 

отрасли. Проблеми на стопанството. 

9. Характеристика на страна от действащата учебна програма - географско 

положение, площ, типични черти на природата, населението, стопанството, столици, по-

големи градове. 

От учебното съдържание за Балкански полуостров и България се включват следните 

теми: 

1. Географско положение, описание на границите и големина 

2. Релеф - обща характеристика и формиране. Подялба и главни черти на релефа. 

3. Климат - фактори и елементи на климата. Климатични пояси и области. 

4. Води - отточни области, главен вододел. Главни реки и езера. Използване и опазване. 

5. Природни зони на Балканския полуостров - обхват, климат, води, почви, 

растителност и животински свят. Стопанско значение и опазване. 

6. Характеристика на природна област в България – географско положение, 

характеристика на релефа, полезните изкопаеми, климата, водите, почвите, растителността 

и животинския свят. Подялба на областта. 

7. Население - брой, гъстота и разпределение. Етнически и религиозен състав. Бит и 

култура. Проблеми на населението. 

8. Политическа карта на Балкански полуостров. формиране и съвременно 

състояние. Политическа и стопанска организация на държавите. Териториални и 

демографски различия. 

9. Стопанство на балканските страни. исторически преглед, съвременен стопански 

облик. Главни стопански отрасли. Проблеми на стопанството. 

10. Характеристика на балканска страна от действащата учебна програма. 

Географско положение, площ, типични черти на природата, населението, стопанството, 

столица, по-големи градове. 

11. Стопанска характеристика на България. Исторически преглед, съвременен 

стопански облик. Главни стопански отрасли. Проблеми на стопанството. 


