
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

28 август 2015 г. – Вариант 2 

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговорите! 

 

1. Коя е южната граница на създадената през 681 г. българска държава? 
 

А) Карпатите 

Б) Средиземно море 

В) Черно море 

Г) Стара планина  

 

2. Кое събитие НЕ е означено върху линията на времето? 

 

 
 А) учредяването на Българската архиепископия  

 Б) победата на хан Тервел над арабите при Константинопол  

 В) присъединяването на Сердика към българската държава  

 Г) официалното признаване на царската титла на Петър 

 

3. Кой светец е изобразен на иконата, която е сред шедьоврите на преславската 

рисувана керамика? 

 

А) св. Прохор Пчински 

Б) св. Теодор Стратилат 

В) св. Иларион Мъгленски 

Г) св. Иван Рилски 

718 927 809 



4. След коя битка е изписан върху каменна колона в храма „Св. 40 мъченици“ в 

Търново надписът: „В лето 6738, индикт 3 аз, Иван Асен,  в Христа бога верен цар 

и самодържец на българите......излязох на война...и  разбих гръцката войска, а 

самия цар..... взех в плен... И  цялата му земя от Одрин и до Драч превзех...“?   
 

А) Одрин 

Б) Клокотница 

В) Константинопол 

Г) Солун  

 

5. Кой книжовник е съвременник на цар Иван Шишман? 

 

А) Йоан Екзарх 

Б) Климент Охридски 

В) Патриарх Евтимий 

Г) Матей Граматик 

 

6. Как се нарича човек, който дарява средства или имоти за изграждане и 

изписване на храм или манастир?  

 

А) зограф  

Б) легат 

В) ктитор 

Г) севаст 

 

7. Срещу официалната религия и светската власт в средновековната българска 

държава проповядвали: 

 

А) адамитите  

Б) богомилите 

В) исихастите 

Г) отшелниците 

 

8. Кое определение отговаря на съдържанието на понятието хрисовул? 

 

А) официална грамота, подпечатана със златен владетелски печат 

Б) писмено дипломатическо обръщение на една държава към друга 

В) колективна писмена молба до официалната власт 

Г) писмена заповед със силата на закон 

 

9.  В кое от антиосманските въстания през ХV-ХVІІ в. основна сила са хайдушките 

дружини? 

 

А) Първо Търновско въстание 

Б) Второ Търновско въстание 

В) Чипровско въстание 

Г) Карпошово въстание 

 

 

 



10. Кое твърдение за икономическите промени в българските земи през 

Възраждането НЕ е вярно?  

 

А) Разраства се тимарската система.  

Б) Появяват се едри земеделски стопанства, наречени чифлици. 

В) Увеличават се площите, заети с технически култури.  

Г) Нараства броят на българите сред занаятчиите. 

 

11. Кой български възрожденец е автор на откъса? 

„Когато изпърво видях по другите места, че децата начеват да четат книги, писани 

на техния език, познах колко зле струват по нас учителите и колко напразни мъки 

теглят добрите деца. Почудих се как през толкоз векове не се намери нито един да 

разбере това окаяно състояние и да покаже един прав път към учението...Това дело 

възприех аз: съчиних този Буквар...” 

 

А) Неофит Рилски 

Б) Петър Берон  

В) Найден Геров 

Г) Константин Фотинов 

 

12. Кое твърдение НЕ отразява правилно съдържанието на текста от историческия 

извор? 

„България и най-вече тази част, която е от провинцията покрай Дунава, е 

неизчерпаем извор на зърнени храни. Не без основание турците наричат тази река 

баща-хранител на Цариград. Износът им е забранен под страх от най-строго 

наказание. Те могат да се прекарват само в столицата.“ 
 

А) В империята съществуват ограничителни правила за търговия. 

Б) Българските земи са важен център за производство на зърнени храни. 

В) Земеделието е добре развито в провинцията покрай р. Дунав. 

Г) Производителите могат да предлагат зърнените храни свободно на пазара. 
 

13. Кое събитие се случва през 1844 г.?  
 

А) Христаки Павлович издава книгата „Царственик или история болгарская”. 

Б) Анастасия Димитрова открива първото девическо училище в Плевен. 

В) Найден Геров открива първото класно училище в Копривщица. 

Г) Иван Богоров издава първия български вестник. 
 

