
„Българска история” 
 
„Българска история” е организация, създадена през 2012 г. Нейната основна цел е 
съхраняването и популяризирането на българската история, чрез поддръжката на сайт, 
организирането и партньорските участия в различни инициативи, посветени на тази мисия.  
 
От създаването си до днес, организацията работи в посока опресняване на историческата 
памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от 
близкото и далечно минало, затвърждаване на устойчивите национални ценности, устояли 
на промените на времето, в което живеем.  
 
Влагайки усилията си в дейности, акцентиращи върху и успешно съчетаващи елементите 
на националната идентичност – история, култура, традиции и бит, екипът на „Българска 
история” си поставя за цел да придаде облик на всичко онова, което наричаме български 
дух и да изгради мост между миналото и настоящето.  
 
http://www.bulgarianhistory.org/  
 
https://www.facebook.com/bulgarian.history1?fref=ts 
 
https://www.youtube.com/user/BulgarianHistory1 
 
Основатели на сайта и представители на организацията в обществените и медийни среди са 
Марио Мишев, Иван Кънчев и Ивомир Колев. На 17 март 2014 година излезе от печат 
първата им книга – „Българската история в 100 личности”, замислена като първата част от 
трилогия на издателство „БГ Учебник”. Дейностите на екипа на „Българска история” не се 
ограничават само във виртуалните и печатни среди.  
 
През изминалата година, обиколките на българските училища, както лекторите на 
организацията наричат пътуванията си в различни краища на страната с цел изнасяне на 
уроци по родолюбие, обхванаха над 50 учебни заведения в над 40 населени места. Успехът, 
измерен не в цифри, а в реакции и обратна връзка, е достатъчно показателен и стимулиращ 
настоящата и бъдеща ангажираност и отговорност на екипа.  
 
Над 158 000 са регистрираните последователи на Фейсбук страницата на „Българска 
история”. Проектите си към настоящия момент организацията финансира единствено 
благодарение на даренията на читатели, чието доверие е същевременно индикатор за 
качеството и стимул за усърдието, което екипът влага в настоящата и бъдещата си дейност. 
Естествен отговор на интереса към публикациите и отразените пътувания са 
изследователската, творческа и продуцентска дейност, намиращи израз в заснемането и 
монтирането на филми. 
 
Основните инициативи на организацията, които са придобили популярност в цялата 
страна: 
 
„Българската история в 100 личности”  
 
Интересен и нестандартен поглед към българската история представя книгата „Българската 
история в 100 личности”, дело на Марио Мишев, Иван Кънчев и Ивомир Колев. Книгата е 
първата от тематичната поредица „Българската история в 100...”. В продължение на 
няколко месеца те събират информация за влиятелни и заслужили личности, оставили своя 
отпечатък в българската история. „Не твърдим, че това са най-заслужилите личности. В 



книгата сме включили и имена, които пораждат спорове в обществото”, казват авторите. 
Сред имената са български военни, поети и писатели, актьори, изобретатели, както и 
чужденци, обикнали и дали своя принос за просперитета на България.  
 
В от 2 до 4 страници е представен животът на всяка от стоте личности, някои от които са 
Асен Йорданов, полк. Борис Дрангов, Дан Колов, братя Прошек, Луи Айер, Георги 
Калоянчев и др. 
 
Над 250 души, сред които университетски преподаватели, историци, ученици и 
студенти, уважиха представянето на книгата, което се състоя на 14 април 2014 г. С 
реализираните печалби от книгата екипът на „Българска история” се надява да покрие 
част от разходите по осъществяването на настоящи и бъдещи проекти. Подготвят се и 
две продължения на поредицата – „Българската история в 100 събития” и „Българската 
история в 100 дестинации”. 
 
„Да обиколим българските училища”  
 
Инициативата стартира през месец март 2013 г. През изминалата година екипът на 
„Българска история” посети и изнесе уроци по родолюбие в над 50 учебни заведения в 
над 40 населени места с България. В какво се изразява изпълнението на идеята? Екипът 
на „Българска история“ посещава един учебен час по история, в който основно чрез 
мултимедия представя на учениците историята по един различен и интригуващ начин. 
Освен в класни стаи дискусии с ученици са проведени и на открито. Всички 
представени материали са изработени от екипа на „Българска история“ и са адаптирани 
към съответната възрастова група на учениците за постигане на максимално усвояване 
на поднесената информация. Интерактивност се постига чрез игровия механизъм – 
децата се разделят на два отбора и отговарят на различни въпроси по теми, обвързани с 
историята, географията и българския спорт. 
 
