
Име, фамилия на ученика: 

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

Работен лист по:    ИУЧ-ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 

 
Клас:     7    учебен час по седмично разписание   - 2 час 

Дата/ден от седмицата:    01.02.21.  -  ВТОРНИК 
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БЪЛГАРИЯ 

 

Географско положение, граници и големина-СТР.84 

 

 
2.Граници.-СТР.85 

 

      Държавните граници на България имат обща дължина 2245 км, от които над половината са 

сухоземни. Речните граници са 686 км, но само р. Дунав е плавателна. Морската гра- 

ница е дълга 378 км. 

      На север България граничи с Румъния, на изток – с Черно море, на юг – с Турция и Гърция, 

а на запад – с Македония и Сърбия. 

     Границата с Румъния минава по р. Дунав, след което продължава по суша до Черно море. 

Речната граница на запад започва от устието на р. Тимок и стига на изток до гр. Силистра. По  

Дунав България осъществява връзки с много европейски страни.  

     Границата с Черно море дава възможност за развитие на морския транспорт, а 

черноморското крайбрежие предоставя отлични условия за развитие на туризма. През 

черноморските пристанища се извършва голяма част от вноса и износа на страната.  

    Границата с Турция започва на изток от устието на р. Резовска и стига на запад до 

 р. Марица при ГКПП Капитан Андреево. Тя се пресича от важни шосета и жп линия. По тях 

се осъществяват превози на хора и стоки между Европа и Азия.  

    Границата с Гърциязапочва от р. Марица и стига на запад до връх Тумба в планината 

Беласица. През българо-гръцката граница се осъществяват най-оживените връзки със 

Средиземноморието. По нея има няколко ГКПП, най-натоварен от които е ГКПП Кулата.  

    Границата с Македониязапочва от връх Тумба и стига на север до връх Китка. Границата се 

пресича от шосета, електропроводи и газопровод, но все още няма изградена жп линия. 

Връзките с Македония се осъществяват най-често през ГКПП Гюешево.  

    Границата със Сърбия започва от връх Китка и на север стига до устието на р. Тимок в 

Дунав. При ГКПП Калотина границата се пресича от международния път и жп линията от 

Западна Европа през Белград и София за Истанбул. 

 

3.Големина.-СТР.86 

 

ТАЗИ ТОЧКА ОТ УРОКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ!!! 

 

ДА СЕ ОТГОВОРИ ПИСМЕНО ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ НА ТОЗИ ВЪПРОС: 

 

Има ли основания географското положение на България да се 

определи като „кръстопътно”?  
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