
 

 
адрес: ул. „Иван Денкоглу“ №15А, София, 1000│тел.: +359 8788 77739│ел. поща: office@sofiaplatform.org│уебсайт: www.sofiaplatform.org  
 

1 

1989 ГОДИНА – „ПО СВЕТА И У НАС“ 

ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО 

 

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛЯ 

приложими към урок „10 ноември 1989 г. и краят на комунизма в България и Европа“, разработен 

по повод 30 години от 10.11.1989 г. от дн Момчил Методиев 

 

автор на методическите насоки: Бистра Стоименова 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ученици от гимназиален етап. 

МЕТОДИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ: 

Работният лист се състои от две части: първата разглежда промените, които настъпват в 

света и в Европа през 1989 г., а втората част – тези в България. Включените в него източници 

на историята са разнообразни по вид: писмени документи (текст на песен, описание на 

очевидец, стенограма от пресконференция), снимки, видео- и аудио-записи. Една част от 

тези източници са взети от сайта на ДА „Архиви“ – „Промяната 1989. Преди и след“. 

Разработените задачи и дейности към документите включват работа по групи, обсъждане и 

аргументиране на отговори от страна на учениците.  

Работният лист може да се използва с ученици от гимназиален етап. 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ: 

„Студена война“, перестройка, „нежна революция“, демокрация. 

УМЕНИЯ: 

 Извлича самостоятелно и критично информация от различни по вид исторически 

източници; 

 Установява синхрон между събития от националната и европейската/световната 

история; 

 Използва свободно хронологическа и пространствена ориентация; 

 Анализира фактори и обяснява причинно-следствени връзки; 

 Идентифицира и интерпретира ценностите като подбуда/причина за определени 

действия;  

 Открива и представя различни гледни точки в информация от различни източници. 
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ИДЕИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНИЯ ЛИСТ 

Задача 1 

Учениците се разделят на групи от по 4-5 участника. Дейностите са предвидени за три групи. 

Ако класът е съставен от повече ученици, то някои от групите се повтарят. 

Първа група работи с Док. 1, който представлява набор от снимки. Под тях има подадена 

минимална информация за отделните фотографии (дата и място). За да се ориентират в 

събитията, учениците може да използват предоставената в края на работния лист 

Хронология (хронологична таблица). Също така имате на разположение още две хронологии 

– едната е под формата на линия на времето и е достъпна на следния интернет адрес: 

http://25freebg.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%

b8%d1%8f/ (акцентът е върху България и страните от Централна Европа), а другата акцентира 

на събитията от 1989 г. и е достъпна на следния интернет адрес: 

https://archives.bnr.bg/15171/1989-imena-sabitiya-lyubopitni-fakti/ Ако има добра интернет 

връзка, учениците може да потърсят и допълнителна информация в интернет, но с оглед на 

времето е по-добре да не се прекалява в тази посока.  

В работния лист има линия на времето. За по-добър ефект можете да използвате дъската, 

на която да нарисувате тази линия на времето. Можете и да поставите на една от стените в 

класната стая два листа с годините 1989 и 1990, отдалечени един от друг, и така да 

маркирате линията. Снимките е възможно да бъдат нарязани и учениците да ги закрепят 

към малката (в работния лист) или голямата (на дъската или стената) линия на времето.  

23 март 1989 г. – Танкерът Exxon Valdez засяда и излива около 11 милиона галона суров нефт, 

с което причинява огромна екологична катастрофа в океана около Аляска. 

4 юни 1989 г. – Хиляди студенти протестират на площад „Тянанмън“ в Китай, правителството 

обявява извънредно положение, намесват се китайските сили за сигурност, стотици 

демонстранти са убити. 

Началото на ноември 1989 г. – колона от коли на граждани от ГДР на германо-

чехословашката граница, които искат да излезнат от ГДР. 

9 ноември 1989 г. – пада Берлинската стена. 

17 ноември 1989 г. – начало на „нежната революция“ в Чехословакия. 

1 декември 1989 г. – среща на папа Йоан Павел II и Михаил Горбачов във Ватикана. 
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2-3 декември 1989 г. – След повече от 30 години на среща между президентите на САЩ – 

Буш, и СССР – Горбачов, в Малта се слага край на Студената война. 

16-22 декември 1989 г. – В Румъния Николай Чаушеску е арестуван и разстрелян – 

„Румънската Коледа“. 

Тази линия на времето остава на дъската/стената и в хода на часа се допълва от други 

документи, които се отнасят до България. 

При работата си със снимките и другата допълнителна информация учениците трябва да 

стигнат до извода, че през 1989 г. настъпват редица коренни промени, които променят 

облика на света и Европа - водят до края на „Студената война“, комунистическите режими в 

Източна Европа падат, Съветският съюз продължава да се преустройва, значителни процеси 

в Китай, екологични проблеми и т.н. 

Втора група работи с Док. 2 – това е част от транскрипцията на пресконференцията, провела 

се на 9 ноември 1989 г. в Източен Берлин. В нея участват представители на ЦК на ГЕСП 

(Германската единна социалистическа партия), като основно говори Гюнтер Шабовски 

(заема поста секретар по информацията в ГЕСП), Хелга Лабс (министър на образованието), 

Герхард Бейл (министър на външната търговия), проф. Манфред Банашак. 

Пресконференцията е предавана пряко по телевизията в ГДР и в Европа. В края на 

пресконференцията журналист задава въпрос по отношение режима на пътуване на 

източногерманците извън ГДР. Шабовски споделя информация, която е получил малко 

преди началото на срещата с журналистите. На въпроса откога започва да действат новите 

правила, той отговаря „веднага, без отлагане“, без паспорт. Това служи като знак за хиляди 

жители на Източен Берлин, които се насочват към пропускателните пунктове и ги 

преминават. Още от лятото на 1989 г. хиляди източногерманци се насочват през Унгария и 

Чехословакия към Австрия и Бавария (ФРГ). Основното право за свободно придвижване е 

ограничено.  

Трета група работи с Док. 3 – песента на група „Скорпиънс“ – от текста става ясно, че героят 

е в Москва, парка „Горки“, а във видеоклипа се вижда ясно, че групата е на Червения площад 

и има концерт на стадиона „Лужники“ (Москва). През 1989 г., 12-13 август, музикантите 

участват в Московския международен фестивал за мир (рок-фестивал), наречен още 

„руският Уудсток“, мотото е „Рок срещу наркотици“. Участват групи като „Бон Джови“, 

„Мотли Крю“, „Синдарела“, Ози Озбърн, „Скорпиънс“, „Горки парк“. Това пътуване в СССР 

вдъхновява групата за песента „Вятър на промяната“. 
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Песента е рок-балада, освен на английски език, съществуват версии на руски и испански 

език. Посветена е на перестройката в СССР и края на „студената война“. През 2017 г. Клаус 

Майне разказва историята на написването на песента: на 11 август 1989 г., в навечерието на 

първия концерт на стадиона „Лужники“ заедно с други музиканти се разхождал с кораб по 

река Москва, а после отишли на барбекю в Hard Rock Café в парка „Горки“. По дърветата 

имало поставени високоговорители и от тях се чувала музиката на различни групи, местни и 

чуждестранни - от САЩ, Германия, Великобритания, наоколо имало музиканти, снимачни 

групи на MTV, съветски войници и „всички ни обединяваше един език – музиката“. В тази 

атмосфера се ражда и песента.  

