
 
Столица: Атина 
Официален език: Гръцки 
Най-голям град: Атина 
Площ: 131 475km/2 
Население: 11 305 118 
Валута: Евро (EUR) 
Часова зона: GMT+2 
 
Обща информация: 
Държавно устройство: парламентарна република 
Климат: субтропически или също средиземноморски. Зимата е хладна и 
влажна, а лятото е горещо и сухо. Често през лятото стават пожари. 
Религия: православни 
Територия: 131 990 km² (на 96-то място) 
 
Полезна информация:  
Гъ рция, официално Гръцка република (на гръцки: Ελλάδα, Елада или 
катаревуса: Ελλάς, Елас, пълно име: Ελληνική Δημοκρατία, Елиники Димократия, 
Гръцка република), е държава в Югоизточна Европа, заемаща най-южната част 
на Балканския полуостров. Граничи с Албания, Република Македония и 
България на север, с Турция на изток, със Средиземно море на юг, с Йонийско 
море на запад, а между континенталната част и някои от островите минават 
Егейско и Критско море.  
На територията на Гърция се е развивала древногръцката цивилизация, която 
се счита за люлка на Западната цивилизация и за родина на 
демокрацията,европейската философия, литература и драма (вкл. трагедията и 
комедията), редица математически принципи, първите монети и Олимпийските 
игри. Съвременната гръцка държава е основана през 1830 година след 
успешно въстание срещу османската власт.  
 
Страната има високоразвита икономика,с високи доходи на населението и 
много висок стандарт на живот (на 22-ро място в света).  
Гърция е член на Европейския съюз от 1981 година, на Еврозоната от 2001, на 
НАТО от 1952 и на Европейската космическа агенция от 2005. Страната е една 
от основателките на ООН и ОИСР. 
 

РЕЛЕФ: Релефът на страната е предимно планински, като близо 2/3 от 

територията ѝ е заета от планини и високи плата. В Гърция 27 от върховете са 
с надморска височина от над 2 000 м, а низините имат ограничена площ и 
представляват тесни ивици земя покрай брега. Единствено в Северна Гърция 
се разпростират по-обширни полета, вместени между планините. Гърция е 
втората страна в Средиземноморието след Италия по сеизмичност, като за 
първата половина на 20 век в страната са регистрирани около 100 силни труса. 



ГОЛЕМИ РЕКИ: Бистрица – 322 км, Ахелоос – 217 км, Пенеос – 216 км и 
Марица – 204 км на територията на Гърция, Струма – 174 км на територията на 
Гърция, и Места – 130 км на територията на Гърция. Реките в Гърция са 
предимно къси и маловодни. Всички те се оттичат във водосборните басейни 
на три морета – Адриатическо, Йонийско и Егейско море. 

ПЛАНИНИ: Гърция е предимно планинска страна. Северната част на страната 
е заета от Македоно-тракийския масив, които се състои от старонагънати 
планини като Круша планина, Богданска планина, Нидже, Олимп, Родопите, 
Беласица, Славянка и други. Най-високата планина в тази част на страната, а 
и в цяла Гърция, е планината Олимп. Западната част на Гърция е заета от 
югоизточното продължение на младонагънатите Динарски планини, 
разположени успоредно на йонийско крайбежие. То обхваща планината Пинд 
(връх Смолика 2 637 м.), след което преминава в полуостров Пелопонес и 
островите Крит и Родос. Тук стръмните западни склонове на планинската 
верига затрудняват връзките между крайбрежните области на Йонийско и 
Егейско море. 

НАЙ-ВИСОК ВРЪХ: Митикас (2 917 м) намира се на планината Олимп. 

 
ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ: 1 януари (Нова година), 6 януари (Благовещение), 
25 март (национален празник, на който се чества годишнината от Гръцката 
революция от 1821 година), Месни заговезни (понеделника в началото на 
Великденските пости), Разпети петък и Великден, 1 май (празник на труда), 15 
август (Голяма Богородица), 28 октомври (национален празник Денят „НЕ” – 
празнува се годишнината от отказа на Гърция да встъпи във Втората световна 
война на страната на Тристранния пакт), 1 ноември (Задушница), 25 декември 
(Коледа). 


