
География и икономика  
7 Б, В, Г, Д клас 

 

1-ви час за седмицата: 

Упр. 1/ Напишете факторите за възникване на селищата в България. 

..................................................................................................................................................................

................................................................................................ 

Упр. 2/ Коя характеристика за селищата в България е ГРЕШНА. 

А) Формират се под влиaние на различни фактори; 

Б) Възникват най-рано по Дунавското и Черноморското крайбрежие; 

В) Броят на градовете е по-голям.; 

Г) Обезлюдяват се селата в планините и пограничните територии. 

Упр. 3/ Попълнете пропуснатите думи в текста. 

Селищата в България са два вида:.............................. и ............................. . Селищата на брой 

са................, като броя на ......................... е по-голям. Най-големи села 

са:............................................................................................ 

Най-големи градове са: ...................................................................................... 

В икономиката им преобладават...........................и............................дейности.  

упр. 4/ Отбележете с ДА или НЕ. 

А) В икономиката на страната най-голям дял имат обслужващите дейности.       Отг. ............... 

Б) В градовете са съсредоточени органите на държавната власт.                                                                

Отг. .............. 

В) Град Сандански възниква до находища на полезни изкопаеми.                                Отг. .............. 

2-ри час за седмицата: 

Упр. 1/ Попълнете липсващите думи в текста. 

Формата на държавно устройство се определя от основния закон -......................................... . 

България е......................................и законите й се приемат от 

................................................................ . Те определят ...................., организацията и 

............................................................ на страната. 

Упр.2 Кои са органите на държавно управление в България?  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................................................... 

Упр. 3 Срещу всяка главна буква напишете малките букви, които разкриват характеристиките 

на държавното и административното устройство на България.  

А) Държавно устройство............................ ;                   

Б) Административно устройство................................. 

                      а) България е република с парламентарно управление; 

                      б) Държавата се управлява чрез законодателна, изпълнителна и съдебна власт.  

                      в) Страната е поделена на 28 области и 265 общини; 

                      г) Държавата се управлява според конституцията и законите; 

                      д) Областните и общински съвети осъществяват държавното управление по места.  

Упр. 4 Допълнете изреченията.  

Създаването и приемането на законите, включителни и на конституцията, се осъществява 

от.................................................власт. Правата и интересите на гражданите се защитават 

от........................................ власт.  

Редът, сигурността и отбраната на страната се осигуряват от 

........................................................................ власт.  

 



 

7А клас :  

1-ви час за седмицата: 

Довършете таблицата за природните области на България.  

2-ри час за седмицата: 

Проект, проучване на родния край.  

!!!Проучването може да правите до 12.06.2020 г. 

Попълнете данните от проучването си в следната таблица: 

Географско 
положение 

Възникване 
и развитие 

Бр. На 
населението 

Функции и 
значение на 
селището(столица, 
курорт и други) 

Съвременни 
проблеми 

Възможности за 
развитие 

      

 

 

 


