
История и цивилизации – 7 клас  28.04.2020г. 

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 Вторник : 

 

Този кратък план на урока да се препише в тетрадките!!!  

Сталинизмът и налагането на съветския модел /1948-1956г./ стр.90 

1. Преобразуване на държавно-политическата  система – след  1944г. БКП постепенно 

взима изцяло властта в страната.Опозицията е унищожава, приета е нова конституция, където 

се посочва ,че БКП е единствената партия, която може да управлява. Появява се едно уникално 

явление  КУЛТ КЪМ ЛИЧНОСТТА   /феномен, свързан с тоталитарните  режими – 

идиализиране на вожда, който е мъдър и безгрешен, той има 

неограничена власт и ресурс да управлява!!! /. 

Постепенно в  редовете на комунистическата партия започва вътрешна борба и много от 

нейните дейци са премахнати. През юли 1949г. умира ръководителя на партията и държавата 

Георги Димитров  /за кратко време е изграден мавзолей ,където е поставен 

балсамиран за поклонение!/ 

2.Режимът на Вълко Червенков – в началото на 1950г на власт идва Вълко Червенков       

/виж Фиг.1 – първия отпред, който носи ковчега!/  -  наричали го „българския Сталин”. 

Той започва силово да управлява страната, откриват се лагери , където са вкарани врагове на 

страната и партията,най известен е лагера на о.Белене на р.Дунав! 

Правосъдието и милицията стават средства  за подчинение на българския народ. 

3.Идеологията – тя е съвкупност от идеи,насочени да възпитат колективен начин на мислене и 

пълна вярност на решенията и идеите на партията – която  никога не греши!!!   Един виц за 

комунистическата партия от онова време -   ” две и две е три ако партията 

нареди”!!! 

Особено са възпитавани децата от най-ранна възраст в училище – чавдарчета, пионери и 

комсомолци / членове на ДКМС  - Димитровски комунистически младежки съюз/ - 

всички имат различни атрибути, празници и правила в организациите си. 

4.Политическите промени през 1956г. – ТАЗИ ТОЧКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ В ТЕТРАДКАТА !!! 

Приятна работа!!! 


