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Географско положение и обхват 

Испания е  разположена в  Югозападна 

Европа, граничи с на 

запад, Португалия и Атлантическия 

океан ; на Средиземно море на 

изток; на Гибралтарския проток , 

Атлантическия океан и Средиземно море на 

юг; и Пиренеите , заедно с Бискайския 

залив в Кантабрийско море на север. С площ 

от 504 645 km2, Испания е 51-та по големина 

държава в света и втора в Европейския 

съюз след Франция. Столицата е град 

Мадрид. 



Природни условия - климат

Климатът в северна Испания е умерен морски, с изразено влияние на 
Атлантическия океан. Характерно е влажното време през цялата
година. На Балеарските острови климатът и в централните региони е 
субтропичен с горещо лято, студена зима и големи температурни
амплитуди и средиземноморски на юг, отличаващ се със сухо и горещо
лято и влажна мека зима. По високите части на Пиренеите и другите
планини климатът е планински. На Канарските острови климатът е 
тропичен, сух на изток и с по-голяма влажност на запад.



Природни условия - води

Петте най-дълги реки в Испания 

са Тахо, Дуеро, Гуадиана, Гуадалкивир

и Ебро, като всички те без Ебро 

текат от изток на запад и се вливат в 

Атлантическия океан. Останалите 

реки са по-къси и със сезонно 

пълноводие. По-значителни сред тях 

са Сегура и Хукар. В испанските 

Пиренеи има близо 1000 ледникови 

езера, а по средиземноморското 

крайбрежие има голям 

брой лагуни и лимани.



Природни условия- природа

Испания включва повече от 8000 вида 

висши растения, много от които 

са ендемити. С особено голям ендемизъм 

се отличават Канарските острови и 

някои региони в южна Испания. Близо до 

град Елче се намира единствена в Европа 

естествена палмова гора. Фауната 

включва средноевропейски видове,

като мечка, вълк, лисица, благороден елен, 

както и множество южни или ендемични 

видове, като испански 

рис, генета, мангуста, десман и други. 

Там се срещат почти всички европейски 

грабливи птици.
Национален парк Ордеса и Монте 

Пердидо в Пиренеите , обект на световното 

наследство



Природни условия - релеф

Релефът на Испания е доста висок, 

със средна надморска височина от 660м. 

Почти 90 % от площта на Испания е заета 

от планини и плата. Пиренеите са с най 

висок връх Ането (3404 м.).  Андалуските 

планини и масива Сиера Невада с най-високия 

връх в континентална Испания, Муласен —

3478 м. На Канарските острови има редица 

вулкани, някои от които са действащи, 

включително и най-високият връх в Испания, 

Тейде (3718 м.)



Природни условия - релеф

Връх Тейде (3718 м.)

Връх Ането (3404 м.)

Връх Муласен  (3478 м.)



Природни условия - полезни изкопаеми

Испания е много богата на полезни изкопаеми. В Кантабрийските 

планини се добиват железни руди, в Сиера Морена са открити залежи 

на живак, по-ограничени са запасите от оловно-цинкови руди, 

волфрам, сребро, антимон. Уранови руди има в района на Саламанка и 

Кордова. Запасите на черни въглища (2.5 млрд. т) в Кантабрийските 

планини и на кафяви въглища в Иберийските планини са 

недостатъчни. По долината на р. Ебро са разкрити ограничени 

запаси на нефт и природен газ. Големи са залежите на калиеви и 

каменни соли в Арагонската низина. Испания е богата на строителни 

материали - гипс, мрамор, базалт. 



Природни условия - почви

За Испания са характерни канелени, жълтоземни и червеноземни 

почви.



Демографски особености 

Населението на Испания е 47,007,367 

жители от 1 януари 2019 г., от които  

10,70% са чужденци. Гъстота на 

населението е 93,14 д./ км². 

Преобладаващата религия 

е християнството като 68,4% от 

испанците се считат за 

католици, невярващите представляват 

16,8%, атеистите 9,6% 2,3% са привързани 

към друга религия. Официален език –

испански.