Песента е част от албума Crazy World и когато той излиза през април 1990 г. Берлинската 

стена вече е разрушена, скоро се разпада и Съветският съюз. Поради това „Вятър на 

промените“ се възприемал и продължава да се възприема като химна на перестройката, 

гласността и края на „Студената война“, като символ на мира между народите на Германия 

и Русия, мира в целия свят. Майне споделя: „Нашите бащи дошли в Русия с танкове. Ние 

идваме при вас с китари“: 

„Нека изпее балалайката ти 

Това, което китарата ми иска да каже.“ 

 

ЗАДАЧА 2 

Учениците работят по двама с Док. 4-6. Това са аудио- и видеоматериали. 

Док. 4 е запис на първото официално съобщение за оставката на Т. Живков по Българското 

национално радио. Любопитното е, че записът е направен в Дания, качеството не е много 

добро, но се чува добре основната част на съобщението – за подадената и приета с 

благодарност оставка, за новия лидер на БКП – Петър Младенов и част от неговата 

биография. Стилът е строго официален, но самият факт на оставката оставя впечатление за 

нещо нереално. Може да се постави като допълнителна задача за учениците да проучат 

сред своите роднини (родители, баби и дядовци и др.) къде са били, когато са чули тази 

новина на 10 ноември 1989 г. и как са реагирали. 

Док. 5 е репортаж за живата верига около Народното събрание от 14 декември 1989 г. в 

началото се вижда, че се събират подписи – това е подписка; скандирания „Оставка“, плакат 

„Автономия на ВУЗ“, студенти вероятно преобладават. Вижда се как правят живата верига 

откъм храма „Св. Ал. Невски“, паметникът на Цар Освободител е окичен с плакати и хора – 

вече се е стъмнило. Около Народното събрание няма ограждения, само кордон от 

милиционери. В 19,16 ч. д-р Желю Желев се обръща към събралото се множество от балкона 
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на Студентския дом за отмяната на член 1 от Конституцията. В 19,43 ч. Петър Младенов 

говори от стълбите на парадния вход на Народното събрание към събралите се – с мегафон 

– „Вие тласкате България в пропастта. Понесете отговорността си“. – много струпвания пред 

входа на НС, освиркват го силно, изнервена обстановка и той казва „По-добре е танковете 

да дойдат“. 

Освен лидерите на БКП се появява и опозиция начело с Желев. 

Док. 6 представя кратък телевизионен репортаж от митинг, организиран от ОФ и БКП на 17 

ноември в София, пред Народното събрание. 

В началото си вижда Станко Тодоров в разговор с хора от митинга. Предварително подготвен 

транспарант „Заедно с народа към обновление“, плакат „Нови избори веднага“, „Свобода, 

народовластие, трудова частна собственост“, „БЗНС (о) Никола Петков“; „Демонтиране на 

командно-бюрократичната система“, „НРБ социална и трудова държава“; много 

национални знамена, по-малко са червените знамена; звучи народна музика (гайда); накрая 

оперната певица Гена Димитрова пее българския химн. Мнения: да се накажат тези, които 

„опетниха славната комунистическа партия“; активност, гледат се директните предавания от 

заседанията на НС – „депутатите, в своето болшинство, не са подходящи за тази работа. Те 

не са избирани, а са назначавани“. Хората на митинга са предимно средна възраст, трудещи 

се, няма много млади хора. Облечени са в дочени дрехи, но и с костюми са някои.  

Нека учениците поставят и тези събития на линията на времето (Док. 4-6)! 

Промените в България започват „отгоре“, с принудителната оставка на Т. Живков, първите 

митинги очертават, че се появява опозиция в лицето на СДС (образуван на 7 декември), с 

политически искания. Има известно забавяне в сравнение с Полша, Чехословакия, Унгария, 

но като цяло събитията в България следват подобен сценарий. 

ЗАДАЧА 3 

Учениците отново се разделят на групи, от по 4-5 участника. Дейностите са предвидени за 

три групи. Ако класът е съставен от повече ученици, то някои от групите се повтарят. 

Първа група работи с Док. 7 – това е отзив на участник в митинг. Става дума за впечатленията 

на десетокласник (16-17 г.) от Толбухин (дн. Добрич).  

Втора група работа с Док. 8. това е отзив на участничка в митинг. Става дума за 

впечатленията на десетокласничка (16-17 г.) от Толбухин (дн. Добрич). 

Трета група работи с Док. 9-10. – текст на песен и снимка.  
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Белези на комунистическия режим: земята е държавна, силен репресивен апарат – 

„Подстригана косата, обръсната брадата, печати по краката“, „лагери построиха“; „От света 

ни заградиха, в диверсия обвиниха, в милицията ни биха“.  

 

Други проблеми – екологични: „отровени полята, замърсена е водата”.  
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ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИ 

Онлайн хронология на събития в Централна и Източна Европа можете да откриете в секция 

„Урок по случай 30 години от 10. ноември 1989 г.“ на следния адрес:  

http://sofiaplatform.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/. 

Още събития от 1989 г.:  https://archives.bnr.bg/15171/1989-imena-sabitiya-lyubopitni-fakti/. 

„Промяната 1989. Преди и след“ http://archives.bg/thechange1989/srch. 

Шествието на сдружение „Екогласност“ за връчване на петиция в Народното събрание 
срещу проекта „Места – Марица“ от 3 ноември 1989 г. ДА „Архиви“, Архив БНТ: 
http://archives.bg/thechange1989/video/Ekoglasnost_Shestvie.webm. 
 

Кадри от пленума на ЦК на БКП, на който Тодор Живков е принуден да подаде оставка. 10 

ноем. 1989 г. ДА „Архиви“, Архив БНТ: http://archives.bg/thechange1989/video/Plenum_10-

11-1989.webm. 
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http://archives.bg/thechange1989/video/Ekoglasnost_Shestvie.webm
http://archives.bg/thechange1989/video/Plenum_10-11-1989.webm
http://archives.bg/thechange1989/video/Plenum_10-11-1989.webm
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Кадри от пленума на ЦК на БКП, на който БКП поема курс към парламентарна демокрация и 

изключва Тодор Живков от редиците си от 13 декември 1989 г. ДА „Архиви“, Архив БНТ: 

http://archives.bg/thechange1989/video/Plenum_13-12-1989.webm. 

 

Митинг на софийската общественост в подкрепа на преустройството по инициатива на 

комитетите на политическите сили към ОФ и БКП от 17 ноември 1989 г. ДА „Архиви“, Архив 

БНТ: http://archives.bg/thechange1989/video/Miting_17-11-1989.webm. 

