
 

 

Сдружение „Българска история“ 

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

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

организирането на различни инициативи и заснемането на документални филми и филмови 

поредици. 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 и популяризиране на родната история най-вече сред 

младите. Чрез тази си дейност екипът се стреми да докаже, че българската история, освен една 

наука за миналото, може да бъде и изключително практична и приложима и в ежедневието, 

тъй като примерите от отминалите епохи могат да ни вдъхновяват и амбицират да се справяме 

с предизвикателствата на днешния ден. 

http://www.bulgarianhistory.org/ 

  https://www.facebook.com/bulgarian.history1 

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

 

Фактическото начало на „Българска история“ е създаването на едноименната фейсбук 

страница. Това се случва през 2012 година от тогавашните дванадесетокласници в столичната 

Френска гимназия Иван Кънчев и Марио Мишев. Постепенно страницата започва да набира все 

по-голяма популярност, като към днешна дата последователите й са над 200 000 хиляди. 

Половин година по-късно – през октомври 2012 година, се появява и уебсайтът „Българска 

история“ (www.bulgarianhistory.org). Той дава възможност на екипа да започне да публикува 

задълбочени исторически материли, разделени в различни рубрики и категории. Постепенно, 

като автори са привлечени както студенти и магистри по история, така и преподавали от 

Софийския университет, като целта е посднесената информация освен достоверна, да бъде и 

достатъчно интересна и написана на подходящ за широката аудитория език. 



 

 

 Kъм днешна дата екипът на „Българска история“ наброява 7 души 

(http://www.bulgarianhistory.org/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/). Още близо десет 

човека 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 е поставил 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.  

 

С следващите страници представяме на вашето внимание повече информация и снимков 

материал за основните инициативи на организацията. 

 

 

 

 

 



 

 

„Да обиколим българските училища“ 

 

 

Инициативата стартира през месец март 2013 година. През изминалите две години екипът на 

„Българска история” успя да посети и изнесе уроци по родолюбие в близо 80 учебни заведения 

в над 60 населени места в и извън страната. В какво се изразява изпълнението на идеята? 



Екипът на сдружението посещава един учебен час по история, в който, основно чрез 

мултимедия, представя на учениците историята по един различен и интригуващ начин. е 

учениците 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, както и карта на 

проведените до момента уроци, може да намерите тук: http://www.bulgarianhistory.org/map/ 

Уроците се провеждат по покана на преподавател или на училищните дирекции. 

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

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

 

 

 



 

Документални филми 

„Швейцарецът с българско сърце“ (2014г.) 

 

“Швейцарецът с българско сърце” (http://www.imdb.com/title/tt4671628/?ref_=fn_al_tt_1) е 

филм, заснет през лятото на 2014 и посветен на отдалия живота си на България и поставил 

основите на спорта в страната ни швейцарец – Луи Айер. Проектът включва серия от интервюта 

и възстановки на кръвопролитните военни действия в Европа от началото на XX век. Филмът, 

освен приноса на Луи Айер за спортното дело в страната, проследява и патриотичността и 

жертвоготовността на героя по време на трите войни в този период - Балканската, 

Междусъюзническата и Първата световна. Със създаването на визуалния разказ, екипът на 

„Българска история търси отговор на въпроса: „Щом един швейцарец някога е бил готов да 

отдаде сърцето и живота си на страната ни, нима тя, повече от всяка друга, не заслужава 

обичта и верността ни днес?“. Консултанти по проекта са доц. Лозан Митев и доц. Марина 

Гевренова - преподаватели в Национална спортна академия „Васил Левски“, доц. Владимир 

Станев - преподавател в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и Ивайло Антонов – главен 

експерт „Войнишки паметници“ към Министерство на отбраната, които чрез серия от 



интервюта заемат главна роля във филма. Снимачни дейности бяха осъществени в Родопите, 

Русе, София и Швейцария, където екипът посети родното място на героя и се срещна с 

наследниците му, които застанаха пред камера, за да представят своето отношение към 

личността на Луи Айер.  

През есента на 2014 година филмът тръгна на национално турне. За трите месеца, в които бе 

„на път“ той успя да посети над 25 населени места из страната, включително и свързаните с 

историята на героя Лом, Русе и Силистра. Прожекция на филма бе направена и в Швейцария, 

на която присъстваха взелите участие в лентата наследници на Луи Айер. 

Официалният трейлър на филма може да  намерите тук: 

https://www.youtube.com/watch?v=50tbJMBYdeE  

 

“Забравеният герой от Родопската Шипка” (2012г.) 

 

„Забравеният герой от Родопската шипка“ е 30-минутен късометражен филм с над 20 000 

гледания в интернет. Близо 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”.  

