
Тематично разпределение за 7. Клас по седмици:  

„Население на България. Икономическа география на България“ за 7. клас. 

Седмица 1 х 2 часа  Преговор и обобщение от 5. и 6. кл.: Пред картата на Родината. 

Седмица 2 х 2 часа  Какво изучава географията на населението и селищата на 

България. Източници за географски знания. Из историята на изследванията на 

населението и селищата на България 

Седмица 3 х 2 часа  Население на България.  

Населението на българските земи през вековете. Исторически особености на 

заселването на българските земи. Брой и състав на населението по българските земи 

през вековете. Брой и естествен прираст на населението. Гъстота, териториално 

разпределение и движение на населението (естествено и механично). 

 

Седмица 4 х 2 часа  Структура на населението.  

Структура на населението (етническа, религиозна, полова, възрастова, образователна, 

по местоживеене и структура по заетостта). Демографският потенциал на България 

като фактор за стопанско развитие. Демографски и социални проблеми, свързани със 

структурата на населението. Миграция на населението. Четене и анализиране на 

полово-възрастова пирамида-упражнение. 

 

Седмица 5 х 2 часа  Политическо и държавно устройство и институции в България. 

Седмица 6 х 2 часа  Държавна територия. Националните символи на България. 

Седмица 7 х 2 часа  Селищата на България. Видове населени места в България. 

Селищата на България. Условия за възникване и развитие на селищата в България. 

Природни условия. Обществено-икономически, политически и демографски условия. 

1. Тракийски селища (София, Пловдив, Ямбол). 

2. Гръцки селища (Варна, Несебър, Созопол, Поморие). 

3. Римски селища (Видин, Никопол, Русе, Стара Загора, Монтана, Кюстендил) 

4. Градове-крепости (Плиска, Велики Преслав, Шумен и др.). 

5. Селища от Второто българско царство. Особености на градоустройството 

(Търново, Видин и др.). 

Видове населени места в България.  Класификация на градовете в България по 

различни признаци. Особености на урбанизацията в България. Градски агломерации в 

България. 

Практически урок за домашна работа. Презентация за селище по избор. Изработване 

на макет на българска крепост- по желание. 

 

Седмица 8 х 2 часа  Административно-териториално устройство на България. 

28 области (областен управител) и 265 общини (общински съвети и кметове). 

 

Седмица 9 х 2 часа  Развитие на стопанството в България. Периодизация и тенденции. 

Стопанството в българските земи до Освобождението. Стопанството на България от 

Освобождението до края на Втората световна война. Стопанството на България от 

Освобождението след Втората световна война до 1990 г. Стопанството на България в 

прехода към пазарна икономика. 



Седмица 10 х 2 часа  Структура на националното стопанство. Фактори за развитие на 

националното стопанство.  

Седмица 11 х 2 часа  Първичен икономически сектор.  

Обща характеристика. Енергетика. Аграрно стопанство. Дърводобив. Риболов. 

Солодобив. Лов. Растениевъдството в България. Животновъдството в България 

Седмица 12 х 2 часа    Вторичен икономически сектор.  

Обща характеристика. Енергетика. Тежка промишленост. 

Лека и хранително-вкусова промишленост. Строителство 

Седмица 13 и Седмица 14 х 2 часа  Третичен икономически сектор 

1. География на транспорта в България 

2. Вътрешна и външна търговия на България 

3. География на туризма. Същност. Фактори за развитие на туризма. Развитие на 

туризма. Видове туризъм 

3.1. Морски туризъм в България. Съставяне на туристически маршрут 

3.2. Планински / ски туризъм в България. Съставяне на туристически маршрут 

3.3. Селски туризъм в България. Съставяне на туристически маршрут 

3.4. Балнеотуризъм. Спатуризъм. Уелнестуризъм в България. Съставяне на 

туристически маршрут 

3.5. Екологичен туризъм в България (Национални паркове. Биорезервати). Съставяне на 

туристически маршрут 

3.6. Обекти под егидата на ЮНЕСКО в България. Съставяне на туристически маршрут. 

 

Седмица 15 х 2 часа  Регионална география. Райони на планиране. Работа с контурна 

карта и Атлас. Нанасяне на икономическите райони на КК: 

1. Югозападен регион  

2. Южен Централен регион  

3. Югоизточен регион  

4. Североизточен регион  

5. Северозападен регион 

6. Северозападен регион 

 

Седмица 16 х 2 часа   Обобщение „Регионална география”.  

Презентации от учениците на съставения от тях маршрут. 

Седмица 17 х 2 часа   Презентации от учениците на съставения от тях маршрут. 

Годишен преговор.  

 

 