 

Митинг на площад „Ал. Невски“ на инициативния комитет в подкрепа на преустройството от 

18 ноември 1989 г. ДА „Архиви“, Архив БНТ: 

http://archives.bg/thechange1989/video/Miting_18-11.webm. 

 

Живата верига около сградата на Парламента с искане за автономия на университета и 

отмяна на чл. 1 от Конституцията от 14 декември 1989 г. ДА „Архиви“, Архив БНТ: 

http://archives.bg/thechange1989/video/Protest_14-12-1989.webm.  

 

Пленумът от 10 ноември 1989 г.:  https://www.youtube.com/watch?v=3RMxKmTA2o4. 

 

mailto:office@sofiaplatform.org
http://www.sofiaplatform.org/
http://archives.bg/thechange1989/video/Plenum_13-12-1989.webm
http://archives.bg/thechange1989/video/Miting_17-11-1989.webm
http://archives.bg/thechange1989/video/Miting_18-11.webm
http://archives.bg/thechange1989/video/Protest_14-12-1989.webm
https://www.youtube.com/watch?v=3RMxKmTA2o4


1989 ГОДИНА – „ПО СВЕТА И У НАС“ 

ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО 

 
автор: Бистра Стоименова 

 
КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Какви промени настъпват в Европа, света и в България през 1989 г.? 

 

  „ГОДИНАТА НА ЧУДЕСАТА“ - 1989 ГОДИНА В СНИМКИ  
 

 
4 юни 1989 г., студентски протести на пл. 

„Тянанмън“, Пекин, Китай 

 
2-3 декември 1989 г., край Малта 

 
1 декември 1989 г., Ватикана 

 
23 март 1989 г., край Аляска 

 
9 ноември 1989 г., Берлин 

 
16-22 декември 1989 г., Румъния 

 
Началото на ноември 1989 г.: колона от коли на 

германо-чехословашката граница 

 
17 ноември 1989 г., Чехословакия 

 



 ПРЕСКОНФЕРЕНИЦЯ НА ГЮНТЕР ШАБОВСКИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРЕСЦЕНТЪР НА ГДР, ИЗТОЧЕН БЕРЛИН. 

Пряко предаване по телевизията на ГДР, 9 ноември 1989 г., 18.53-19.01 ч. 

 
Пресконференцията на членовете на ЦК на ГЕСП Хелга Лабс, Герхард Бейл, Гюнтер Шабовски (вторият 

отдясно), проф. Манфред Банашак. 

 
Шабовски (говорител на правителството): Искаме…чрез серия от промени, вкл. и на закона за пътуванията, 
да създадем възможност за независимо решение на гражданите да пътуват където искат. (хм) Естествено ние 
сме (хм) загрижени, че възможностите на този закон за пътуванията не са още в сила, това е само проектозакон. 
Днес, доколкото знам, беше взето решение (гледайки към Лабс и Банашак с надежда за потвърждение). Беше 
взета препоръка от Политбюро, за да преминем от [проект на] закон за пътуванията и да се прилага, (хм) - както 
се нарича, за по-добро или по-лошо - и да регулира постоянното излизане, напускане на Републиката. Тъй като 
намираме (хм) за неприемливо, че това движение се осъществява (хм) през територията на съюзническа 
държава, (хм), което не е леко бреме за тази държава. Ето защо (хм), ние решихме днес (хм) да приложим 
правилник, който позволява на всеки гражданин на Германската демократична република (хм) да (хм) да 
напусне ГДР през някой от граничните пунктове. 
Въпрос: (много гласове) Кога това влиза в сила?...Без паспорт? Без паспорт? (не, не) - Откога това е в 
сила?...(объркване, гласове...) В кой момент това правило влиза в сила? 
Шабовски: Какво? 
Въпрос: Веднага ли? Кога? 
Шабовски (почесва се по главата): Виждате ли, другари, бях информиран днес (слага очилата си, докато 
говори по-нататък), че такова съобщение е било (хм) разпространено по-рано днес. Вие всъщност трябва да 
го имате вече. И така, (чете много бързо от листа): 
1) „Заявления от частни лица за пътуване в чужбина вече могат да се правят без да се следват предварително 
съществуващи изисквания (за посочване на необходимост от пътуване или доказване на семейни отношения). 
Разрешенията за пътуване ще бъдат издавани в кратък срок. Основанията за отказ ще се прилагат само в 
изключително специални случаи. Отговорните отдели за паспортен и регистрационен контрол в районните 
служби на народната полиция на ГДР са инструктирани да издават визи за постоянно излизане без забавяне и 
без представяне на съществуващите изисквания за постоянно излизане“. 
Въпрос: С паспорт ли? 
Шабовски: (хм) (чете) „Постоянното излизане е възможно през всички гранични пунктове на ГДР с ФРГ. Тези 
промени заместват временната практика за издаване на разрешения за пътуване чрез консулствата на ГДР и 
постоянно излизане с лична карта на ГДР през трети страни“. 
(Вдига поглед от листа) (хм) Не мога да отговоря на въпроса за паспортите в този момент. (Въпросително 
поглежда към Лабс и Банашак). Това също е технически въпрос. Не знам, паспортите трябва да...така че всеки 
да има паспорт, първо трябва да бъдат разпределени. Но ние искаме да... 
Банашак: Същността на съобщението е решаваща… 
Въпрос: Кога това влиза в сила? 
Шабовски: (Рови из документите...) Това влиза в сила, според моята информация, веднага, без забавяне 
(поглеждайки отново към документите). 
Лабс (тихо):…без забавяне. 



Бейл (тихо): Това трябва да бъде решено от Министерския съвет. 
Въпрос: (...Много гласове...) Вие казахте само ФРГ, важи ли регламентът и за Западен Берлин? 
Шабовски: (чете на глас бързо) „Като пресслужба на министерството ... Министерският съвет реши, че докато 
Volkskammer (Народното събрание) приеме съответния закон, този регламент за преминаване ще е в сила“. 
Въпрос: Това важи ли и за Западен Берлин? Споменахте само ФРГ. 
Шабовски: (свива рамене, намръщи се, гледа документите си) И така...(пауза), хм хмм (чете на глас): 
„Постоянното излизане може да се осъществи през всички гранични пунктове на ГДР с ФРГ и Западен Берлин, 
съответно.“ 
Въпрос: Друг въпрос също: това означава ли, че това влиза в сила незабавно, граждани на ГДР - Кристоф 
Яновски, репортер на „Гласът на Америка“ - означава ли това незабавно и ефективно за всички граждани на 
ГДР, че те не могат вече да емигрират през Чехословакия или Полша? 
Шабовски: Не, това изобщо не се отнася за това. Надяваме се, че вместо това движението (хм) да се регулира 
от само себе си по този начин, както се опитваме. 
Въпрос: (много гласове, неразбираем въпрос) 
Шабовски: Не съм чул нищо, което да противоречи на това. 
Въпрос: Г-н Шабовски, какво сега ще стане с Берлинската стена? 
Шабовски: Напомниха ми, че е 19.00 ч. Това трябва да бъде последен въпрос. Благодаря ви за разбирането.  
(хм) Какво ще стане с Берлинската стена? Бе вече предоставена информацията във връзка с дейностите по 
пътуванията. (хм) Въпросът за пътуването, (хм) възможността да се пресече Стената от наша страна,...все още 
не е получил отговор и изключително на въпроса в смисъл...така че това, ще го кажа така, това е укрепена 
държавна граница на ГДР...(хм) Винаги сме казвали, че трябва да има още няколко фактори (хм), които да се 
вземат под внимание. И става дума за комплекс от въпроси, които другарят Кренц, в своето изказване..., 
разгледа с оглед на отношенията между ГДР и ФРГ, в светлината на (хм) необходимостта от продължаване на 
процеса за осигуряване на мир с нови инициативи. 
И (хм) със сигурност дебатът по тези въпроси (хм) ще бъде повлиян положително, ако ФРГ и НАТО също така се 
съгласят и приложат мерки за разоръжаване по подобен начин на мерките на ГДР и другите социалистически 
страни.  
Благодаря ви много. 

