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1. Географско положение и граници

 Разположена е в Западната част на 
Европа

 Има излаз на Атлантическия океан и 
Средиземно море, което благоприятства 
връзките със Северна и Южна Америка и 
Северна Африка.

 Към територията на Франция се включва и 
о-в Корсика

 Съседи са високоразвити страни, 
свързани с тесни икономически връзки.

 Франция граничи с 9 държави. Кои са те?

 Площ: 551 хил. km2.



2. Природни ресурси

а/ релеф

 На север и запад е равнинен – 2/3 от 
територията. 

 На юг се издигат Пиренеите, а на 
югоизток – Алпите, Централният 
френски масив и Ардените – на 
североизток.

 Те благоприятстват планинския туризъм.



2. Природни ресурси

б/ полезни изкопаеми

• Големи запаси от въглища и 

желязна руда – Северна 

Франция, Лотарингия.

• Значителни запаси от 

боксити, нефт и земен газ в 

Южна Франция.

• Важни са запасите от уран, 

който се използва в АЕЦ.



2. Природни ресурси

в/ климат и води

Климат:

 север и запад -

умерен морски

• изток – умеренокон-

тинентален;
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2. Природни ресурси

в/ климат и води

 Климат:

 юг - субтропичен 

средиземно-

морски -

благоприятен за 

туризма.
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2. Природни ресурси

в/ климат и води

 Големи реки са 

Лоара, Сена, Рона, 

Гарона.

 В Алпите и 

Пиренеите има 

значителни 

хидроресурси.



3. Население

а/ брой 65,1 млн. д. –
приблизително колкото на 
Великобритания.

б/ гъстота  118 д./km2 -
средно висока стойност.
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3. Население

в/ състав

• Съставът е еднороден.

• 85% от населението са 
французи. 

• Значителен брой алжирци 
и мароканци – 5 млн. д. –
мюсюлмани.

• Френският език е 
официален.

• Основната част от 
населението изповядва 
католицизъм. 
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3. Население

г/ селища

• висок дял на градското 
население – над 80%.

• Столица – Париж.

• Най-гъсто населен е 
района около р. Сена, 
Рона, Лоара и Гарона.

• Големи градове – Лион, 
Марсилия, Тулуза, Ница 
и др.
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3. Население

https://www.youtube.com/watch?v=8naCcXtxGi
M

д/ държавно устройство

• Президентска република.

• Унитарна държава, която се състои от 
департаменти.

• Зависими територии в Тихи океан, Карибско 
море и Индийски океан.

https://www.youtube.com/watch?v=8naCcXtxGiM


4. Стопанство

а/ обща характеристика

• Франция е сред най-силно 
развитите страни в света.

• В Европа отстъпва само на 
Германия и Великобритания.

Дефанс е финансовият хъб на Франция



4. Стопанство

б/ селско стопанство /добиващи 

дейности/

Модерно стопанство –

индустриализирано с използване на 

земеделска техника и химически 

торове.

Животновъдството има водеща роля. 

Развити са говедовъдство – Нормандия и 

планинските райони, овцевъдство – на 

север, свиневъдство – на юг.



4. Стопанство

б/ селско стопанство

 растениевъдство: зърнени култури 

/пшеница, ечемик, царевица/, захарно 

цвекло, цитрусови плодове и зеленчуци, 

овощни култури и лавандула;

 особено лозя – четвърто място в света и 

второ в Европа.

в/ добив на полезни изкопаеми

г/ риболов, морско стопанство 

/отглеждане на стриди и др./ и горско 

стопанство



4. Стопанство

д/ промишленост /обработващи 

дейности/

• енергетика: АЕЦ имат водещо 

значение – 70%, 500 ВЕЦ

• Първата в света приливно-отливна 

електроцентрала в Сен Мало

• металургия: силно развита в 

Лотарингия – 70% от стоманата

• Химическа промишленост –

каучукови изделия



4. Стопанство

д/ промишленост

• Автомобили: Рено, Пежо, Ситроен.

• Световна известност в производството 

на автомобилни гуми Michelin.

• Самолети, кораби, селскостопански 

машини, електроника и 

електротехника , аерокосмическа

техника и др. 

• Най-бързите влакове в Европа – TGV 

POS

https://www.vbox7.com/play:76748b7280

• Силно развити парфюмeрийна и 

козметична промишленост

Airbus A380 – най-големият лайнер в 
света

Град Грас „световна столица на парфюмите“

https://www.vbox7.com/play:76748b7280


4. Стопанство

д/ промишленост

• Текстилна и шивашка 

промишленост. Париж 

– световен център на 

модата.

• Хранително-вкусова: 

световна слава в 

производство на 

сирена (второ място в 

света) и вина – първо 

място в света (20%).

Прет-а-порте́ и Златният триъгълник – търговски район 
на модата



4. Стопанство

е/ транспорт, търговия, туризъм

• Отлична мрежа жп линии, наличие 

на влак-стрела.

• Силно развит морски и въздушен 

транспорт.

• Една от най-посещаваните страни 

в света - морски туризъм 

(Френската Ривиера) и планински 

туризъм (Алпите – Шамони, 

Мерибел, Вал Дисере).

• Културно-познавателен туризъм.

https://bg.tripnholidays.com/1990-top-

rated-things-to-do-in-france-f-1-2-bg

https://bg.tripnholidays.com/1990-top-rated-things-to-do-in-france-f-1-2-bg


5. Градове и забележителности

Париж - Лувърът Париж – Сакре Кьор Париж – Триумфалната арка

Париж – Айфеловата кула Париж – Нотр Дам Париж – Шанз Елизе



5. Градове и забележителности

Лион Лион – Фонтан Бартолди Лион

Марсилия Марсилия Марсилия – дворецът 

Лоншан



5. Градове и забележителности

Бордо Бордо Бордо

Тулуза Тулуза Тулуза



Благодаря за вниманието!


