
История и цивилизации – 7 клас  07.04.2020г. 

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

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

Ще ви се обаждам от личния си телефон, на който имам Viber /вайбър/ и вие ще ми пращате 

снимки, от това какво сте писали в тетрадките или по електронната поща!  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Вторник :   

Политически промени в България /1944-1948г./ 

Въпреки , че България е съюзник на Германия във Втората световна война , тя не е наказана 

строго на мирните преговори – там се определя и нейната съдба в близките десетилетия под 

влиянието на СССР.  

1.Превратът на 9 септември 1944г. – тази точка да се препише в тетрадките!!! 

2.По пътя на тоталитарната власт – постепенно българската комунистическа партия /БКП/, 

начело с Георги Димитров /виж стр.86 Фиг.2/ се налага като ръководна сила в Отечествения 

фронт /ОФ/ и започва да провежда своята политика. 

Първо се разправя с опозиционните партии и след това организира Народен съд за 

виновниците  за участието на България във Втората световна война на страната на Германия. 

Осъдени на смърт са огромен брой лица – регентите /след смъртта на цар Борис III го 

заместват трима регенти-един от тях е брат му Кирил!!!/ , министри, депутати, висши военни, 

редица интелектуалци и много др. общо 2730, а в Германия  - главен виновник за войната и 

военните престъпления  - едва – 24 лица!!!  Хиляди българи  са осъдени на дълъг затвор. 

През  1946г. се организира допитване до народа / РЕФЕРЕНДУМ / , чрез който се премахва 

монархията и България е обявена за република, царица Йоана с децата си/ там е и малолетния 

Симеон II/ напускат страната. Министър-председател  става Георги Димитров. 

През 1947г. е подписан мирният договор в Париж – България е наказана да изплати 

определени компенсации на Гърция и Югославия, но запазва териториалната си цялост. 

Започва установяване на тоталитарно управление в страната – забранени са  всякакви 

опозиционни партии, с изключение на БЗНС, който става съюзник на БКП във властта.  Всички 

опозиционни лидери са осъдени на смърт или дълъг затвор. 

Да се отговори писмено в тетрадките на следните въпроси! 

1.Напишете своето мнение „за или против” присъдите на Народния съд! 

2.Вашето  мнение за референдума и обявяването на България за република! 

Приятна работа!!! 