Дигитален архив на център „У. Уилсън“, https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/113049 

  WIND OF CHANGE, SCORPIONS – ВЯТЪР НА ПРОМЯНАТА, ГРУПА SCORPIONS   

https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ  

Wind of change 
 

I follow the Moskva 
Down to Gorky Park 

Listening to the wind of change 
An August summer night 

Soldiers passing by 
Listening to the winds of change. 

 
The world is closing in 

Did you ever think 
That we could be so close, like brothers 

The future’s in the air 
I can feel it everywhere 

Blowing with the winds of change. 
 

Take me to the magic of the moment 
On a glory night 

Where the children of tomorrow dream away 
In the winds of change. 

 

Вятърът на промяната 
 

Минавам покрай 
парк „М. Горки” в Москва 

и слушам вятъра на промяната. 
А в августовските летни нощи 

Слушайки този вятър, 
Отминават войници. 

 
Света се затваря, 
не мислиш ли? 

Можехме да бъдем толкова близки, като братя, 
но бъдещето се носи във въздуха, 

усещам го навсякъде, 
Носейки се с вятъра на промяната. 

 
Нека усетим магията на момента 

В нощта на славата, 
Където мечтаят децата на бъдещето 

във вятъра на промяната 
 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/113049
https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ


Walking down the street 
Distant memories 

Are buried in the past forever. 
 

I follow the Moskva 
Down to Gorky Park 

Listening to the wind of change. 
 

Take me to the magic of the moment 
On a glory night 

Where the children of tomorrow share their 
dreams 

With you and me. 
 

Take me to the magic of the moment 
On a glory night 

Where the children of tomorrow dream away 
In the winds of change 

The wind of change blows straight 
Into the face of time 

Like a stormwind that will ring 
The freedom bell for peace of mind 

Let your balalaika sing 
What my guitar wants to say. 

 
Take me to the magic of the moment 

On a glory night 
Where the children of tomorrow share their 

dreams 
With you and me. 

 
Take me to the magic of the moment 

On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 

In the winds of change. 
Klaus Meine, 1990 

Вървя надолу по улицата, 
А отминалите спомени 

Завинаги са изгорели в миналото. 
 

Вървя из Москва 
усещам вятъра на промяната 

по парка „Горки”. 
 

Нека усетим магията на момента 
В нощта на славата, 

когато децата мечтаят и споделят мечтите си 
с нас. 

 
Нека усетим магията на момента 

В нощта на славата, 
Където мечтаят децата на бъдещето 

Във вятъра на промяната 
Той духа непрекъснато 

В лицето на времето 
Като буреносен вятър, който ще пробуди 

Камбаната за свобода на духа 
Нека изпее балалайката ти 

Това, което китарата ми иска да каже. 
 

Нека усетим магията на момента 
В нощта на славата, 

когато децата мечтаят и споделят мечтите 
си с нас. 

 
Нека усетим магията на момента 

В нощта на славата, 
Където мечтаят децата на бъдещето 

Във вятъра на промяната. 
Клаус Майне, 1990 

Албум „Crazy World“, април 1990 

 

ЗАДАЧА 1 

А) Разделете се на групи от по 4-5 ученика. Първа група работи с документ ; Втора група – с документ ; Трета 

група – с документ . 

Б) Първа група: Разгледайте внимателно изображенията от Док. 1. Идентифицирайте личностите и събитията, 

които са представени на тях. Използвайте Хронологията в края на работния лист. Поставете снимките на 

линията на времето в хронологическа последователност. Обяснете защо 1989 г. е обявена за „година на 

чудесата“. 

В) Втора група: Определете вида на Док. 2. По какъв повод е дадена пресконференцията? Открийте кое основно 

човешко право е било нарушено на гражданите на ГДР. По какъв начин е разрешен този проблем? Как се 

държат официалните представители по време на пресконференцията? А журналистите? Каква е съдбата на 

Берлинската стена след тези новини от вечерта на 9 ноември 1989 г.? 

Г) Трета група: Определете автора и кога е създадена песента от Док. 3. Къде се намира героят? Подчертайте 

местата в текста, които ви помагат да се ориентирате. За да отговорите, прегледайте и видеоклипа към песента. 

Какво представлява „вятърът на промяната“? Какво символизира този вятър според вас? Какви са мечтите на 

„децата на бъдещето“? 

 

 
1989         1990 



 

1989 ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ 

  Официалното съобщение за подадената оставка на Тодор Живков по Българското национално радио, 
програма „Хоризонт“. Вечерните новини, 10 ноември 1989 г. Записът е направен в Дания с обикновен 
радиокасетофон от вградено късовълново радио на 9700 KHz. 1:26 мин. 

     https://www.youtube.com/watch?v=cGz7HavCIJM 

 Живата верига около сградата на Парламента с искане за автономия на университета и отмяна на чл. 1 от 
Конституцията. 14 дек. 1989 г. Архив БНТ, ДА „Архиви“, 1:36 мин. 
http://archives.bg/thechange1989/video/Protest_14-12-1989.webm. 

 

 Митинг на софийската общественост в подкрепа на преустройството по инициатива на комитетите на 
политическите сили към ОФ и БКП. 17 ноем. 1989 г. Архив БНТ, ДА „Архиви“,  1:10 мин. 
http://archives.bg/thechange1989/video/Miting_17-11-1989.webm. 

