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Република Молдова 

Данни и факти 

Столица: Кишинев 

Език: Румънски 

Валута: лея (1 MDL 0,05 €, март 2019) 

Жители: 3,547 милиона, 105 на км²  (2018) 

Площ: 33 847 км² 

История 

През 14.век областта на Молдавия става част от Княжество Молдова. Много пъти е била разменна 

монета на околните нации. 

През 16.век Молдавия попада под владичеството на османците, след което през следващите 
столетия се е стигало до постоянна смяна на властта. 

През 1812 година Молдавия попада в Русия, а през 1918 година страната става част от Кралство 
Румъния, от 1940 година принадлежи към Съветския съюз. След неговия разпад Молдавия 
обявява през 1991 година своята независимост. Има две отделни области: Приднестровие и 
Гагаузия. 

Дунав 

Дунава докосва само на дължина от около 500 м страната. 

Особености 

География: плодородна почва, лозарство и овощарство, топъл, сух климат, Крикова е най-

голямата винарска изба в света 

Словесна кутия: 

шериф, пристанище Джурджулещ, Лаутари (музикална група) 
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Хърватия (Хърватска) 

Данни и факти 

Столица: Загреб 

Език: Хърватски 

Валута: куна (0,135 €, март 2019) 

Жители: 4,18 милиона, 74 на км² (края на 2018) 

Площ: 56 538 км² 

История 

Съществуващото от Средновековието Кралство Хърватия попада през 12.век под чуждо 

владичество, през 19.век империята Австро-Унгария завладява Хърватия, а след Първата световна 

война Хърватия е била включена през 1919 година в Югославия. 

През 1941 година е била основана независимата държава Хърватия. След Втората световна 

война Хърватия отново става част от Югославия. След пълзящия разпад на Югославия, Хърватия 

става през 1991 отново независима, след продължила обаче до 1995 година война. Тъй като Хърватия 

често е била управлявана от различни сили, и до днес могат да се разпознаят различни влияния в 

културата. Северът е с австрийски отпечатък, на изток човек усеща влиянието на турците, а на 

адриатическото крайбрежие – венецианската и античната култура. 

От юли 2013 година Хърватия е член на ЕС. 

Дунав 

Дунав тече 137 км през Хърватия, той образува до голяма степен естествената граница между Хърватия 

и Сърбия. 

Особености 

География: 1/3 от територията е вода, има над 1200 острова с разнообразна флора и фауна. 

Област на поляни и блата в триъгълника на Дунав, Драва и град Осийек, дълго крайбрежие. 

Личности: Никола Тесла (изобретател на променливия ток), Иво Андрич (роден в Босна), Йосип Броз 

Тито, Марко Поло (семейството от Далмация) 

Словесна кутия: Плитвицки езера, Водната кула на Вуковар, Дубровник 
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Румъния 

Данни и факти 

Столица: Букурещ 

Език: Румънски 

Валута: лея (1 лея 0,21 €, март 2019) 

Жители: 18,969 милиона, 80 на км² (края на 2018) 

Площ: 238 391 км²  

История 

Румъния е възникнала от княжествата Влашко и Молдова, които са се обединили през 1878 година в Кралство. 

След Първата световна война се присъединява и Трансилвания. През Втората световна война 

Румъния най-напред е в съюз с Германия, в течение на войната обаче сменя своята позиция и се 

присъединява към Съветския съюз. Затова и след нейния край е била политически и икономически 

зависима от СССР. По това време политикът Николае Чаушеску успява да дойде на власт. 

Като жесток диктатор той потиска населението. През 1989 година хората демонстрират срещу 

правителството и убиват диктатора. От 1991 година Румъния е независима. Румъния е член на ЕС от 

2007 година. 

Дунав 

1075 км от Дунава текат по протежение на румънската граница – това е повече от една трета от общата 

дължина – а 608 км от Дунава делят с България. Част от делтата се намира на румънска земя. Повечето 

големи градове обаче са разположени настрани от Дунава. 

