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Конспект за държавен изпит  
Архивистика и информационна сигурност 

 
I. ИСТОРИЯ 

 
1. Средновековна българска култура - възходът на ХІV век. 

Културни средища. Времето на Иван Александър и "трите БЪлгарии". Патриарх 
Евтимий и неговата школа. Значение на българската книжовност и култура от 
ХІV век. 

2. Християнската религия и църква в българските земи под османска власт 
през ХV-ХVІІ в. Основни тенденции в развитието на християнството в 
българските земи през ХV-ХVІІ в. Православната църква - статут и организация. 
Институцията на висшето и на енорийското духовенство. Организация, статут и 
културно - религиозна роля на манастирите. Статут, организация, културна и 
образователна дейност на католическата църква в българското общество. 

3. Духовни промени и политически прояви през периода на Ранното 
българско Възраждане. Развитие на училищното и книжовното дело през ХVІІІ 
в. Дейността на Партений Павлович и Христофор Жефарович. "История 
славянобългарска" на Паисий Хилендарски и зараждането на националната 
идея. Духовното развитие на българите от края на ХVІІІ - началото на ХІХ в. 
Последователи на Паисий Хилендарски. Книжовна и политическа дейност на 
Софроний Врачански. Руско-турските войни през ХVІІІ -началото на ХІХ век и 
отражението им върху българското общество. 

4. Българското националноосвободително движение след Кримската 
война. Идейно - политически възгледи и революционна дейност на Г. С. 
Раковски. Нов етап в развитието на българското освободително движение. 
Характеристика на четническото движение. Българските емигрантски 
политически организации в Румъния, Сърбия и Русия. Цариградските българи и 
тяхната политическа дейност. Създаване на БРЦК и ВРО. Васил Левски и 
българското революционно движение. Обществена и политическа дейност на 
Любен Каравелов. Политическите възгледи на Христо Ботев и мястото му в 
революционното движение. 

5. Политика, партии, публика и общество в България 1878-1944 г. 
Формиране на политическите партии. Политиката и публичната политическа 
сфера. Партии и избиратели. Личният режим. Режимът на БЗНС. Прегрупирания 
на политическия спектър. Междувоенният авторитаризъм и национализъм. 
Партии и избиратели в междувоенния период. 

6. Икономика, общество и всекидневие в България 1878-1944 г. 
Османското наследство и икономиката на Княжество България. Българското 
селско стопанство. Споровете индустрия или земеделие. Политиката на 
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протекционизъм. Външна търговия. Кредитна политика. Държавните заеми и 
дългове. Особености на българския капитализъм. Модернизацията на градовете и 
селата и всекидневния живот в тях. 

7. Установяване на властта на Отечествения фронт. Основни историографски 
възгледи за характера на новата власт. Отечественофронтовските партии : 
характеристика, влияние, личности. Т. нар. "Народен съд" - цели, организация и 
провеждане на процесите. Политика на централизирана и дисперсна 
маргинализация. Състав и искания на опозицията. Процесът срещу Никола 
Петков и разправа с опозицията. Разрушаване на гражданския сектор. 
Политически, стопански  и социални резултати от политиката на ОФ 1944 - 1948 
г. 

8. Утвърждаване на съветския политически и стопански модел в България. 
Същност и периодизация на съветския модел на социализма. Индоктриниране на 
населението. Белези на плановата икономика и на социалистическото 
потребление.  Колективизацията на селското стопанство: стопански и 
политически цели и последици. Контрол и управление на културата. Основни 
вълни на политическите репресии. 

9. Комунистическият режим в България  1956 - 1989. Тоталитаризъм или 
общество на мрежите?  Политически  промени след смъртта на Сталин през март 
1953 г. Протестни вълни в другите социалистически страни и отражение в 
България. Граници на екстензивния растеж и опити на БКП за реформиране на 
икономическата система. Социални придобивки и демографска политика. 
Дискусии за културната политика при Людмила Живкова: идеология и 
практически резултати. "Възродителният процес" и опитът за насилствена 
асимилация на българските мюсюлмани. 

10. Неформални движения и дисидентски прояви през осемдесетте години и 
начало на демократичните промени 1989-1990 г. Възможности и форми на 
несъгласие и съпротива срещу режима. Начало на граждански инициативи: 1988 
- 1989 г.  Политически прояви извън столицата. Събитията в другите 
източноевропейски страни. "Кръглата маса" януари - май 1990 г. и нейното 
значение за политическата демократизация. Изборите за Велико Народно 
събрание през юни 1990г. Възстановяване на многопартийната система. 
Основни възгледи за демократичния преход в България. 

 
II. АРХИВИСТИКА 

1. Начало на модерното архивно законодателство. Архивите след 1789 – публични 
исторически архиви; принцип на произхода при класификацията на документите. 
Архивният фонд – основна класификационна единица в класическите архиви.  
 

2. Съвременни архивни модели: видове архиви исторически традиции и държавно 
устройство. 
 

3. История на българските архиви – периодизация, автори и изследвания. Българското 
архивно законодателство - исторически корени и съвременно състояние. 
 
 



4. Народна библиотека в София във функцията на Държавен архив. Български 
исторически архив; Сбирка „Портрети и снимки“; Ориенталски сбирки. 
 

5. Централен държавен архив и Държавен военно-исторически архив – създаване, 
структурно и функционално развитие и съвременно състояние.  
 

6. Териториалните дирекции “Държавен архив” – създаване, структурно и 
функционално развитие и съвременно състояние 
 

7. Специализирани архиви:  Архив на БАН;  Ведомствени/специализирани архиви с 
постоянен състав от документи към МВР и МВнР; Архиви за аудиовизуални 
документи. Статут, функции и взаимовръзка с Държавна агенция “Архиви”. 
Специфична класификация на документите и условия за достъп. Комисия комисията 
за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия. 
 

8. Система архивни справочници. Информационна система на държавните архиви. 
 

9.  Архивите в информационното общество.  
 

10. Дигитални архиви.  
 

 
III. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 

 

1. Аритметични основи на компютъра:бройни системи и преобразувания от една в друга. 

2. Основни операции в компютъра: двоична аритметика. 

3. Представяне на текст чрез ASCII код. 

4. Класификация на компютърните мрежи. 

5. Типология на мрежите. 

6. Еталонен модел OSI. 

7. Защита на информация в компютъра, видове атаки. 

8. ISO/IEC стандарти за информационна сигурност. 

9. Основни понятия за Бази Данни. Структури, общият модел. 

10.       Видове логически модели на БД. 


