
Най-интересните факти 

за



Връх Мусала

Най-високият връх на Балканския 

полуостров е високият 2925,4 м. връх 

Мусала в Рила планина.



Гробницата при Свещари

обект от списъка на ЮНЕСКО

за световно наследство

България е третата страна в Европа с най-голям брой

археологически обекти след Италия и Гърция.



Панагюрското златно съкровище

Панагюрското златно съкровище е тракийски комплект антични

златни съдове, състоящ се от 9 съда с общо тегло 6,164 кг. Открито е

през 1949 г. край Панагюрище от тримата братя Дейкови.



Кирилицата

Кирилицата е създадена през

9. век от братята монаси

Кирил и Методий. Това е

третата официална азбука на

ЕС.



Няма пленено знаме

Българската армия е

единствената въоръжена сила

в света, която никога не е

губила знаме в бой, въпреки

че активно участва във

всички големи войни в

Европа от края на 20 век.



Райна Касабова

Българката Райна 

Касабова е първата жена 

в света, която участва в 

боен полет.



Празникът на розата

България произвежда до 85% от розовото масло в света.

Празникът на розата в България се чества от 1903 година.



Лавандулата

От 2012 г. България е

водещ износител на

лавандула в света.



Българското кисело мляко

През 1905 г. българският учен д-р Стамен Григоров открива микроорганиза

Lactobacillus delbureckii subsp. Bulgaricus, който естествено преобразува

млякото в кисело мляко. Тези микроорганизми съществуват само в

България.



Вино

България е един

от най-големите

износители на

вино в света.



Нестинарство – древен езически ритуал, вписан в 

списъка на ЮНЕСКО за световно наследство

Нестинарството е древен езически огнен ритуал, който първоначално се е провеждал в

няколко българско- и гръцкоговорящи села в Странджа планина, близо до

Черноморието в Югоизточна България. Това е бос танц върху тлееща жарава,

изпълняван от нестинари. Ритуалът е вписан в списъка на ЮНЕСКО за световно

наследство.



Кукери

Кукерите са пищно облечени

български мъже, а понякога и

жени, които извършват

традиционни ритуални танци, за

да прогонят злите духове.



Джон Атанасов

Първият електронен компютър

е разработен от Джон Атанасов,

чийто баща е българин.



Петър Петров

Първият цифров ръчен 

часовник в света е разработен 

от българина Петър Петров.



Валя Балканска

През 1977 г. песента „Излел е Дельо

хайдутин“, изпълнена от Валя

Балканска, е записана на златната

плоча Вояджър на американските

космически кораби „Вояджър 1“ и

„Вояджър 2“ като музикално

послание от Земята към космоса.



Диана 

Дафова

През 1998 г. песента "Ahadyiah" ("Вселената" / "Космос") от албума "Звуци на

земята" на Диана Дафова - наречена още "Духовният глас на България" – е избрана

от НАСА за изстрелването в Космоса на совалката "Колумбия". Диана бе специален

гост на директора на НАСА Дейвид Дикинсън и астронавтите на старта на живо в

Кейп Канаверал, Флорида. След това бе създаден уникален видеоклип с оригинален

филм на НАСА от совалката.

Концертът с песни от албума на Диана „Каризма: Един свят в песен“ е заснет в

базиликата „Света София“ в София.