 
 
 
ЗАДАЧА 2 
А) Работете по двама. Прегледайте видеоматериалите от Док. 4-6. 
Б) Определете промените, които се извършват на 10 ноември 1989 г. (Док. 4). Как са съобщени? Какъв е стилът 
на текста? Кой е инициатор на промените? Как бихте ги охарактеризирали? 
В) Съставете списък с исканията, които са поставени в първите свободни митинги (Док. 5 и 6). Обърнете 
внимание на лозунгите и скандиранията. От какъв характер са те? Какви нови действащи лица се появяват в 
сравнение с Док. 4? 
Г) Сравнете началото на промените през 1989 г. в България с тези в Полша, ГДР и Чехословакия. Използвайте 
Хронологията. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cGz7HavCIJM
http://archives.bg/thechange1989/video/Protest_14-12-1989.webm
http://archives.bg/thechange1989/video/Miting_17-11-1989.webm


 ОТЗИВ НА ЗЛАТИМИР ЖЕЧЕВ, ученик в Х „б“ клас в Математическа гимназия „Иван Вазов“ – Толбухин 
(Добрич), за гражданския митинг, проведен на 15 дек. 1989 г. в Толбухин в подкрепа на преустройството. ДА 
„Архиви“, http://archives.bg/thechange1989/srch#. 

   
 

  ОТЗИВ НА ЖАСМИНА ТОДОРОВА, ученичка от Математическа гимназия „Иван Вазов“ – Толбухин 

(Добрич), за гражданския митинг на 15 дек. 1989 г. в Толбухин в подкрепа на преустройството. ДА „Архиви“, 
http://archives.bg/thechange1989/srch#. 

     
 

http://archives.bg/thechange1989/srch
http://archives.bg/thechange1989/srch


 
 

   КОМУНИЗМЪТ СИ ОТИВА  

Подуене Блус Бенд,  
https://www.youtube.com/watch?v=rKGKcKpMadE. 

 
Държавна е земята,  
отровени полята,  
замърсена е водата  
и подтисната душата.  
 
Подстригана косата,  
обръсната брадата, 
 печати по краката,  
но менят се времената.  
 
Комунизмът си отива,  
Комунизмът си отива,  
Комунизмът си отива,  
спете спокойно деца.  
 
От света ни заградиха,  
в диверсия обвиниха,  
в милицията ни биха  
и медал си закачиха.  
 
В резиденции се скриха, 
лагери построиха,  
историята изкривиха,  
но нещата се промениха. 
 
Комунизмът си отива,  
Комунизмът си отива,  
Комунизмът си отива,  
спете спокойно деца.  
 
Диктатори сменяват,  
отново управляват,  
лъжата си остава,  
заборчава таз държава.  
 
Архиви унищожават,  
хората отчуждават,  
в чужбина заминават,  
но борбата продължава. 
 
ЗАДАЧА 3 
А) Разделете се на групи от по 4-5 ученика. Първа група работи с документ ; Втора група – с документ ; Трета 
група – с документи   и . 
Б) Определете вида на документите, с които работите. Установете отношението на автора към събитията, за 
които става дума. Каква е неговата позиция? (на свидетел, на участник,…) 
В) Идентифицирайте посочените проблеми и искания в документите. За какво преустройство става дума (Док. 
7-8)? 
Г) Определете елементите на комунизма (Док. 9). Подчертайте ги в текста. Какви други сериозни проблеми са 
посочени? Какви символи на комунизма откривате (Док. 10)? 
Д) Какво представлява т.нар. „митингуваща демокрация“? Каква е ролята на митингите според авторите (Док. 
7 и 8)? 

 Сваляне на петолъчката от сградата на Партийния 

дом на БКП, София, 4 октомври 1990 г. Снимка БТА. 
Днес петолъчката се намира в Музея на 

социалистическото (тоталитарно) изкуство. 

https://www.youtube.com/watch?v=rKGKcKpMadE


 
 

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Съгласни ли сте, че за извършващите се промени в Източна Европа и България през 

1989 г. е в сила твърдението, че „утре започва от днес“? Аргументирайте отговорите си. 

УТРЕ ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС 
Група Диана експрес 
https://www.youtube.com/watch?v=b8E27h20XFY 
 
Нищо не ми обещавай за утре.  
Днес вече ценя всяка минута.  
И какво от това, че ще има цветя в моя дом,  
в моя хол, в моя панелен комплекс.  
Искам цвете едно, но сега, цвете едно, но сега  
Защото утре започва от днес  
Утре започва от днес.  
 
Нищо не ми обещавай за утре  
аз искам сега удобни обувки.  
И какво от това, че широк е света,  
щом душата е тясна,  
как бих могъл да порасна?  
То е все едно да умра  
не от болест, а от стрес  
Защото утре започва от днес.  
Утре започва от днес. 
 
(Текст Александър Петров, 1992) 

 

 

 

 

 

  

   Предизборен митинг на Съюза на демократичните 
сили (СДС), юни 1990 г. Снимка БТА. 

https://www.youtube.com/watch?v=b8E27h20XFY


ХРОНОЛОГИЯ 

 

 
 

СЪБИТИЯ В ЕВРОПА 
 

СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ 
 

1988 
  

16 януари  Група дисиденти с Илия Минев създават Независимо 
дружество за защита правата на човека в България. 

8 март  В София е създаден Обществен комитет за 
екологична защита на град Русе. 

24-27 март  Заседание на Политбюро на ЦК на БКП за разтуряне на 
Обществения комитет за екологична защита на град 
Русе. 

3 ноември  Софийски интелектуалци по инициатива на д-р Желю 
Желев създават Клуб в подкрепа на гласността и 
преустройството. 

16 ноември  В. „Стършел“ престава да бъде издание на ЦК на БКП, 
но ЦК сменя ръководството и си връща вестника. 

1989 
  

6 февруари В Двореца Наместниковски (днес президентския) 
започват пленарните заседания на Кръглата маса между 
правителството и опозицията (профсъюзът 
„Солидарност“ е легализиран от властите). В тях участват 
общо 57 души, представящи двете преговарящи страни - 
правителствената и опозиционната. Един от участниците 
от опозицията, Йежи Турович, казва: „Знам, че от 
системата на „реалния социализъм“ няма да преминем 
веднага в пълната демокрация, че ще бъде необходимо 
правенето на разумни компромиси, но без реални 
дълбоки промени в нашата политическа система и в 
практиката на функционирането й няма да има 
разбирателство между властта и обществото.“ След 
встъпителните речи се приема създаването на три 
работни групи, т.нар. масички. Предметът на 
преговорите е изработването на приемливи за двете 
страни принципи за плурализация на обществения строй 
и ремонт на икономическата система в Полша. 

 

11 февруари  По инициатива на д-р Константин Тренчев е създаден 
Независимият профсъюз „Подкрепа“. 

Май   Българските турци организират протести срещу 
ограниченията на човешките им права: свободен избор 
на име, използване на майчин (турски) език, спазване 
на мюсюлманските традиции. Протестите са потушени 
със сила, при което има убити. 

10 май  Народното събрание гласува улеснения при пътуване в 
чужбина. 

29 май  Реч на Тодор Живков, предавана по телевизията и 
радиото, в която той обявява, че българските турци 
могат да напуснат България временно или за постоянно. 
Започва масово изселване на българските турци към 
Турция – начало на т. нар. „Голяма екскурзия“. 

