
Есе на тема 
“България като една човешка длан”  

 

България, нашата родина, за някои тя може да е малка, а за други голяма. Нека всеки се замисли, 

дали нейната големина е наистина от значение. Дори да е малка, тя заема голяма част в сърцето 

на всеки един от нас, на всеки един българин. Ценна не само като нашата родина, а и като 

природно богатство. Независимо, че може “да се побере в една човешка длан”, тя е пъстра и 

изпълнена с природна красота.  

Както всяка хубава история така и нашата трябва да започне от начало. Отдавна някой ми е 

разказвал историята, как българинът получил България. Ето какво гласи тя: Преди много, много 

години, когато господ раздавал земите на народите, българинът, тъй като бил трудолюбив човек 

работил до късно на полето,затова отишъл последен. Господ вече бил раздал всичко, но тъй като 

българинът се славел със своята доброта и скромност, заради това Бог решил да му даде своята 

земя, а именно рая- нашата България. 

Територията на страната ни не е голяма, но релефът и се различава с разнообразие и красота. 

Една от най- красивите държави в Европа. Докато на север и изток България я красят низини и 

равнини, на юг и запад планини и котловини. А и да не забравяме реките, които образуват 

живописни проломи. Как човек да не обича родината си! 

Свидетелство за силните движения в земната кора са планините- Рила, Пирин, Западните Родопи, 

Стара планина, Осогово, Беласица, Славянка. Същевременно значителни територии са потъвали- 

Горнотракийската низина, Задбалканските котловини и много други. Разнообразието на скалите е 

също важна причина за наличието на различни форми на релефа. Магмените скали се заоблят и 

се образуват красиви форми на релефа.  

Една такава скална красота е “ Каменната сватба” край село Зимзелен. Според научните хипотези 

“Каменната сватба” е започнала формирането си преди 40 милиона години. Различни минерали в 



скалата са причина за разнообразните цветове и нюанси. 

 

Едно друго природно чудо са Белоградчишките скали. Белоградчишките скали са извайвани от 

природата в продължение на повече от 200 млн. години. Червеникавият им оттенък се дължи на 

съдържанието на железен окис.Те са разнообразни по форма и големина скални творби, 

издигащи се на повече от 100 м височина.  

Като става дума за пещери човек се чуди коя по-напред да назове. Една от най- впечатляващите 

български пещери е Съевата дупка.  Пещерата се състои от 5 зали – Купена, Срутището, Хараман, 

Белия замък и Космоса. Отличната акустика на Съевата дупка позволява провеждането на 

концерти и снимането на филми.  

 

Несъмнено нашата родина е богата на планини и една от най- впечатлявящите планини е 

Родопите. Там се намират така наречените ”Чудните мостове ” в най- чудната планина.В Родопите 

се намират едни от най- живописните места в България. Тучни поляни и невероятни нюанси на 

зеленото се редуват с тъмни иглолистни гори, стръмни канари и живописни каньони. 



 

А като става дума за България, как да не се сетиш за Дунавската равнина. Областта е с отлични 

условия за производство на качествени бели, сухи, тихи вина и пенливи вина по класическа 

технология. А кой не обича да пие вино през студените зимни вечери и да се наслаждава на 

красотата на нашата страна. 

Водите на България са също една природна красота. Седемте рилски езера, Карстовото езеро 

Клептуза, най- горещият извор Сапарева баня и много други. Страната ни е богата на минерални 

извори, които се използват за лечение на различни заболявания. Такъв извор е Хисаря. 

Растителността в родината ни не може да се опише с една дума. Високо в Стара планина, край 

поточе или от някоя скална пукнатина, може да видите нежна розова иглика. Истината е , че вие 

сте един от малкото хора в света, които са се запознали с тази красавица. Старопланинската 

иглика се среща единствено в Средна Стара планина, между 800 и 2200 м надморска височина - и 

никъде другаде на нашата планета! 

 



И сега след като научихте за природното богатството на нашата родина, как се почувствахте. 

България наистина е малка и може “ да се побере в дланта ни”, но сами видяхте колко голяма 

красота притежава. Всеки българин трябва да се гордее със страната ни и да показва на цял свят 

къде е нашата малка, голяма БЪЛГАРИЯ! 

 

 


