
  РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ СЪС СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИЗЪМ“   

ПРИ ПРОФ.  Д-Р  ГЕОРГИ Л. ГЕОРГИЕВ ПРОВЕДЕНИ НЕПРИСЪСТВЕНО ПРЕЗ               

МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 г. 

 

А. ТЕСТ № 5 –ВТОРА ЧАСТ – КОНСЕРВАЦИОННА ПРИРОДОЗАЩИТА 

1.Кристиян Георгиев. 15150221010. Добър 4,00.  

 

Б. КОНСЕРВАЦИОННА ПРИРОДОЗАЩИТА – ТЕСТ № 5 – ПЪРВА ЧАСТ 

1. Теодора Йорданова. 15150221069. 120 т. Безобразно попълнен тест, въпреки 

направения компромис да решава само първия тест. Значителна част от 

откритите въпроси са останали без отговор. Няма решен нито един от 

закритите въпроси. На 28 въпрос са допуснати 84 грешки. Не мога да си обясня по 

друг начин куриозните отговори на въпрос № 30 от закритите въпроси, освен 

поради факта, че текста на въпроса съвпада с подобен въпрос от преди две години, 

когато студентката е изучавала тази дисциплина, без да подозира, че сега 

номерацията на обектите е разместена. Слаб 2,00.  

 

В. РЕКРЕАЦИОНЕН ТУРИЗЪМ – ТЕСТ № 4 – ПЪРВА ЧАСТ – IV КУРС 

1. Моника Стоянова. 16150221015. 300 точки. Добър 4,00. 

2. Теодора Йорданова. 15150221069. Неясно защо студентката е променила 

формата на теста. Същата самоволно си е съставяла някакъв свой тест, като е 

обединила под някаква форма в едно представените и два теста, вместо 

компромисния вариант, който ѝ бе предложен, тя да си избере на кой от двата 

теста да се яви. Изпратени са ѝ, и всички лекции, въпреки, че тя е посещавала 

учебните занятия по тази дисциплина преди две учебни години. Интересен факт е 

и това, че тя си е подбрала и въпросите на които да отговаря. Подобен „тест“ 

съставен от Теодора Йорданова няма как да бъде проверяван. Подобни неща са 

недопустими. Слаб 2,00.  

 

Г. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ – ТЕСТ № 5 

1. Теодора Йорданова. 15150221069. 19 верни отговора. Отличен 6,00. 

2. Ристе Найдов. 17150221055. 18 верни отговора. Отличен 6,00. 

 

Д. ТУРИЗЪМ НА БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН – ТЕСТ № 10 (ВАРИАНТ „Б“) 

1. Теодора Йорданова. 15150221069. 16 верни отговора. Мн. добър 5,00. 



 

 

12.07. 2021 г.                                                   Проф. д-р Георги Л. Георгиев 

Благоевград  