4 юни В Полша се произвеждат първите частично свободни 
парламентарни избори от четири десетилетия. Водената 
от движението „Солидарност“ опозиция печели всички 
без едно от местата в парламента, за които се води 
свободна надпревара. 

 

август Десетки хиляди източногерманци се стичат към 
дипломатическите мисии на Западна Германия в 
Източен Берлин, Чехословакия и Унгария в търсене на 
политическо убежище. 

 

21 август  Турция затваря границата си с България, след като от 
България вече са се изселили повече от 345 000 души. 

24 август В Полша дългогодишният съветник на „Солидарност“ 
Тадеуш Мазовецки става първият министър-
председател некомунист в Източния блок. 

 



11 
септември 

Унгария отваря западните си граници за 
източногермански бежанци. 

 

7 октомври На посещение в Източен Берлин съветският лидер 
Михаил Горбачов индиректно призовава за реформи; 
хиляди протестират срещу източногерманския режим в 
първата от поредицата демонстрации, които на 4 
ноември прерастват в едномилионен митинг. 

 

16 октомври 
– 3 ноември 

 В София се провежда международен Екофорум. 

26 октомври  Активисти на „Екогласност“ са бити от милицията в 
градинката пред „Кристал“ в София пред очите на 
чуждестранни журналисти. 

3 ноември  „Екогласност“ внася в Народното събрание подписка 
срещу проекта „Места-Марица“, която става първата 
масова демонстрация срещу властта. 

7 и 8 
ноември 

Управляващото Политбюро в Източна Германия подава 
оставка. 

 

9 ноември Пада Берлинската стена, отворена е границата между 
Източна и Западна Германия в Берлин. 

 

10 ноември  На пленум на ЦК на БКП Тодор Живков подава оставка, 
на негово място е избран Петър Младенов. Изказани са 
благодарности към Т. Живков. 

17 ноември В Чехословакия студенти влизат в сблъсъци с милицията, 
поставяйки началото на „Нежната революция“ 

Петър Младенов става председател на Държавния 
съвет. 

18 ноември  Първи протестен митинг на опозицията на пл. „Св. 
Александър Невски“ в София. Издига се искане за 
радикална демократична промяна. 

7 декември  Създаден е Съюзът на демократичните сили (СДС) от 
водещи опозиционни групи под ръководството на д-р 
Желю Желев, секретар е Петър Берон, а говорители – 
Георги Спасов и Румен Воденичаров. 

11-13 
декември 

 Пленум на ЦК на БКП, на който се взема решение за курс 
към парламентарна демокрация; изключва Тодор 
Живков от БКП. 

14 декември  Многохиляден митинг пред Народното събрание с 
искане за отпадане на чл. 1 на т. нар. „Живковска 
конституция“ - за ръководната роля на БКП. 
Тогавашният президент Петър Младенов произнася 
репликата „по-добре танковете да дойдат“, станала по-
късно причина за неговата оставка. 

17 декември Румънската милиция стреля по демонстранти. Пет дни 
по-късно диктаторът Николае Чаушеску и съпругата му 
Елена се опитват да избягат от размириците, но са 
осъдени и екзекутирани на Коледа. 

 

29 декември Край на комунистическото управление в Чехословакия. 
Дисидентът Вацлав Хавел е избран за президент. 

 

1990 
  

15 януари  Народното събрание отменя чл. 1 от Конституцията за 
ръководната роля на БКП. 

3 януари-15 
май 

 Кръгла маса – БКП и опозицията преговарят за начина 
за осъществяване на българския преход към 
демокрация. 

10 юни  Първите в България многопартийни избори, печели 
Българската социалистическа партия (БСП), 
преименуваната Българска комунистическа партия 
(БКП). 

1 август  Великото Народно събрание избира първият лидер на 
СДС д-р Желю Желев за президент на България. 

9 декември Лех Валенса печели първите свободни президентски 
избори в Полша. 

 

  
 

 

Още събития от 1989 г. можете да откриете на следните интернет страници: 
 
https://archives.bnr.bg/15171/1989-imena-sabitiya-lyubopitni-fakti/. 
http://sofiaplatform.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/ - секция „Урок по случай 30 години 
от 10. Ноември 1989 г.“ 

https://archives.bnr.bg/15171/1989-imena-sabitiya-lyubopitni-fakti/
http://sofiaplatform.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/
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Краят на комунизма в България и Източна Европа. 

Хронология 
 

екип фондация „Софийска платформа“ 
 
1980  

През септември в Полша, в резултат на избухналите масови стачки, е създаден Независимият 

профсъюз „Солидарност“ (Профсъюз) начело с Лех Валенса. Профсъюзът издига искания за повече 

работнически права и за социални и политически реформи, обединявайки всички несъгласни с 

комунистическия режим. През декември 1981 г. управляващата Полска обединена работническа 

партия въвежда военно положение, а през януари 1982 г. дейността на Профсъюза е забранена, но 

той продължава своята дейност нелегално.  

 

1985 

На власт в СССР идва Михаил Горбачов. Той започва реформи, известни като „преустройство“ и 

„гласност“, в центъра на които е възможността за по-голяма свобода на мнението.  

 

1985 

В края на 1984 и началото на 1985 г. в България Българската комунистическа партия (БКП) започва 

политика на тотална асимилация на българските турци – сменени са имената на над 800 000 души.  

 

1988 

16 януари 

Основано е Независимото дружество за защита правата на човека в България (НДЗПЧ). Дружеството 

е създадено в дома на дългогодишния политически затворник Илия Минев в гр. Септември. 

 

10 февруари 

От есента на 1987 г. започват първите протести срещу обгазяването на гр. Русе с хлор от  румънски 

завод в гр. Гюргево. На 10 февруари 1988 г. над 2000 души, предимно майки с деца, излизат на 

протест срещу обгазяването и бездействието на властите.   

 

8 март 

В „Дом на киното“ в София, след прожекцията на спрения от властите документален филм на Юри 

Жиров „Дишай“ за обгазяването и протестите в Русе, е основан Обществен комитет за екологична 

защита на Русе (Комитетът). В Комитета са записват 360 души, а за председател е избран писателят 

и сценарист Георги Мишев. 

 

 

mailto:office@sofiaplatform.org
http://www.sofiaplatform.org/
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15 март 

Начало на масовите протести в Унгария, ръководени от създадения през 1987 г. Унгарски 

демократичен форум.  

5 май 

В Полша избухва масова стачка, организирана от Независимия профсъюз „Солидарност“ с искания 

за увеличаване на заплатите и спиране на репресиите над активистите на профсъюза.  

 

22 май  

Дългогодишният лидер на управляващата Унгарската социалистическа работническа партия Янош 

Кадар подава оставка. 

