
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  

КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ“ 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВОТО ИЗПИТВАНЕ ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИЛИНА 

„ТУРИЗЪМ НА БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН“ 

СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИЗЪМ“ - IV КУРС  

 

 

 ТЕСТ № 11 

 

                                ОБЕКТИТЕ ОТ СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО  

                                          НАСЛЕДСТВО И РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 

                                                  СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИЗЪМ“ 

 

1.Мартин Гърковски. 18150221031 – 151 точки 

2. Николай Джупанов 18150221019 – 85 точки 

3. Алекс Спасов 18150221026 – 81 точки 

4. Габриела Методиева 18150221011 – 129 точки 

5. Илияна Михайлова 18150221033 – 129 точки. Еднаква работа с Габриела 

Методиева. Въпросът е кой от кого е преписвал? 

6. Кирил Павлов 18150221024 – 97 точки. При въпрос № 7 има 14 грешки и за този 

въпрос точки не се присъждат. Не се присъждат точки и за въпрос № 9. Има 

пропуснат един отговор. 

7. Магдалина Шопова 18150221018 – 152 точки. При въпрос № 9, като световно 

природно наследство е посочен НП „Централен Балкан“. За Световно природно 

наследство, като част от много по-голям транснационален обект са обявени 

вековните букови гори в този национален парк. За този въпрос точки не се 

присъждат. 

8. Петър Станков 18150221023 – 45 точки. На въпросите под № 7 № 8 не е 

отговаряно според условието поставено в теста. Там е записано: „Верните 

отговори се попълват върху самият тест, с цвят различен от черния. Друг начин 

на представянето на отговорите не се допуска“. Поради тази причина точки на 

тези два въпроса не се присъждат. Отговорът на въпрос № 4 е непълен. Точки не се 



присъждат. При отговорът на въпрос № 9, НП „Централен Балкан“ не е световно 

природно наследство. Като трансграничен обект вековните букови гори в този 

национален парк са световно наследство. Точки не се присъждат.  

9. Радослава Георгиева 18150221021 – 140 точки. Отговорът на въпрос № 4 е непълен. 

Точки не се присъждат. При отговора на въпрос № 9 е допусната една грешка. НП 

„Централен Балкан“ не е световно природно наследство. Вековните букови гори в Н 

„Централен Балкан“ са част от транснационален обект на световното природно 

наследство. Точки на този въпрос не се присъждат. 

10. Светослав Димитров 18150221012 – 129 точки. 

 

                                     СПЕЦИАЛНОСТ „КУЛТУРА И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ 

 

1.Румен Никлев 18401421002 – 162 точки. 

  

                                                               ТЕСТ № 12 

 

            ОБЩА ИНФОРМАЦИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН. 

ЕЛЕМЕНТИТЕ НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО 

                                       И РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 

                                         СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИЗЪМ“ 

 

1.Мартин Гърневски 18150221031 – 212 точки. 

2. Алекс Спасов 18150221026 – 81 точки. На въпрос № 6, № 7, № 8 не е отговаряно. 

Отговорът на въпрос № 2 е грешен. Не се присъждат точки. Отговорите на 

въпросите № 1 и № 3 са непълни и недовършени. Не се присъждат точки. 

3. Габриела Методиева 18150221011 – 182 точки. Отговорите на въпроси № 1 и № 3 

не са пълни. Точки не се присъждат. На въпрос № 2 не е отговаряно. При въпрос № 8 

е допусната грешка. Точки не се присъждат. 

4. Илияна Михайлова 18150221033 – 182 точки. Отговорите на въпроси № 1 и № 3 не 

са пълни. Точки не се присъждат. На въпрос № 2 не е отговаряно. При въпрос № 8 е 

допусната грешка. Точки не се присъждат. Отново напълно еднакви отговори с 

Габриела Методиева. Неясно е кой от кого е преписвал. 



5. Кирил Павлов 18150221024 – 186 точки. Отговорът на въпрос № 2 не е верен. Не се 

присъждат точки. Отговорът на въпрос № 3 е непълен. Точки не се присъждат.  

