
 

РАБОТЕН ЛИСТ 
                                                        за 30.03.2020г. 

по История и цивилизации 
за  VІІ клас 

           В настоящия момент ние трябва да внимаваме най-много! 
          Да си   мием редовно ръцете с топла вода и сапун!  
         Да пазим нашите близки,коита са възрастни и могат да пострадат      
най-много!  Не излизайте навън!  Бъдете здрави и се пазете! 
 

 Новия урок е на стр.76 в учебника -23 урок 

РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

ПЛАН:  1. Модернизация на сеското стопанство. 

         До Втората световна война България си остава земеделска държава. 

Около 80% от населението живее в селата, а почти половината от 

живеещите в градовете също се занимават със земеделие.  Княжеството 

едва успява да произведе нужното му количество зърно. След около 10 

години картината се подобрява значително. Зърнопроизводството се 

стабилизира и нараства.  

     Малко преди войните в началото на ХХ в. държавата започва да 

подпомага селското стопанство, като внася по-евтини земеделски машини 

(фиг. 1), по-модерни сортове семена и породи животни.  

         Важна роля играе втората държавна банка (Българска земеделска  

банка), която осигурява евтини кредити. Този процес на държавна  

намеса и опит за модернизация на селското стопанство е особено  

характерен за годините между двете световни войни. Той ясно личи  

в оземляването на бежанците и двете аграрни реформи от управле- 

нията на БЗНС и Демократическия сговор. Държавата се грижи и  

за земеделското образование – подготвя агрономи и ветеринари,  

подкрепя производителните и потребителните кооперации 

СЛЕД КАТО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА СЕ ОПИТАЙТЕ ДА ОТГОВОРИТЕ 

НА ВЪПРОСИТЕ! 

   Въпрос към 1т.Посочете какви грижи полага държавата за  

развитие на земеделието?/ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА 

ПОДЧЕРТАНИЯ ТЕКСТ!/ 

 

 



     2.  Новият отрасъл-промишлеността 

Освобождението дава възможност за развитие на нов стопански отрасъл – 

промишлеността. 

Българската промишленост е тясно обвързана със селското стопанство и 

затова отначало се развиват главно производствата на храни и платове, 

суровини за които се произвеждат в страната. Бурно се разраства 

строителството, тясно свързано с изграждането на жп линии, пътища, 

пристанища, обществени сгради (фиг. 2, 3). Обстановката се променя рязко 

от 1895 г., когато при К. Стоилов е възприета политиката на 

протекционизъм. Тя се следва от всички кабинети насетне до 1936 г. и поз- 

волява българската индустрия да овладее вътрешния пазар, като  

измести европейските стоки. Това става, като държавата въвежда  

ниски мита на суровини и машини, евтини кредити, освобождаване  

от данъци, безплатни терени за строеж на фабрики. 

Българските индустриалци не са особено богати и затова разчи- 

тат на държавата да привлича чужд капитал, основно френски, бел- 

гийски, австрийски, а по-късно немски и италиански.  

Въпрос към 2т.     Какво означава политика на протекционизъм? 

Как се осъществява у нас?/ ОТНОВО -ВНИМАНИЕ НА 

ПОДЧЕРТАНИЯ ТЕКСТ! 

 

     3. Държавата -двигател на стопанската модернизация. 

Най-големите български предприятия са държавни – държавните мини в 

Перник, Българските държавни железници, Българските пощи. По този път 

тръгва и Столичната община, която основава две големи стопански 

предприятия – за електроснабдяване и за трамваен транспорт.  

       Особено важна е ролята на държавата в областта на съобщенията 

(транспорт, телеграф, телефон, пощи), които превръщат някогашните 

османски територии в един модерен организъм 

Въпрос към 3т. Кои са най-големите български предприятия след 

Освобождението?  /Посочени са в текста!/ 

По време на часа ще можем да коментираме най-важните факти и да 

направим изводи! УСПЕХ! 



 

 


