
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 

 
Клас: 7  учебен час по седмично разписание- 1 час 
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Тема на урочната единица/страница: 

 

 

Население, политическа карта и стопанство на Балканския полуостров 

 

 

1.Брой и гъстота на населението.  

 
    Населението на Балканския полуостров възлиза на 72 млн. ж. (вкл. европейска Турция и 

Румъния).  

    Броят на населението в повечето балкански държави намалява, с изключение на 

Македония,   Черна гора, Косово, Словения и европейската част на Турция.  

    Най-гъсто населени са крайбрежните и равнинните части на полуострова, а най-слабо – 

планинските части. Косово e най-гъсто населената страна (167 д./кв.км), следвана от Словения 

(102 д./кв.км) и Албания (100 д./кв.км). 

     С най-ниска средна гъстота са Черна гора (45 д./кв.км) и България (64 д./кв.км) 

 

2. Расов, етнически и религиозен състав на населението-стр.70 

 
      Най-старите жители на полуострова са траките, илирите и древните гърци. 

 В края на VІ и началото на VІІ в. на полуострова се заселват славяни и българи, които 

променят облика на балканското население. 

      Населението на полуострова в по-голямата си част принадлежи към европеидната (бяла) 

раса, но с по-тъмна (мургава) кожа, тъмни или пъстри очи, тъмни и чупливи коси. 

      Етническият състав е много пъстър. Представен е от албанци, българи, бошнаци, хървати, 

гърци, македонци, черногорци, сърби, словенци, румънци, турци. 

     Други етнически групи са малцинства – роми, аромани, горани и др. Балканският 

полуостров е дом на славянски и романски езици, както и на албански, гръцки,  

турски и др.  

     Основните религии са източно православие, католицизъм и ислям.  

Главните проблеми пред балканските страни в началото на ХХІ век са свързани с на- 

маляване на броя и застаряване на населението им, изоставането в стопанското развитие, 

междуетническите спорове, безработицата и миграциите.  

 

3.Политическа карта. 

 
 

Да се разгледат снимките на стр.70 и 71 

 

 

Точка № 3 да се препише върху този лист!!! 

 


