
ПРИЛОЖЕНИЕ : ГРУПОВИ ЛИСТИ  за интерактивни задачи
                  тема : България 1945 - 1989 г

І. Групов лист :       ДИПЛОМАТИ
Дипломатите, като експерти в международните отношения, имат за основна цел 

в часа да определят реалните процеси и взаимоотношения в света и Европа през 
периода 1945-1989г и да разгледат възможностите и проведената реална външна 
политика на България, съпоставени с другите Балкански и европейски 
социалистически страни.

За целта групата организира две стъпки в анализа си : 
1. стъпка : съставят проблемна хронология, като на линията на времето 

трябва да нанесат  основни понятия от международните отношения : 
ВСВ, „студена война”, НАТО, СИВ, Варшавски договор, „желязна 
завеса”, Източна и Западна Европа. Посочените понятия трябва да се 
нанесат на линията на времето като интервали, след което да се използват 
в анализа на карта 6, стр.93. / отговорете: Защо в картата балканските 
страни имат различен цвят - какви са отношенията им със СССР?/

/очакван резултата: /

.

Изводи :
1. Основни процеси в Европа и света след 

1945 г са 
:.......................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.....................................................................

2. Балканските страни се отличават с 
общи процеси : 
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.......................................................................

3. Различните цветове отразяват реални 
разлики и във външната политика : 
.........................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

1945 1949 1955 19891939

ВСВ



2 стъпка : БЪЛГАРИЯ  1945 - 1989 г

проблемен въпрос: Какво е мястото на България в променящите се Балкани и 
Европа?

Анализират какви са възможностите и каква е реалната политика на България като 
външна политика, като се използва текста от учебника, док. 3 и 4. док. 8. За всеки 
период се търси ключово понятие, което се нанася в хронологическа таблица.

период 1945-1949 1947-1956 1956 - 1971 1971-1989 бълг. 
модел

процеси и 
събития  в 
международн
ите 
отношения

1945г-край ВСВ, 
начало на „желязна 
завеса”;

ІІ.1947г-
1949г.-
1955г.-

1963г -„
1968г -.

13май1981т-
1985 г -

Изводи: 
1. В сравнение с другите европейски социалистически държави, България 

има общи процеси: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............... 

2. В сравнение с Балканските социалистически страни , България има 
различна външнополитическа ориентация, както следва :

- сравнена с Румъния :
- сравнена с Югославия :
- сравнена с Албания :

      3. Спрямо възможностите на международната политика през периода 1945 -
1989 г. българската външна политика е ..................................



ІІ. Групов лист :       ПОЛИТОЛОЗИ

1. стъпка : политолозите анализират спецификата, отразена в понятията
„румънски модел”, „югославски самоуправление”, „албанска специфика”
и търсят ролята на политическите лидери за това.

Изводи :

1945г 1989г1948г 1950г 1961г 1965г 1980г 1985г

народна 
демокрация



2. стъпка : анализират промените в законодателството (Конституциите), правата 
на населението, отношенията власт-опозиция, като си използват текста от урока, 
док.2/с.176 (снимка „Народния съд”), док.8/с.179 и включени в работния лист 
документи от сб. „Споделеното минало обучение за бъдещето - Всекидневният живот в Албания, 
България и Македония 1945 - 2000”- схеми конституции док 22/с.24 и док.29/с.25 

         

период 1945-1949 1947-1956 1956 - 1971 1971-1989 бълг. 
модел

процеси и 
събития във 
вътрешната 
политика

9.09.1944г-
1945г 
1945 г-
15. 09. 1946г -

ср.1947г. 
1947 г. -

2-6 април 
1956г -

1971 г 

Изводи: 
1. В сравнение с другите европейски социалистически държави, България 

има общи процеси: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............... 

2. В сравнение с Балканските социалистически страни , България има 
различно вътрешнополитическо развитие, както следва :

- сравнена с Румъния :
- сравнена с Югославия :
- сравнена с Албания :



ІІІ. Групов лист :       ИКОНОМИСТИ

1. стъпка : анализират промените, отразени в понятията национализация, 
колективизация, индустриализация, самоуправление в Балканските 
социалистически страни и причините за тези процеси.

Изводи :

1945г 1989г1948г 1950г 1961г 1965г 1980г 1985г

национализация, колективизация индустриализация



2. стъпка : анализират промените в икономиката по периоди , като използват 
текста от учебника 177-179 с и определят българската специфика при 
индустриализацията, кооперирането и по-късното развитие на българския модел в
икономиката Сравнение с Балканските социалистически страни чрез анализ на 
икономическите данни д.9 и 10 от стр. 175.

Попълнете хронологическата таблица с ключови понятия :

период 1945-1949 1947-1956 1956 - 1971 1971-1989 бълг. 
модел

икономическо 
развитие

1945г- следва „съветски 
модел” -

Изводи: 
1.В сравнение с другите европейски социалистически държави, България има 
общи процеси: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
... 
2.В сравнение с Балканските социалистически страни , България има 
различно икономическо развитие, както следва :
- сравнена с Румъния :
- сравнена с Югославия :
- сравнена с Албания :

      



ІV. Групов лист :       ПСИХОЛОЗИ
1. стъпка : Определете националните нагласи и ролята им за налагането на 
различни личности-водачи.
Анализирайте промените, отразени в понятията „съветизация”, „сталинизация”, 
„култ към личността”и причините за тези процеси.

Изводи : 

1945г 1989г1948г 1950г 1961г 1965г 1980г 1985г



2. стъпка : анализирайте връзката между национални нагласи и историческо, 
политическо, икономическо и социално развитие през отделните периоди. 
Използват се док. 2,4,( снимки), док.6 (сравнителна статистика на ръста на 
членовете на комунистическите партии в Балканските страни), док 7 ( текст на Зб.
Бжежински, Големият провал ... 1991, за настроенията в Източна Европа).

Попълнете хронологическата таблица с ключови понятия

Изводи: 
1. В сравнение с другите европейски социалистически държави, България 

има общи процеси: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2. В сравнение с Балканските социалистически страни , България има 
различни психолигически нагласи, както следва :

- сравнена с Румъния :
- сравнена с Югославия :
- сравнена с Албания :

период 1945-1949 1947-1956 1956 - 1971 1971-1989 бълг. 
модел

личности и 
обществени 
нагласи