Особености 

География: планини (Карпати), гори, скални региони 

Личности: 

Йожен Йонеску (драматург), Михай Еминеску (поет), Джордже Енеску (композитор), Серджу Челибидаке 

(диригент), Херта Мюлер, Петър Мафай 

Словесна кутия: 

Дунавски шваби, Трансилванска Саксония, Клаус Йоханис, Дунавска делта, граф Дракула 
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Германия 

Данни и факти 

Столица: Берлин 

Език: Немски 

Валута: Евро 

Жители: 83 милиона, 232 на км² (края на 2018) 

Площ: 357 578 км² 

История 

Германия по-рано е била разделена нае многобройни княжества и кралства. След войни срещу Австрия 

и Франция през 1871 година е била основана Втората немска империя. Същата се е разпадната след 

Първата световна война. След нея през 1918 година следва Ваймарската република, която приключва с 

възхода на Хитлер и националсоциалистите през 1933 година. 

В резултат на Втората световна война (1939 – 1945) Германия се разделя, основават се ФРГ и ГДР. Двете 

части са били разделени една от друга през 1961 година чрез стена. 

От 1990 година Германия отново е обединена, на 3.10. се празнува Денят на немското единство. Германия 

е член на ЕС от основаването му през 1992 година. 

Дунав 

Дунава възниква чрез сливането на реките Бригах и Брег малко преди Донауешинген, плавателен е 

едва от Келькхайм. Той образува със своите 618 км четвъртата най-дълга река. Той играе роля обаче 

почти само в Бавария и Баден-Вюртемберг. На него се гледа като на символична река на повторното 

европейско обединение респ. разширение, защото той тече 2857 км от запад на изток. Освен това той 

свързва исторически събития като Швабските походи с актуални събития като напр. падането на 

стената. Следователно разделените по-рано чрез желязната завеса страни отново са достъпни. 

Особености 

География: низини, следно високи плата, Алпийски предпланини и Алпите до Цугшпице (2962 м). 

Личности: Й. В. фон Гьоте, Ф. Шилер, Й. С. Бах, Л. ван Бетовен, Имануел Кант, Алберт Айнщайн, сестрите 

Шоль. 

Словесна кутия: Дунавски шваби, Шивачът от Улм, Улмска кутия, Международен Дунавски фестивал Улм/

Ной-Улм, световен шампион по футбол 2014 (за 4. път) 
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Република България 

Данни и факти 

Столица: София 

Език: Български (кирилица) 

Валута: лев (0,51 €, март 2019) 

Жители: 7,02 милиона, 64 на км² (2018) 

Площ: 110 910 км² 

История 

Първите селища на тракийските племена стигат до 7000 години назад в миналото. От този период са били 

намерени ценни изковани от злато предмети. В края на 13.век държавата се разпада и става част от 

Османската империя. Османците завладяват страната до 1878 година. 

През 1908 година България става независимо Царство (подобно на кралство). След Втората 

световна война страната попада под влиянието на Съветския съюз. През 1990 година приключва 

комунистическата ера в България. 

България влиза през 2007 година в Европейския съюз. 

Дунав 

Дунава тече около 500 км по протежение на границата с Румъния и прави възможен търговския транспорт, 

от друга страна обаче почти няма значение поради слабо населените области в този район. Важен е Моста 

на дружбата, единствения на разстояние от около 300 км, който свързва България и Румъния. 

