
История и цивилизации – 7 клас  02.06.2020г. 

Уважаеми ученици, искам от вас следното:  Да четете поставените от мен – план, 

кратко разработен  урок /който ще препишете в тетрадките си / и да отговорите на въпросите.  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Вторник:  

ТОЗИ ПЛАН НА УРОКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ !!! 

Трудният преход от тоталитарна държава към демокрация – стр.108 

2. Правителства и икономически проблеми /1991-1999г./ – през този период започват 

едни много тежки и съдбоносни процеси на смяната на политическия и икономическия модел 

от социалистическата държава към демокрация – това са трудни моменти на преход  в 

съвременната българската история.  

 Изреждат се редица правителства от различни партии, но резултатите са идентични!!! 

 Вместо да се върви към алтернативност /заместване с по-високо качество!/ се започна 

тотално разрушаване на всички съществуващи системи в обществото:  започна престъпна и 

неконтролируема реституция / връщане на собственост на старите собственици!/ на 

имоти, предприятия, земеделски земи и гори.  

Особено обработваемата земя – тя се разпокъсва и голяма част от нея започва да пустее. 

Настъпва срив в производството на хранителни продукти! Въвежда се купонната система! 

/Ограничени за купуване са количества стоки от първа необходимост/. 

Настъпва пълна катастрофа във всички производства на  тежката промишленост – те  са 

затворени или са приватизирани / от държавни – стават частна собственост!/.  

 Разраства се страшна престъпност:   убийства, грабежи, наркотици, отвличания, 

проституция.  Безработните са огромно множество от българите! 

 Повява се изведнъж малка, но много богата група от хора, които се стремят към властта, те 

контролират многобройните банки и съдебната система.  

Започва пълно разпадане на образованието, науката, културата и спорта. 

Няма елемент от обществения живот, който да не е подложен на унищожение!!! 

През зимата на 1996-1997 г. в България се разразява страшна финансова криза – 

хиперинфлация /катастрофално обезценяване на българския лев/ и рязко увеличение на 

цените на всички стоки.  

Стотици хиляди хора моментално обедняват!!!  Заплатите стават символични! / 1 долар = 

3000 лв.!!!/.                                                                                                                   Приятна работа!!! 