 

3 ноември  

В 65-а аудитория на Софийския университет е учреден Клубът за подкрепа на гласността и 

преустройството в България (Клубът). В Клуба се записват известни интелектуалци, сред които и 

много членове на БКП, недоволни от липсата на промени в България. Като неформален лидер на 

Клуба се утвърждава философът Желю Желев, автор на забранената книга „Фашизмът“.  

 

1989 

 

9 януари 

Държавният съвет в България издава Указ 56 за стопанската дейност. Той въвежда фирмената 

организация като основна форма на предприемаческа дейност и допуска създаването на смесени 

фирми с чуждестранно участие.  

 

11 януари 

За „разпространяване на антиправителствени слухове“ са арестувани 6 от активните членове на 

НДЗПЧ. Конфискувани са документи на дружеството и личния архив на поета Петър Манолов, а на 

Илия Минев е нанесен побой. Петър Манолов обявява безсрочна гладна стачка до връщането на 

ръкописите му и документите на НДЗПЧ. На 12 януари към стачката се присъединява Илия Минев. 

 

18 януари 

На пленум на Централния комитет на управляващата Полска обединена работническа партия (ПОРП) 

е взето решение за легализирането на „Солидарност“ и преговори с лидерите на профсъюза. 

Решението открива пътя към свикване на кръгла маса за демократизирането на политическата 

система.  

 

mailto:office@sofiaplatform.org
http://www.sofiaplatform.org/
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19 януари 

Посещение в България на френския президент Франсоа Митеран. Като част от посещението в 

посолството на Република Франция в София френският президент Митеран се среща с 12 български 

интелектуалци, някои от които известни с опозиционните си възгледи. Срещата става известна като 

„закуската във френското посолство“.  

 

Януари  

Парламентът на Унгария одобрява реформи за либерализация на режима, включително като 

допуска формирането на свободни профсъюзи и политически партии.  

 

6 февруари – 5 април 

Кръгла маса в Полша. Преговорите завършват на 5 април с решение за провеждане на частично 

свободни избори. 

 

8 февруари 

В България е учреден Независимият профсъюз „Подкрепа“, поставящ си за цел защитата на 

основните социални и трудови права на интелектуалците. Сред учредителите са Петър Манолов и 

Константин Тренчев, избран за председател на профсъюза. 

  

11 февруари  

Властите връщат личния архив на Петър Манолов и той прекратява гладната си стачка. 

 

Март-септември 1989 г. 

Кръгла маса в Унгария между управляващата Унгарска социалистическа работническа партия и 

опозиционните партии, водещо място сред които заема Унгарският демократичен форум.   

 

9 март 

Около 22 часа близо до Орлов мост в София фотографът Симон Варсано е прострелян в краката от 

милиционери, докато изписва със спрей лозунг срещу властта. 

 

11 април 

Създадено е Независимото сдружение „Екогласност“. 

 

май 

Активизират се протестите на българските турци с искане за връщане на имената и на гражданските 

им права, станала известни като „Майски събития“ в България. Протестите са потушени с цената на 

човешки жертви, а България изпада в международна изолация.  

 

 

mailto:office@sofiaplatform.org
http://www.sofiaplatform.org/
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7 май  

Интервюиран по телефона от Румяна Узунова от Радио Свободна Европа, Желю Желев 

прочита „Декларация за основните принципи за гласността и преустройството в Народна република 

България“ с искания за правова държава, политически плурализъм, свобода на словото и 

информацията, свобода на сдружаването, равноправие на националните малцинства. 

 

8 май  

Като част от либерализацията на политическия живот в Полша започва да излиза вестник „Газета 

виборча“, първият вестник на антикомунистическата опозиция. Вестникът, ръководен от Адам 

Михник, играе важна роля в предизборната кампания за първите свободни избори в Полша.   

 

12 май 

Клубът за подкрепа на гласността и преустройството внася в Народното събрание „Декларацията за 

основните принципи за гласността и преустройството в Народна република България“. Документът 

е подписан от над 130 души. 

 

29 май 

Тодор Живков обявява по телевизията и радиото, че българските турци могат „свободно“ да 

напуснат страната и призовава Турция да „отвори границите си за всички български мюсюлмани, 

които искат да отидат в Турция временно или да останат и да живеят там“. Започва процес по масово 

принудително изселване на българските турци от България, станал известен като „Голямата 

екскурзия“. До затварянето на границата от Турция на 21 август 310 000 български турци напускат 

страната.  

 

4 юни  

Властите в Китай смазват продемократичните студентски протести, провеждани на централния 

площад „Тянанмън“ в Пекин от април 1989 г.  На 4 юни е въведено военно положение, 

демонстрантите са разпръснати. Броят на жертвите и до днес остава неизвестен, като оценките са от 

няколко стотин до няколко хиляди души.  

 

4, 18 юни 

Първи и втори тур на първите частично свободни избори в Полша, завършили с убедителна победа 

на антикомунистическата „Солидарност“.  

 

16 юни  

Унгария реабилитира и организира препогребването на тленните останки на Имре Наги, министър-

председател и лидер на антисъветското въстание от 1956 г., заради което е екзекутиран през 1958 г. 

Увеличава се натискът над властите за провеждане на свободни избори.  

 

mailto:office@sofiaplatform.org
http://www.sofiaplatform.org/


 

 
адрес: ул. „Иван Денкоглу“ №15А, София, 1000│тел.: +359 8788 77739│ел. поща: office@sofiaplatform.org│уебсайт: www.sofiaplatform.org  
 

5 

19 август  

Провеждане на т. нар. „Паневропейски пикник“ в градчето Шопрон в Унгария на границата с Австрия. 

Правителствата на Унгария и Австрия отварят за няколко часа границата между държави за 

провеждането на неформална среща на жителите на двете страни. Част от намиращите се в Унгария 

жители на Източна Германия се възползват от отварянето на границата, за да заминат през Австрия 

за Западна Германия. 

 

10 септември  

Унгария официално отваря своята граница с Австрия, с което разрешава на гражданите от Източна 

Германия да преминат в Австрия. В следващите два дни повече от 22 000 граждани на Източна 

Германия се възползват от тази мярка, а през следващите седмици броят на емигрантите се 

увеличава. 

  

2 октомври 

Начало на масовите протести в Източна Германия. Демонстрациите започват в Лайпциг, където се 

включват около 10 000 души. Към края на месеца демонстрантите вече са около 300 000 души, а на 

4 ноември е проведена най-масовата демонстрация в Берлин, където се събират около половин 

милион души.  

 

14 октомври 

Журналистът от Радио „Свободна Европа“ Румяна Узунова, емигрирала през 1980 г., пристига в 

София с едномесечна виза за отразяването на екологичната конференция на Съвещанието за 

сигурност и сътрудничество в Европа, станала известна като „Екофорум“. Румяна Узунова, която през 

1988 г. и 1989 г. прави телефонни интервюта с дисиденти и политически затворници и дава 

публичност на декларациите на опозиционните групи, е посрещната на летище София от около 100 

защитници на човешките права. 

