
 

 

 

 
 

Българска история 

 

„Българска история” е организация, създадена през 2012г. Нейната основна цел е 

съхраняването и популяризирането на българската история, чрез поддръжката на сайт, 

организирането и партньорски участия в различни инициативи, посветени на тази 

мисия. От създаването си до днес, организацията работи в посока опресняване на 

историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени 

личности и епизоди от близкото и далечно минало, затвърждаване на устойчивите 

национални ценности, устояли на промените на времето, в което живеем. 

 

Влагайки усилията си в дейности, акцентиращи върху и успешно съчетаващи 

елементите на националната идентичност – история, култура, традиции и бит, екипът 

на „Българска история” си поставя за цел да придаде облик на всичко онова, което 

наричаме български дух, и да изгради мост между миналото и настоящето.  

 

http://www.bulgarianhistory.org/ 

  https://www.facebook.com/bulgarian.history1?fref=ts 

   https://www.youtube.com/user/BulgarianHistory1 

 

Основатели на сайта и представители на организацията в обществените и медйни среди 

са Марио Мишев, Иван Кънчев и Ивомир Колев. На 17 март 2014 година излезе от 

печат първата им книга – „Българската история в 100 личности”, замислена като 

първата част от трилогия на издателство „БГ Учебник”. Дейностите на екипа на 

„Българска история” не се ограничават само във витруалните и печатни среди. През 

изминалата година, обиколките на българските училища, както лекторите на 

организацията наричат пътуванията си в различни краища на страната с цел изнасяне 

на уроци по родолюбие, обхванаха над 50 учебни заведения в над 40 населени места. 

Успехът измерен не в цифри, а в реакции и обратна връзка е достатъчно показателен и 

стимулиращ настоящата и бъдеща ангажираност и отговорност на екипа. Над 158 000 

са регистрираните последователи на Фейсбук страницата на „Българска история”. 

Проектите си към настоящия момент организацията финансира единствено 

благодарение на даренията на читатели, чието доверие е същевременно индикатор за 

качеството и стимул за усърдието, което екипът влада в настоящата и бъдещата си 

дейност. Естествен отговор на интереса към публикациите и отразените пътувания са 

изследователската, творческа и продуцентска дейност, намиращи израз в заснемането и 

монтирането на филми. 

http://www.bulgarianhistory.org/
https://www.facebook.com/bulgarian.history1?fref=ts
https://www.youtube.com/user/BulgarianHistory1


 

 

 

 
 

 
 

Kъм днешна дата екипът наброява 7 човека. Още близо десет души помагат за 

редакцията на материалите, графичното и аудио офромление, както и техническа 

поддръжка на сайта. 

 

Източник на одухотвореността и непрестанното желание за развитие на екипа са 

силната привързаност към България и вярата, че няма по-народообединяващ фактор от 

познанието на общото минало. Минало, запечатало над 1300 години в летописи с 

мастилото на могъществото, страданията и борбите, геройството и гордостта на един 

народ – българският. 

 

В работата си екипът поставя няколко основни приоритета: опазване на културно-

историческото наследство, утвърждаване на национално самочувствие у 

подрастващото поколение, подпомагане на образованието в средното училище чрез 

различни активности и инициативи в тази сфера. 

 

 

Представяме на вашето внимание повече информация и снимков материал за 

основните инициативи на организацията, които са придобили популярност в цялата 

страна. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Българската история в 100 личности” 

 

 

 

 

Интересен и нестандартен поглед към българската история представя книгата 

„Българската история в 100 личности”, дело на Марио Мишев, Иван Кънчев и Ивомир 

Колев и първата от тематичната поредица „Българската история в 100...”. В 

продължение на няколко месеца те събират информация за влиятелни и заслужили 

личности, оставили своя отпечатък в българската история. „Не твърдим, че това са най-

заслужителите личности. В книгата сме включили и имена, които пораждат спорове в 

обществото”, казват авторите. Сред имената са български военни, поети и писатели, 

актьори, изобретатели, както и чужденци, обикнали и дали своя принос за просперитета 

на България. 

 

В от 2 до 4 страници е представен животът на всяка от стоте личности, някои от  които 

са Асен Йорданов, полк. Борис Дрангов, Дан Колов, братя Прошек, Луи Айер, Георги 

Калоянчев и др.  