Особености 

География: голяма част от страната е покрита с гори (тополи, върби, брястове) 

Личности: Елиас Канети (нобелов лауреат за литература), Петър Петров (изобретател на дигиталния 

часовник), Джон Атанасов (изобретател на компютъра) 

Словесна кутия: 

розово масло 

мартеница 

туристически дестинации на Черно море 
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Унгария / Магяроршак 

Данни и факти 

Столица: Будапеща 

Език: Унгарски 

Валута: форинт (1 HUF 0,003 €, март 2019) 

Жители: 9,78 милиона, 105 на км² (2018) 

Площ: 93 000 км² 

История 

Маджарите, произхождащи от областта между Волга и Урал, се установяват през 9.век в Унгария. През 

1000-та година Щефан I. основава Унгарската държава и с това става 1. крал на Унгария. След съдбовна 

история – монголци, поляци, османци – Унгария образува през 19.век със съседната страна Австрия 

Хабсбургската Велика империя Австро-Унгария. През 1918 година тази Велика империя се разпада. След 

Втората световна война чрез договора от Ялта, Унгария попада под съветско влияние, срещу което през 

1956 година е имало народно въстание. От 60-те години били провеждани процеси на либерализация, 

които са станали известни под името ‚гулаш-комунизъм‘. Унгария има значително участие в 

революцията от 1989 година.

През 1989 година е била прокламирана Република Унгария. От  2004 година Унгария е член на ЕС. 

Дунав 

Дунава тече през страната 417 км. Той предлага тук интересен природен паметник, наречен Дунавско 

коляно. На около 30 км северно от Будапеща той си проправя път през Вишеградската планина и 

образува при това почти правоъгълна чупка. 

Особености 

География: Дунава разделя страната на Трансданубия (отвъд Дунава) с много хълмове и гори и Пустата, 

покрита с трева степ. Има минерални извори пещери със сталактити. 

Личности: Ференц Лист, Бела Барток, Ерньо Рубик (изобретател на вълшебното кубче), Ласло Йожеф Биро, 

изобретател на химикалката. 

Словесна кутия: Балатон, Естергом, Рибарската крепост в Будапеща, Верижния мост, Печ, Вишеградската 

четворка 
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Украйна 

Данни и факти 

Столица: Киев 

Език: Украински, също Руски (кирилица) 

Валута: хривня (0,03 €, март 2019) 

Жители: 42,2 милиона (без Крим),73 на км² (2018) 

Площ: 577 620 км² (без Крим) 

История 

През 9.век е изградена ‚Киевската Рус‘. Великата империя с център Киев е била държавата –

предшественик на Украйна. През следващите столетия Украйна е била управлявана от различни 

народи като монголците, поляците и руснаците.

През 1919 година се стига до обединението на две украински части и с това до временна независимост 

на Украйна, но още през 1922 година страната е включена в територията на Съветския съюз. След 

разпада на Съветския съюз Украйна става независима държава. В по-новата история страната попада 

в заглавията заради ядрената злополука в Чернобил (1986). През 2014 година стига до военен 

конфликт, т.нар. Кримска криза. Крим оттогава е отцепен и се числи към Руската федерация. 

Ситуацията продължава да е напрегната и не е решена. Още преди това областта западно от Днепър 

клони повече към ЕС, източната част – в посока Русия. 

Дунав 

Дунава придружава Украйна само около 50 километра и следователно не играе особена роля за 

страната. Тя има само малък дял от делтата. 

Особености 

География: равна земя, на север блатисти области и реки. 

Украйна е най-голямата страна в Европа. 

Личности: Владимир и Виталий Кличко 

Словесна кутия: 

Майдан, Юлия Тимошенко, Европейско първенство по футбол 2012, гладомор 
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Словакия (Словенска република) 

Данни и факти 

Столица: Братислава 

Език: Словашки 

Валута: евро 

Жители: 5,4 милиона, 110 на км² (2019) 

Площ: 49 034 км²  

История 

Още през 6.век в Словакия се заселват славянски племена. От тях се развива 

Славянската велика империя. След 300 години страната става унгарска провинция, отделя се 

обаче след Първата световна война от Унгария. През 1918 година възниква Чехословакия чрез 

сливането с Чехия. От 1993 година Словакия отново е независима страна. 

Словакия от 2004 година е член на ЕС. 