При въпрос № 8 са допуснати три грешки. Точки не се присъждат. 

6. Магдалина Шопова 18150221018 – 218 точки. Отговорът на въпрос № 2 е грешен. 

Точки не се присъждат. Отговорът на въпрос № 3 непълен. Точки не се присъждат. 

7. Петър Станков 18150221023 – На този тест и то с голяма доза компромис,  на 

въпросите под номера - № 1 и № 3 се присъждат по пет точки, поради това, че 

отговорите са непълни. Отговорът на въпрос № 2 е грешен. Точки не се присъждат.  

Отговорите на въпросите с номера 4, 5, 6, 7 и 8 са попълнени в разрез с изискванията 

по начина по който това трябва да става. Тези изисквания ясно и точно са 

формулирани като забележка в тестовете. Това е единственият случай в курса. На 

студента бе дадена възможност да коригира тестовете си под № 11 и 12, но това 

не бе направено. Присъждат се само 10 точки. 

8. Радослава Георгиева 18150221021 – 207 точки. Отговорът на въпрос № 1 е непълен. 

Точки не се присъждат. Отговорът на въпрос № 2 е грешен. Точки не се присъждат. 

Отговорът на въпрос № 3 е непълен. Точки не се присъждат. 

9. Светослав Димитров 18150221012 – 190 точки. Отговорът на въпрос № 1 е 

непълен. Точки не се присъждат. Липсва отговор на въпрос № 2. Отговорът на 

въпрос № 3 е непълен. Не се присъждат точки. При въпрос № 8 е допусната една 

грешка. Точки не се присъждат.   

 

                 СПЕЦИАЛНОСТ „КУЛТУРА И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ 

 

1.Румен Никлев 18401421002 – 224 точки 

 

                                                   ТЕСТ № 13 

 

                 ПРИРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА СТРАНИТЕ ОТ 

                                           БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН 

                                        СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИЗЪМ“ 

 

1.Мартин Гърковски 18150221031 – 100 точки. 

2. Магдалина Шопова 18150221018 – 137 точки.  



3. Габриела Методиева 18150221011 – 92 точки. На въпрос № 4 са подуснати 13 

грешки. Точки не се присъждат. 

4. Николай Джупанов 18150221019 – 99 точки. При въпрос № 2 са допуснати 13 

грешки. Точки не се присъждат. 

5. Радослава Георгиева 18150221021 – 138 точки. 

6. Кирил Павлов 18150221024 – 75 точки. При въпрос № 3 са допуснати 7 грешки. 

Точки не се присъждат. При въпрос № 4 са допуснати 31 грешки. Точки не се 

присъждат. 

 

                                 СПЕЦИАЛНОСТ „КУЛТУРА И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ 

 

1.Румен Никлев 18401421002 – 143 точки. 

 

                                                              ТЕСТ  № 14 

  

            МОРСКИ РЕКРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ. ПЛАНИНСКИ СКИ ЦЕНТРОВЕ 

                                           СПЕЦИАЛОСТ „ТУРИЗЪМ“ 

 

1.Мартин Гърковски 18150221031 – 98 точки. На въпрос № 2 са допуснати 13 грешки. 

Точки на този въпрос не се присъждат. 

2. Алекс Спасов 18150221026 – 118 точки. 

3. Магдалина Шопова 181502210 – 98 точки. На въпрос № 2 са допуснати 13 грешки. 

Точки на този въпрос не се присъждат. 

4. Габриела Методиева 18150221011 – 124 точки. 

5. Светослав Димитров 18150221012 – 124 точки. 

6. Кирил Павлов 18150221024 – 126 точки. 

7. Радослава Георгиев 18150221021 – 98 точки. На въпрос № 2 са допуснати 12 грешки. 

Точки не се присъждат. 

8. Петър Станков 18150221023 – 126 точки. 

9. Илияна Михайлова 18150221033 – 124 точки. 

