
История и цивилизации – 7 клас  30.04.2020г. 

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.  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Четвъртък: 

България при управлението на Тодор Живков /1956-1989г./ 

1.Пътят към едноличната власт на Живков  / Виж Фиг.1/ – този период се характеризира 

със сравнително висок стандарт на живот, развита промишленост и селско стопанство и 

стабилно положение в международните отношения. Семейството на Тодор Живков има две 

деца/Людмила и Владимир/  и те живеят  скромно без излишества. 

Той застава начело на партията през 1956г. и успява да се отърве от своите противници, без  да 

употребява насилие и закрива всички лагери за принудителен труд. 

През 1962г. става и Министър-председател и така цялата власт в страната е в неговите 

ръце.Вътрешната политика е насочена в повишаването на благосъстоянието на населението. 

Образованието и здравеопазването стават безплатни!!!  

 Има почти 100% трудова заетост, големи възможности за лечения и възстановяване в 

почивни бази в планините и по морското крайбрежие!!!  

 Има активно строителство на жилища, пътища и промишлени сгради. Почти всички селища 

са водоснабдени и електрифицирани. 

Тоталитарният начин на управление се характеризира със сливането на държавната власт           

/ законодателна изпълнителна и съдебна / в ръцете на партийното ръководство!!! 

Появява се нов орган на управление Държавен съвет начело с Тодор  Живков. По негово 

време България е член на военен съюз начело със СССР/Варшавски договор / и 

икономическа организация начело със СССР / СИВ/ - Съвет за икономическа взаимопомощ. 

Особено България е обвързана със СССР – от там получаваме евтини суровини/нефт, метали, 

дървесина и др./ и изнасяме огромни количества земеделска продукция!!!  Огромно 

количество от туристическия поток е от съветски граждани. Икономиката на България се 

развива добре и сме една от развитите страни в Европа!!! 

2.”Перестройката” в Съветския съюз и кризата в България през 80-те години – тази 

точка да се препише в тетрадката!!! Стр.93 

Приятна работа!!! 