Стопанство и стопански отрасли 

 Първичен сектор 

Земеделието е най-развития отрасъл. Отглеждат се 
различни видове земеделски и зърнени култури, цитроси, на 1 
място по отглеждане на маслини. .Животновъдството е 
слаборазвито. Отглеждат се овце, кози. свине, коне, мулета
и бикове.

 Вторичен сектор

Най-силно развити промишлени отрасли 
са машиностроене, автомобилостроене, корабостроене, 
самолетостроене, автомобилостроене, електротехническа, 
химическа, текстилна промишленост. 



Стопанство и стопански отрасли 

 Третичен сектор

Важно заначение за страната има международният туризъм. 

Годишно Испания се посещава от около 60 млн. туристи (95% от 

тях са от Западна Европа).

През по-голямата част от 20 век, транспортната 

инфраструктура на Испания значително изостава от тази в 

Западна Европа, но от 1970-те години насам, тя е силно 

разширена и модернизирана и сега Испания разполага с една от 

най-големите и качествени транспортни системи в Европа.

Силно развит е морският транспорт . Най-големите морски 

пристанища са Алхесирас, Билбао, Картахена, Санта Крус де 

Тенерифе, Барселона, Валенсия, Ла Коруня



Държавно устойство

Според настоящата конституция, приета на референдум през 1978 г., 

Испания е парламентарна монархия, начело с наследствен 

монарх, Филип VI, и двукамарен парламент. Законодателна власт се 

осъществява от Генерални кортеси (парламент), състоящ се от две 

камари – Сенат (256 души) и Конгрес на депутатите (350 души), 

избирани за 4 години. Изпълнителна власт се осъществява от 

правителство начело с министър-председател, който на испански се 

нарича председател на правителството.



Участие в организации

ООН от 1955г. ЕС от 1986г.ЕТА от 1959г.



Административно делене

Испания е разделена на 17 автономни 

области на север

Галисия, Астурия, Кантабрия, Паис 

Баско, Ла Риоха и Навара; на изток –

Арагон, Каталония, Валенсия и Балеарски 

острови; в централната част – Кастилия 

и Леон, Мадрид, Кастилия-Ла 

Манча и Естремадура; на юг –

Андалусия, Мурсия и Канарски острови.



Как се прилага концепцията за 

устойчиво развитие?

Испанското правителство е определо 

стратегия за климата, в която да се намалят 

емисиите с най-малко 90% спрямо нивата от 

1990 г. в срок до 2050 г. До същата година 

страната трябва да изпълни и друга цел – да 

използва 100% възобновяема 

електроенергия. Автомобилите с двигатели с 

вътрешно горене бъдат забранени за 

продажба до 2040 г.



Как се прилага концепцията за 

устойчиво развитие?

От 2015 г. се използва жълт контейнер 

за пластмаса и син контейнер за хартия 

и картон. През 2019г. 1,5 милиона тона 

опаковки бяха рециклирани в Испания.  

Тези битови опаковки имат значителни 

ползи за околната среда, защото се

спестява вода, енергия и суровини и 

намалява замърсяването, което възниква 

в процеса на получаване на суровината.



Как се прилага концепцията за 

устойчиво развитие?

Планът за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване  регулира производството и управлението на този вид 

отпадъци има за цел да насърчава, в този ред, тяхното 

предотвратяване, повторно използване и рециклиране, като 

гарантира, че тези, предназначени за операции по обезвреждане,

допринасят за устойчивото развитие на тази дейност.



Забележителности

Катедралa „Сейнт Андрю“ 

,,Риоха’’ 

Саграда  ,,Фамилия’’ 

„Дворецът на комуникациите“Музеят  ,,Прадо’’



Забележителности

Заливът ,,Ла Конча’’
Природен парк "Лас Лагунас 

де ла Мата и Торевиеха"

Националният парк „Ордеса и 

Монте Пердидо”

Природен парк Горбея -

„Мистическата гора на 

Испания“

Природен парк ,,Албуфера’’