 

         СПЕЦИАЛНОСТ „КУЛТУРА И КУЛТУРЕН  ТУРИЗЪМ“ 

 

1.Румен Никлев 18401421002 – 130 точки. 



 

 

                                   ОКОНЧАТЕЛНИ ОЦЕНКИ 

 

                                 СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИЗЪМ“ 

 

1.Мартин Гърковски 18150221031 – 561 точки. Точките са събрани от всичките 

четири теста. Отличен 6,00. 

2. Николай Джупанов 18150221019 – 182 точки. Точките са събрани само от тест 

№ 11 и № 13. Тест № 12 и № 14 не е попълван. Среден 3,00. 

3. Алекс Спасов 18150221026 – 280 точки. Точките са събрани от тест № 11, № 12 и 

№ 14. Студентът не е попълнил тест № 13. Среден 3,00.  

4. Габриела Методиева 18150221011 – 527 точки. Точките са събрани от четири 

теста. Много добър 5,00. 

5. Илияна Михайлова 18150221033 – 435 точки. Точките са събрани от три теста - 

№ 11, № 12 и № 14. Тест № 13 не е попълван. Мн. добър 5,00. 

6. Кирил Павлов 18150221024 – 484 точки. Точките са събрани от четири теста. 

Много добър 5,00. 

7. Магдалина Шопова 18150221018 – 605 точки. Точките са получени от четири 

теста. Отличен 6,00. 

8. Петър Станков 18150221023 – 181 точки.  Тези точки са събрани от три теста - 

№ 11, № 12 и № 14. Липсва попълнен тест № 13. При закритите въпроси при 

тестовете под номера № 11 и № 12 не е отговаряно според поставените изисквания 

за начина на попълване на отговорите. Тези изисквания ясно и точно са посочени в 

самите тестове. На закритите въпроси от тези два теста точки не се присъждат. 

На студента бе дадена възможност да коригира тези тестове, но това не бе 

направено. Среден 3,00. 

9. Радослава Георгиева 18150221021 – 583 точки. Точките са събрани от четири 

теста. Отличен 6,00. 

10. Светослав Димитров 18150221012 – 443 точки. Точките са събрани от тест № 

11, № 12 и № 14. Много добър 5,00. 

 

Всичките десет студенти от специалност „Туризъм“ издържали успешно 

тестовото изпитване по време на текущия контрол се освобождават от писмен 



изпит. Окончателната оценка по дисциплината „Туризъм на Балканския регион“ 

ще се формира като средна аритметична от оценката от текущия контрол 

(тестовото изпитване) и тази от презентациите, темите на които са 

предварително раздадени. Промяна на темите не се допуска. Презентациите се 

изготвят с помощта на лекционния материал. Изпита не се смята за приключил, 

ако няма оценка от презентациите. Същите се представят на груповия 

отговорник, с който ще уточним точната дата на представянето им. Поради 

наложените ограничения заради епидемията от Ковид 19 това ще стане със 

съдействието само на двама или трима студенти. Студентите които нямат 

оценки от текущия контрол трябва да спазят изпитния график за семестъра,  

 

                               СПЕЦИАЛНОСТ „КУЛТУРА И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“  

 

1.Румен Никлев 18401421002 – 658 точки. Отличен 6,00. 

 

 

 

Забележка: Максималният брой точки, които студентите могат да получат от 

решаването на четирите теста е 700, в т.ч. от тест № 11 – 165 т.; от тест № 12 

– 245 т.; от тест № 13 – 155 т. и от тест № 14 – 140 т. 

 

ШКАЛА ЗА ОЦЕНКИ: 

 

От 550 - 700 т. – Отличен 6,00; 

От 549 - 400 т. – Мн. добър 5,00; 

От 399 - 300 т. - Добър 4,0; 

От 299 - 180 т. – Среден 3,00; 

При получени по-малко от 180 т. оценката е слаб 2,00. 

 

Благоевград       проф. д-р Георги Л. Георгиев 

20 декември 2021 г.  

 

                                                                          

     



  

 