Кратък клип, представящ част от посещенията на училища ще намерите тук:  
https://www.youtube.com/watch?v=bDDbcnKr3u4 
 
Документални филми  
 
“Швейцарецът с българско сърце” в филм, заснет през лятото на 2014 г. и посветен на 
отдалия живота си на България и поставил основите на спорта в страната ни швейцарец – 
Луи Айер.  
 
Проектът включва серия от интервюта и възстановки на кръвопролитните военни действия 
в Европа от началото на XX век. Филмът, освен приноса на Луи Айер за спортното дело в 
страната, проследява и патриотизма и жертвоготовността на героя по време на трите войни 
в този период - Балканската, Междусъюзническата и Първата световна. Със създаването на 
визуалния разказ, екипът на „Българска история“ цели да възпита чувството на национална 
гордост у българите и търси отговор на въпроса: „Щом един швейцарец някога е бил готов 
да отдаде сърцето и живота си на страната ни, нима тя, повече от всяка друга, не заслужава 
обичта и верността ни днес?“.  
 
Консултанти по проекта са доц. Лозан Митев и доц. Марина Гевренова - преподаватели от 
Национална спортна академия „Васил Левски“, доц. Владимир Станев - преподавател от 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Антонов – главен експерт 
„Войнишки паметници“ към Министерство на отбраната.  



Снимките на филма се проведоха в Родопите, Русе, София и Швейцария, където екипът 
посети родното място на героя и се срещна с наследниците му, които застанаха пред 
камера, за да представят своето отношение към личността на Луи Айер.  
 
Представянето на филма ще се осъществи чрез национално турне през октомври, ноември и 
декември 2014 година, която ще включва над 20 града в страната, сред които Стара Загора, 
Варна, Шумен, Търговище, както и градовете, в които Луи Айер е прекарал част от живота 
си – Русе, Лом и Силистра.  
 
Официалният трейлър на филма ще намерите тук:  
https://www.youtube.com/watch?v=50tbJMBYdeE 
 
“Забравеният герой от Родопската Шипка” е 30-минутен късометражен филм с над 18 
000 гледания в www.youtube.com. 1 000 са подарените копия, а от множеството 
реализирани прожекции с най-голяма аудитория са тези в гр. Смолян и в Аулата на СУ „Св. 
Климент Охридски”.  
 
През лятото на 2013 г., в продължение на 10 дни екипът на „Българска история” обиколи 30 
села на територията на Пирин, Рила, Родопите, Странджа и Горнотракийската низина. 
Резултат от изследователското пътуване е поредицата „Легендите оживяват – Южна 
България”. Всеки епизод, с продължителност от 5 до 10 минути, е посветен на историята на 
едно село, разказана от местния краевед. Сред епизодите с най-голям зрителски интерес е 
този за пещерата „Дяволското гърло”- 8 000 гледания, а до момента поредицата регистрира 
30 000 гледания в социалните мрежи. Епизодите се публикуват поетапно. За да представи 
историческите факти и явления по интересен и нагледен начин, екипът представя част от 
материалите вместо под формата на статии като кратки адаптирани клипове.  
 
Исторически табели – „Нека дадем душа на българските улици”  
 
Проектът стартира в края на 2012 г. Идеята му е да бъде отдадена почит и да се припомни 
за делата на значими личности и за събития от българската история чрез поставяне на 
исторически табели на възлови места в столицата.  
 
Информацията на табелите съответства на имената на съответните локации, кръстени или 
свързани с исторически личности или събития. До този момент над 110 са улиците в 
София, на които са поставени табели.  
 
Инициативата е осъществена с подкрепата на „За България” и Столична община. 
Надеждите са в близко бъдеще проектът да разшири мащаба си и да бъдат събрани 
средства и ентусиасти, с чиято помощ исторически табели да „дадат душа” на улиците и в 
други градове в страната. 
 
След успеха на първия сезон на поредицата „Легендите оживяват“, през лятото на 2014 г. 
се засне и вторият. За неговото реализиране снимките бяха осъществени в Подбалкана и 
Горнотракийската низина. Епизодите се очакват наесен, като очакванията са този път 
интересът към тях да нарасне.  
 
Филмовите продукции са осъществени благодарение на Мартин Стаматов – отговорник 
аудио-визуални проекти в „Българска история”.  
 