14. Поводът Георги Раковски да създаде своя Първи (Одески) план за 

освобождение на България е: 

 

А) турско-черногорският конфликт от пролетта на 1858 г. 

Б) сръбско-турският конфликт от началото на 60-те години 

В) освободителното въстание на о. Крит от 1866 г. 

Г) превратът на румънските либерали срещу княз Куза през 1866 г. 

 

 

 

 
 



15. Общото между Константин Фотинов, Иван Богоров и Петко Славейков е, че те 

са: 
 

А) драматурзи  

Б) издатели 

В) поети 

Г) художници  

 

16. Откъсът представя идейните схващания на: 

„Върховното народно Българско тайно гражданско началство, което се състои за 

тая година от седем лица: от председателя, подпредседателя и от пет върховни 

съветника, в събранието си подир едно дълго и зряло размишление решава и издава 

следния закон:“ 

 

 А) Георги Раковски 

 Б) Любен Каравелов 

 В) Васил Левски 

 Г) Христо Ботев 

 

17. Христо Ботев сформира чета за подпомагане на Априлското въстание през 

1876  г. В кой революционен окръг навлиза тя? 

 

А) Търновски  

Б) Сливенски  

В) Пловдивски  

Г) Врачански 

 

18. Съединението на Източна Румелия с Княжество България е официално 

признато с:  

 

А) пристигането на княз Александър І в Пловдив 

Б) осъществяването на съединистката акция 

В) подписването на Топханенския акт 

Г) решенията на Цариградската конференция 

 

19. Заемите, които правителството на Андрей Ляпчев взема от чужди банки през 

1926 и 1928 г., са предназначени за: 

 

А) уреждане на бежанския проблем и стопанска стабилизация 

Б) изграждането на модерни фабрики и механизация 

В) построяването на нови електроцентрали  

Г) превъоръжаване на армията с модерна военна техника  

 

20. Според Търновската конституция Обикновеното народно събрание НЯМА 

право да: 

 

А) разглежда и променя Конституцията 

Б) обсъжда законопроекти 

В) повдига питания за отговорността на министрите 

Г) преглежда сметките на Върховната сметна палата 

 



 21. Коя е вярната хронологична последователност на събитията? 

1) Горноджумайско въстание; 2) Илинденско-Преображенско въстание; 3) обявяване 

Независимостта на България; 4) Кресненско-Разложко въстание  

 

А) 4, 1, 2, 3 

Б) 2, 3, 4, 1 

В) 3, 4, 1, 2  

Г) 1, 4, 2 ,3 

 

22. Кой член от Закона за народното просвещение (1891 г.) разкрива 

демократичният характер на образованието в Княжество България? 
 

„Чл. 5. Народното просвещение обема: началното училище, средното, специалното и 

висшето учение. 

Чл. 6. Училищата в Българското княжество се разделят на народни... и на частни... 

Чл. 7. В народните училища се приемат децата на всички жители в държавата без 

разлика на вяра и народност. 

[…] 

Чл. 9. Всички деца на възраст от шеста навършена до включително дванадесетата 

година са длъжни да следват курса на началното училище.“ 
 

А) Чл. 5  

Б) Чл. 6 

В) Чл. 7 

Г) Чл. 9 

 

23. На коя партия е основател и лидер Стефан Стамболов? 
 

А) Либералната 

Б) Младолибералната 

В) Народнолибералната  

Г) Прогресивнолибералната 

 

 

24. След коя война България е приета за член на Обществото на народите? 
 

А) Сръбско-българската 

Б) Първата балканска  

В) Междусъюзническата 

Г) Първата световна 

 

25. С кое понятие може да бъде изразена политиката на управляващите в Народна 

република България по отношение на религията? 
 

А) атеизъм 

Б) нихилизъм 

В) монотеизъм 

Г) либерализъм 

 

 

 



26. Кой е основният белег, по който икономиката на Народна република България 

се различава от западноевропейската? 
 

А) господството на държавната собственост 

Б) пазарната икономика 

В) механизираното селско стопанство 

Г) запазването на частен сектор в индустрията 

 

27. Кой договор НЕ е част от Версайската мирна система? 

 

А) Лондонският  

Б) Ньойският  

В) Севърският  

Г) Трианонският  

 

28. В кои държави през 20-те и 30-те години на ХХ век парламентарната 

демокрация престава да функционира? 