Филмът разказва за историята на половник Владимир Серафимов, който по време на 

Балканската война участва в боевете станали известни като т.нар. Родопска Шипка. Освен с 

проявения от полковника и българските войници героизъм, те се запомнят и с факта че 

Владимир Серафимов не се подчинява на заповед от главното командване в името на това да 

не изостави вече освободените от него села. Въпреки по-малочисления брой на водените от 

него части, те успяват да сразят противника, което е и една от причините Родопите да бъдат 

освободени.  

Във филма участие вземат кметските наместници на селата Полковник Серафимово (Михаил 

Василев) и Свежен (Валентин Дойчинов), както и внуците на полковник Серафимов – Валди и 

Йордан Тотеви.  

Филмът е достъпен за гледане в интернет. 



Поредицата „Легендите оживяват“ 

 

 

През лятото на 2013 година, 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. Освен исторически издържани разкази, поредицата на изключва и 

легендарни разкази, които са се предавали в съответното населено място от уста на уста. 

Година по-късно, през лятото на 2014 година, бе заснет и вторият сезон на поредицата. За 

неговото реализиране снимките бяха осъществени в Подбалкана и Горнотракийската низина. 

През октомври 2015 година бе даден старта и на третия сезон, като този път снимките бяха 

осъществени в Задбалканския район – Троянско, Дряновско, Габровско и тн. Епизодите ще 

започнат да излизат поетапно през ноември. 

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/playlist?list=PLHgrQVr5oqujK4MZHmBEYmw2UO6n0aueX – „Легендите 

оживяват – сборна колекция  

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

адаптирана за деца.  

 

 

 

 

 



 

„Българската история в 100...“ 

 

„Българската история в 100...“ е поредица от три книги, която има за цел да представи родния 

летопис чрез историите на 100 важни фигури, 100 емблематични събития и 100 дестинации, 

неразривно свързани с миналото ни. Поредицата се издава от издателство „БГ Учебник“, а 

автори на трите книги са членовете на „Българска история“ Иван Кънчев, Ивомир Колев и 

Марио Мишев. Целта на трилогията е да представи родната история по един по-различен 

начин и подходящ за широката аудитория начин. Структурата и на трите книги е подобна – в 

рамките на две-три страници се разказва за живота на дадената личност, развоя на 

определеното събитие или спецификата на конкретната дестинация. Идеята е по този начин 

читателят да се запознае с поднесената информация по един неангажиращ начин, който би 

могъл да запали интереса му към по-нататъшно търсене на информация по дадената тема. С 

други думи казано – огромното желание на авторите на трите книги е те да бъдат отключващ 

фактор към интереса на читателя към българската история. 

През март месец 2014 година от печат излезе първата книга от трилогията – „Българската 

история в 100 личности“. Тя е посветена на 100 личности, допринесли за развитието на 

страната ни от VII век до наши дни - владетели, политици, военни, творци, учени и спортисти. В 

нея са представени както популярни личности, така и по-малко известни и дори напълно 

забравени хора, а единственото общо между всички тях е следата, която са оставили в 

българската история. На 14 април 2014 година книгата бе представена в Аулата на Софийския 

университет, като на събитието присъстваха над 250 души. 

Година по-късно – през април 2015 година излезе и втората част от поредицата – „Българската 

история в 100 събития“. На страницата на книгата намират място сто от най-емблематичните 

събития от родния летопис. Бележитите битки от Средновековието, въстанията на българите, 

както и войните за национално обединение няма как да не присъстват в книгата, но редом до 

тях стоят и някои по-необичайни събития като появата на първия български филм, идеята за 



строителство на софийско море, строежа на Димитровград и автомагистрала „Тракия“. 

Разнообразната палитра от събития цели да покаже родната история в пълната и пъстрота и да 

не спести нито героичните, нито трагичните и дори комични моменти в нея.  След като 

представиха книгата в София, авторите посетиха и някои от големите български градове със 

същата цел. 

 

 

Исторически табели 

„Нека дадем душа на българските улици” 

 

 

 Проектът стартира в края на 2012 година. Идеята му е да бъде отдадена почит и да се 

припомни за делата на значими личности и за събития от българската история чрез поставяне 

на исторически табели на възлови места в столицата. Информацията на табелите съответства 

на имената на съответните локации, кръстени или свързани с исторически личности или 

събития. До този момент над 110 са улиците в София, на които са поставени табели.  

Инициативата е осъществена с подкрепата на „ЗаБългария” и Столична община. Надеждите са 

в близко бъдеще проектът да разшири мащаба си и да бъдат събрани средства и ентусиасти, с 

чиято помощ исторически табели да „дадат душа” на улиците и в други градове в страната. 