Дунав 

Дунава тече 171 км през Словакия. Наблизо до столицата той образува страничен ръкав, т.нар. 

‚Малък Дунав‘, и големия насипен остров, който със своите 1800 км² е най-големия речен остров 

в Европа. 

Особености 

География: Две трети от страната са покрити от Карпатите, които представляват туристическа 

атракция. Има повече от 4000 пещери. 

Личности: Александър Дубчек, Св.св. Кирил и Методий, Анди Уорхол 

Словесна кутия: 

Братиславския замък, Герлсдорфския връх (най-високия връх в Източна централна Европа), хокей 

на лед, видове сирена, кадифената революция 
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Сърбия (Република Сърбия) 

Данни и факти 

Столица: Белград 

Език: Сръбски (писменост латиница и кирилица) 

Валута: динар (1 динар 0,0085 €, март 2019) 

Жители: 7 милиона, 90 на км² (края на 2018) 

Площ: 77 484 км² 

История 

През 12.век славяните основават своята първа собствена държава в Сърбия. През следващите 

столетия са управлявали най-често чужди владетели, като някогашната Велика империя Австро-

Унгария или Османската империя. В края на 19.век се стига до прокламирането на Кралство 

Сърбия. След Първата световна война Сърбия става част от Югославия. Югославия си разпада 

на отделни държави, които обявяват от Югославия. 

От 2003 до 2006 година съществува държавния съюз Сърбия-Черна гора, после се основава 

Република Сърбия. През 1998/99 година има война в Косово, през 2008 година регионът 

Косово обявява своята независимост от Сърбия. 

Дунав 

Дължината на Дунава в Сърбия възлиза на 588 км, той е широк максимум 7 км и минимум 150 м. 

На ‚Железни врата‘ силата на Дунава е особено осезаема. 

Особености 

География: 5 Национални парка, 20 природни парка и 590 природни резервата, най-голям 

доставчик на малини в света. 

Личности: император Константин Велики (4.век), Робърт Цолич (архиепископ) 

Словесна кутия: 

Войводина (езиково разнообразие), Косовски въпрос, Железни врата, финансиране от ЕС 
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Австрия 

Данни и факти 

Столица: Виена 

Виена има голямо историческо значение за идеята на общото Дунавско пространство, понеже като 

метрополия на Хабсбургската монархия е обединила много народи и идеи. 

Език: Немски 

Валута: евро 

Жители: 8,82 милиона, 105 на км² (2018) 

Площ: 83 879 км² 

История 

Чрез преселението на народите, което е започнало още преди раждането на Христос и е продължило до 

8.век, са се смесили различни етнически групи като славяни и южно-германци в Австрия. От 976 година след 

Хр. семейната династия на Хабсбургите е управлявала страната, която от тук нататък постоянно се е 

разширявала и е станала една от най-силните империи в Европа. 

Между 1867 и 1918 година съществува Австро-Унгарската монархия. След поражението през Първата 

световна война през 1918 година прекъсва управлението на императора. Така е била основана Първата 

република в Австрия. През 1938 година Австрия е била включена в националсоциалистическа 

Германия и е получила името Остмарк. 

Едва след края на Втората световна война страната възвръща своята независимост. От 1995 година 

Австрия е член на ЕС. 

Дунав 

Той тече в продължение на 349 км през Австрия. Той променя между Пасау и Линц своята посока на 180° 

(Шлигенерски контур). По-надолу от Виена се простира Националния парк Дунавски поляни, една от най-

големите, до голяма степен непокътнати местности с поляни в Централна Европа. 

Особености 

География: голяма част от площта на страната се простира върху Алпите. 

Личности: Зигмунд Фройд, Берта фон Зутнер, Моцарт и други композитори, Климт и други художници, 

Шварценегер, Елиас М‘Барек 

Словесна кутия: Дунавска монархия, Виенския Хофбург, катедралата Св. Щефан, двореца Шьонбрун, 

Виенски валс, Сваровски 
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