 

18 октомври 

Дългогодишният комунистически лидер на Източна Германия Ерих Хонекер подава оставка и е 

заменен от Егон Кренц. Обещанията за политически реформи не успокояват протестиращите. 

 

24 октомври 

Петър Младенов подава оставка като външен министър, като обвинява Тодор Живков, че е довел 

страната до дълбока вътрешно и външнополитическа криза и че със съпротивата си срещу 

преустройството е изолирал България от СССР. 

 

26 октомври 

В София демонстранти от „Екогласност“ и други независими граждански организации тръгват на 

шествие от Първа градска болница по ул. „Раковски” до градинката пред ресторант „Кристал”. 
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Протестното шествие е против строежа на хидрокаскади на реките Струма и Места. При пристигането 

им в градинката при „Кристал“ униформени милиционери и цивилни служители на службите за 

сигурност нанасят побой и арестуват около 20 от лидерите на протеста на „Екогласност“. Те са 

откарани с автобуси, в които побоят продължава, до Южния парк, където са освободени.  

 

3 ноември 

„Екогласност“ организира първата открита протестна демонстрация срещу режима по повод 

връчването на своя подписка в Народното събрание на България. 

  

4 ноември 

Чехословакия обявява официално, че отваря границата си към Западна Германия, от което се 

възползват и граждани на Източна Германия. 

  

9 ноември 

Властите в Източна Германия взимат решение да отворят Берлинската стена и да разрешат на 

гражданите свободно пътуване в Западен Берлин. През следващите дни хората спонтанно 

разрушават стената.   

  

9 ноември 

На заседание на Политбюро Тодор Живков подава оставка като генерален секретар на Централния 

комитет (ЦК) на БКП. Политбюро решава на пленума на ЦК на следващия ден за нов генерален 

секретар да бъде издигната кандидатурата на Петър Младенов (който е и съветският избор за поста). 

По поръчение на Политбюро Живков се среща със съветския посланик Шарапов, за да му съобщи за 

взетото решение и съветският посланик уведомява Москва. 

 

10 ноември 

Пленум на ЦК на БКП, на който е гласувана оставката на Живков, изказана му е благодарност за 

„продължителната му и самоотвержена работа“. За нов генерален секретар на ЦК на БКП е избран 

Петър Младенов. Съветският лидер Горбачов изпраща телеграма до Петър Младенов с 

поздравления за избирането му и обещание за подкрепа в извършването на „радикални реформи“. 

 

17 ноември 

Народното събрание освобождава Тодор Живков от длъжността председател на Държавния съвет и 

на негово място избира Петър Младенов. На площада пред Народното събрание Отечественият 

фронт организира казионен митинг в подкрепа на промените и на новото ръководство на партията, 

в който участват около 10 000 души. 
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16-17 ноември 

Масови протести в Чехословакия, на които към 20 и 21 ноември се стичат над 200 000 души. Лидер 

на опозицията е Вацлав Хавел, чешки драматург и дисидент, един от авторите на „Харта 77“ и 

дългогодишен политически затворник, основател на движението „Граждански форум“, което се 

превръща в масово политическо движение, настояващо за демократизация на страната.  

 

18 ноември  

В София на площада пред храм „Св. Александър Невски“ е проведен първият масов митинг на 

опозицията. Присъстват около 50 000 души.  

 

23 ноември 

Александър Дубчек, водач на Пражката пролет от 1968 г. (антисъветско въстание в Чехословакия, 

смазано от войските на Съветския съюз и страните от Варшавския договор, между които и България) 

подкрепя антиправителствените протести в Братислава, което е и неговото първо публично 

изявление след въстанието от 1968 г. 

 

24 ноември 

След разрастване на демонстрациите лидерът на Комунистическата партия на Чехословакия Милош 

Якеш подава оставка.  

 

7 декември  

На събрание в София девет независими организации създават Съюз на демократичните сили. 

Учредители стават Независимата федерация на труда „Подкрепа“, „Екогласност“, Независимото 

дружество за защита на правата на човека в България, Клубът за гласност и демокрация, Комитетът 

за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности, Независимият 

студентски съюз, „Гражданска инициатива“ и възстановените партии БРСДП/о/ и БЗНС „Никола 

Петков“. Непосредствено след учредяването му към него се присъединява възстановената 

Радикалдемократическа партия в България. Съюзът се изгражда като коалиция, с равни права на 

всички организации. За председател е избран Желю Желев.  

 

11 - 13 декември 

На заседание на ЦК на БКП се решава преминаването на страната към парламентарна демокрация. 

Тодор Живков е отстранен от партията, предлага се премахване на член 1. от Конституцията, който 

провъзгласява ръководната роля на БКП. 

 

14 декември 

Студентско шествие в София, организирано от Независимото студентско дружество, с искане за 

автономия на висшите училища. Шествието прераства в жива верига, която опасва Народното 

събрание с искане за незабавно отпадане на чл. 1 от Конституцията. По-късно става известно, че 
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поради безсилието на властите да овладеят протестите по време на това шествие Петър Младенов 

произнася фразата „По-добре танковете да дойдат“.  

 

16 декември 

Въстание в Румъния. Протестите започват в населения предимно с етнически унгарци гр. Тимишоара 

и са предизвикани от опита на властите да прогонят унгарския протестантски пастор Ласло Тьокеш, 

отправил преди това критики за погазването на човешките права в страната. Протестите бързо 

прерастват във въстание, потушено със сила от правителствените сили.  

 

21-25 декември 

Румънското въстание се пренася в Букурещ, където лидерът на Румънската комунистическа партия 

Николае Чаушеску опитва да потуши протестите със сила. В сблъсъците между гражданите и армията 

загиват приблизително хиляда души. На 25 декември Чаушеску и неговата съпруга Елена са осъдени 

от специално създаден военен трибунал, който ги осъжда на смърт, а присъдата е изпълнена 

незабавно.  

 

29 декември 

Пленум на ЦК на БКП осъжда т.нар. „Възродителен процес“ и обещава връщането на имената на 

българските турци. Решението предизвиква остра съпротива в членовете на партията и служителите 

на Министерство на вътрешните работи (МВР) в страната.  

 

29 декември 

В Чехословакия Вацлав Хавел е избран за първи некомунистически президент, а Александър Дубчек 

– за председател на Националното събрание на страната.  

 

1990 

 

15 януари 

Народното събрание отменя член 1 от Конституцията на България. 

 

3 януари – 14 май  

Кръгла маса в България между управляващата БКП (преименувана на 3 април на Българска 

социалистическа партия) и опозицията, ръководена от Съюза на демократичните сили. Кръглата 

маса завършва с решение за разформироване на Държавна сигурност и за провеждане на свободни 

избори за Велико народно събрание, което да подготви изцяло нова конституция на страната.  

 

Забележка: За събитията в България е ползвана и хронологията на основните събития, 

изготвена от Борислав Скочев и публикувана на: 

https://decommunization.org/Communism/Bulgaria/1988-89.htm.  
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