
           Единен приемен изпит – специална част 

             Модул 3: История на България 

 

Пример 1: Кой  документ категорично потвърждава времето (годината – 866, според 

В.Златарски – 865 г.) на българското покръстване? 

        А) откритият каменен надпис на гръцки език при село Балши (в днешна 

Албания) 

        Б) Краткото житие на Кирил Философ 

        В) „Солунската легенда“ 

        Г) Житието на Климент Охридски от архиепископ Теофилакт 

        Д) отговорите на папа Николай 

Пример 2: Кога в законодателната система на България се въвежда специален закон за 

търговията? 

        А) в началото на управлението на хан Крум 

        Б) в края на VІІІ век 

        В) през Х век. Въвежда се от Симеон Велики, за да регулира търговията в 

обширните територии на България 

        Г) в края на ХІІ век, веднага след освобождението от византийско 

владичество 

        Д) през ХІІІ век 

Пример 3: В издадената през 1741г. „Стематография“ от Христофор Жефарович: 

        А) се публикува българският герб 

        Б) се настоява пред австрийското правителство да се унищожи Турция 

        В) се призовават българите да се включат на страната на Австрия във 

войните й срещу Турция 

        Г) открито се призовават българите към антитурско въстание 

        Д) се аргументира идеята за австро-руски съюз с цел унищожаване на 

Османската империя. 

Пример 4: Според Васил Левски в българската национална революция: 



          А) трябва да се включат представители от всички социални групи на 

българското общество, като се привлекат и чорбаджиите 

          Б) трябва да участват само представители на дребната буржоазия 

          В) не трябва да се разчита на селското население 

          Г) за ръководители трябва да се привличат само просветени хора, а такива 

според него са представителите на едрата буржоазия 

          Д) не трябва да бъдат привличани представители на едрата българска 

буржоазия. 

 Пример 5: Кое правителство и кога внася в ІІІ ОНС Законопроект за изменение на 

Търновската конституция, а измененията трябвало да бъдат узаконени след три години 

от Великото народно събрание? 

          А) правителството на руските генерали през юни 1883 г. 

          Б) правителството на либералите през септември 1884 г. 

          В) първото правителство на режима на пълномощията по настояване на 

консерваторите през декември 1882 г. 

          Г) коалиционното правителство начело с Др.Цанков през декември 1883 г. 

          Д) правителството на Др.Цанков през септември 1880 г. 