 

А) Белгия и Холандия 

Б) Англия и Норвегия 

В) Германия и Италия 

Г) Испания и Дания 

 

29. Кой е основният принцип във външната политика на царство България между 

двете световни войни? 
 

А) дипломатическата изолация  

Б) мирният ревизионизъм 

В) национализмът 

Г) реваншизмът 

 

30. В коя организация България НЕ членува днес? 
 

А) Европейския съюз 

Б) Организацията на обединените нации  

В) Северноатлантическия пакт 

Г) Съвета за икономическа взаимопомощ 

 

Отговорите на задачите от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните 

отговори! 

 

31. На линията на времето са представени мирни договори, с които приключва 

участието на България във войните в периода 1912 – 1919 г. Срещу буквите в 

свитъка за свободните отговори запишете липсващите договори, така че да бъде 

спазена хронологичната последователност на тяхното подписване. 

 

 

 

                          А           Б              Цариградски                     В                               

  



32. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори запишете имената 

на личностите, които отговарят на описанието: 

 

А) български обществен деец, първият българин-губернатор на град Свищов  

Б) български хан, син на Крум, останал в историята като „ханът строител“  

В) испански военен и политик, установил авторитарен режим до 1975 г. 

 

33. Срещу съответната буква в свитъка за свободни отговори запишете 

историческата личност и века, свързани с посоченото събитие/факт: 

 

А) откриване на първото взаимно училище в българските земи  

Б) пръв военен конфликт между България и сръбските племена 

В) основаване на бойни отряди „Фаши ди комбатименто“ в Италия 

 

34. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори запишете 

подходящия термин/понятие (меморандум, етатизъм, картел,  експлоатация, 

импийчмънт, реваншизъм), което съответства на даденото определение: 

 

А) сдружение на независими дружества, които съгласуват дейността си с цел контрол 

на пазара  

Б) използване на чужд труд за извличане на печалба  

В) доктрина, според която държавата трябва да се намесва директно в икономическия и 

социалния живот  

 

 

35. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската 

история: 

 

А) аграрна реформа  

Б) абдикация 

В) коалиция 

 

 

36. Прочетете внимателно откъса от Битолския надпис и отговорете на 

поставените въпроси:  

„През годината 6523 от сътворението на света обнови се тази крепост, зидана и 

правена от Йоан, самодържец български... Този самодържец беше българин по род, 

внук на Никола и на Рипсимия благоверните, син на Арон, който е брат на Самуил...., а 

този в... цар разбит биде от цар Василий в годината 6522 от сътворението на света в 

Ключ и почина в края на лятото.“ 

 

А) По заповед на кой български владетел е създаден Битолският надпис? 

Б) Каква е родствената връзка между този владетел и Самуил? 

В) Каква информация съдържа надписът за цар Самуил? 

 

 

 

 

 

 



37. Разгледайте внимателно картата и отговорете на поставените въпроси: 

А) На коя международна конференция е предложено разделяне на българските 

земи по начина, показан на картата? 

Б) След кое събитие от българската история е проведена тази конференция?   

В) На колко части са разделени българските земи? Кои градове в тях са 

определени за главни? 

 
 

38. Разгледайте изображението и отговорете на поставените въпроси: 

                       
А) Какъв жанр е изображението? Противопоставянето между кои две държави, 

победителки във Втората световна война, представят персонажите? 

Б) Как е наречен този период в международните отношения след Втората световна 

война? 

 



В свитъка за свободните отговори напишете в обем до 3 страници отговор на 

историческия въпрос: 

 

Как хан Крум и хан Омуртаг постигат териториално разширяване и 

утвърждаване на българската държава в Югоизточна Европа? 

 

При отговора вземете под внимание следните въпроси: 

 

1. Кога хан Крум се възкачва на престола?  

2. Как хан Крум постига разширяването на българската държава на северозапад? 

3. Какви действия предприема българският владетел срещу Византия?  

4. Как хан Омуртаг постига международното утвърждаване на държавата и запазва 

постигнатото териториално разширение? 

5. Кои са основните резултати от политиката на хан Крум и хан Омуртаг за 

териториалното разширение и международното утвърждаване на България? 

 

 

 




