
Разберете повече за нас,
нашите идеи и ценности,

проекти и инициативи.



От създаването си до днес „Българска история” 
работи в посока опресняване на историческата 
памет, засилване на националната гордост, 
възраждане на забравени личности и епизоди 
от близкото и далечно минало. Екипът ни е 
убеден, че историята трябва да се разглежда 
като стабилна основа за изграждане 
на национално самосъзнание, което e 
изключително важнo за просперитета на 
един народ. Нашата мисия е да достигнем до 
всички, които проявяват интерес към науката, 
а с приоритет е подрастващото поколение.

 Основна задача пред сдружение „Българска 
история“ е съхраняването и популяризирането 
на българската история чрез поддръжката 
на сайт, обиколки на училища с цел изнасяне 
на уроци по родолюбие, създаване на 
образователни клипове, документални 
поредици, късометражни филми, посветени на 
бележити лица и събития от родното минало, 
издаване на книги с историческа тематика, а 
от март 2016 и едноименно списание.

            



Аудитория

Уебсайтът “Българска история” е 
създаден през октомври 2013 година 

и към днешна дата е най-големият 
на историческа тематика в страната. 
В него се поместват над 700 статии, 
интервюта, пътеписи и репортажи, 
представящи българското минало, 
бит, култура и традиции. Месечните 

посетители му са близо 200 000 души, 
а разлистванията - над 300 000.
Старт на дейността на сдружение 

„Българска история” дава 
едноименната facebook страница, 
основана през март 2016. Нейната 
численост четири години по-късно е 

250 000 души,а седмичният обхват на 
публикациите и е 1 200 000 души.

VIVA HISTORY е най-големият 
образователен проект на сдружението. 

Представлява уебсайт, изцяло с 
видео съдържание на историческа 

тематика. Иновативността на проекта 
се дължи не просто на анимирането 
на българската история, а най-вече 

на самия формат на видеоклиповете, 
който предполага достъпност и 

увлекателност. Сайтът съдържа над 
150 образователни видеа.

Българска история в интернет пространството

8%
45+



Печатни издания

„Владетелите на България“ е детска 
книжка, даваща възможност на 

малчуганите да опознаят българската 
история през пъстрите и изпълнени 

с нови познания илюстрации, 
съпроводени от увлекателно разказани 

истории за славното минало 
на народа ни.

Първият празничен брой на 
списание “Българска история” се 

разпространява в търговската мрежа 
от март 2016 година в тираж от 5000 

копия. Всеки брой е обвързан със 
значима дата от историята.

 

Трилогията „Българката история в 
100…” представя последователно 

биографиите на забравени 
герои и значими събития от 

българската история. Трета част 
на научнопопулярната поредица 
представя красиви и непознати 

маршрути в България.



Инициативи 

Уроци по 
родолюбие

Съхраняване 
на историята на 
изчезващи села

Документална поредица 
„Легендите оживяват” - 
90 посетени изчезващи 

села със записана 
история (поредицата има 
общо 150 000 гледания)

Уроци по родолюбие 
в училища из цялата 

страна – 110 проведени 
урока в 80 града



Исторически табели
Документален филм

,,Швейцарецът с 
българско сърце”

,,По стъпките на Алеко”

100 поставени исторически 
табели на софийските улици 
в партньорство със Столична 

община и общност „За 
България”

Документален филм 
„Швейцарецът с българско 
сърце” – турне в 25 града; 

партньори на проекта 
VIVACOM и кино „Арена”

Ежегоден масов поход до Черни 
връх „По стъпките на Алеко” – 500 

посетители



Сдружение ,,Българска история”

Бяла лястовица
(2016)

Будител на годината
(второ място, 2015)
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