 

 

 

      
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Над 250 души, сред които университетски преподаватели, историци, ученици и 

студенти, уважиха представянето на книгата, което се състоя на 14 април.  

С реализираните печалби от книгата екипът на „Българска история” се надява да 

покрие част от разходите по осъществяването на настоящи и бъдещи проекти.  

 

 

Подготвят се и две продължения на поредицата – „Българската история в 100 събития” 

и „Българската история в 100 дестинации”, като първата от тях се очаква да излезе през 

есента на 2014 година. 

 

 

       
 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=e9kmwqBKDow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9kmwqBKDow


 

 

 

 
 

 

 

 

 

„Да обиколим българските училища” 

 

Инициативата стартира през месец март 2013г. Оттогава до края на юни 2014г. екипът 

на „Българска история” посети и изнесе уроци по родолюбие в над 50 учебни заведения 

в над 40 населени места с България. В какво се изразява изпълнението на идеята? 

Екипът на „Българска история“ посещава един учебен час по история, в който основно 

чрез мултимедия представя на учениците историята по един различен и интригуващ 

начин. Освен в класни стаи дискусии с ученици са проведени и на открито. 

Всички представени материали са изработени от екипа на „Българска история“ и са 

адаптирани към съответната възрастова група на учениците за постигане на 

максимално усвояване на поднесената информация. Интерактивност се постига чрез 

игровия механизъм – децата се разделят на два отбора и отговарят на различни въпроси 

по теми, обвързани с история, география и българския спорт. 

Повече информация за уроците по родолюбие ще намерите тук: 

http://www.bulgarianhistory.org/13061-2/ 

Уроците се провеждат по покана на училищните дирекции.  Мотивацията и усетеното 

като дълг от екипа да поддържа своята активност и да маркира нови дестинации върху 

„Картата на уроци из страната” се ръководят главно от вярата, че в младите е бъдещето, 

а всяко „днес” и „утре” е определено и зависимо от „вчера”.  

Кратък клип, представящ част от посещенията на училища ще намерите тук: 

https://www.youtube.com/watch?v=bDDbcnKr3u4 

 

http://www.bulgarianhistory.org/13061-2/
https://www.youtube.com/watch?v=bDDbcnKr3u4


 

 

 

 
 

 

 

     

 

      



 

 

 

 
 

 

 

Документални филми 

 

“Забравеният герой от Родопската Шипка” е 30-минутен късометражен филм с над 

18 000 гледания в . 1 000 са подарените копия, а от множеството реализирани 

прожекции с най-голяма аудитория са тези в Смолян и в Аулата на СУ „Св. Климент 

Охрисдки”.  

 

През лятото на 2013г., в продължение на 10 дни  екипът на „Българска история” 

обиколи 30 села на територията на Пирин, Рила, Родипи, Странджа и Горнотракийската 

низина. Резултат от изследователското пътуване е поредицата „Легендите оживяват – 

Южна България”. Всеки епизод, с продължителност от 5 до 10 минути, е посветен на 

историята на едно село, разказана от местния краевед. Сред епизодите с най-голям 

зрителски интерес е този за пещерата „Дяволското гърло”- 8 000 гледания, а до 

момента поредицата регистрира 30 000 гледания в социалните мрежи. Епизодите се 

публикуват поетапно. За да представи историческите факти и явления по интересен и 

нагледен начин, екипът представя част от материалите вместо под формата на статии 

като кратки адаптирани клипове. 

 

След успеха на първия сезон на поредицата „Легендите оживяват“, през лятото на 

2014г. се засне и вторият. За неговото реализиране снимките бяха осъществени в 

Подбалкана и Горнотракийската низина. Епизодите ще започнат да излизат поетапно 

наесен, като очакванията са този път интересът към тях да нарастне. 

 

Филмовите продукции са осъществени благодарение на Мартин Стаматов – отговорник 

аудио-визуални проекти в „Българска история”. 

 

           
 



 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KidEueNsBlg – „Легендите оживяват – Южна 

България”, еп. „село Тешово”  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B

5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2

%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82 – „Легендите оживяват – Южна България” – 

всички епизоди 

 

http://www.youtube.com/watch?v=r6ResKYNShg – Продукция на „Българска 

история”, адаптирана за деца. 

http://www.youtube.com/watch?v=KidEueNsBlg
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82
http://www.youtube.com/watch?v=r6ResKYNShg

