Вариант 1
1. Кои от посочените Гранични контролно-пропускателни пунктове
(ГКПП) не са разположени по българо-турската държавна граница:
а) Малко Търново, Лесово, Капитан Андреево;
б) Лесово, Илинден, Кулата;
в) Калотина, Връшка чука, Дуранкулак;
г) Малко Търново, Гюешево, Свиленград;
д) Илинден, Златарево, Брегово.

/2 т./

2. България има обща дължина на сухоземните си граници от:
а) 1181 км.;
б) 1281 км.;
в) 1081 км.;
г) 2245 км.

/1 т./

3. Посочете кои природогеографски обекти не са разположени по
западната граница на Р. България:
а) Малашевска планина, Осоговска планина, Влахина, Руй планина;
б) рид Гюмюрджински снежник, вр. Голям Перелик, Славянка, Бабин нос;
в) вр. Китка, р. Тимок, Чипровска планина, Огражден;
г) Мургаш, вр. Вейката, Дервентските възвишения, Беласица.
/2 т./

4. Към кои морфоструктури принадлежат областите Знеполе,
Планинско-Завалската,
Верило-Руйската
и
Коневско-Милевската
планински редици:
а) Балканидите;
б) Рило-Родопският масив;
в) Мизийската плоча;
г) Краищидите;
д) Горнотракийската низина.

/3 т./

5. Посочете върховете, които се намират в планината Рила:
а) Голям Перелик, Баташки снежник, Преспа, Ком;
б) Мальовица, Мусала, Калин, Капатник.
в) Черни връх, Свещник, Ибър, Голям Персенк;
г) Българка, Мургаш, Тодорка, Вежен;

/1 т./

6. За коя климатична област се отнася следното описание:
Положителни температури, малка температурна амплитуда, мека зима със зимен
максимум на валежите (ноември – декември):
а) континентално-средиземноморска;
б) черноморска;
в) умерено-континентална;
г) планинска;
д) преходно-континентална.
/1 т./

7. Най-високо разположеното езеро в България е:
а) Смрадливо;
б) Рабишко;
в) Поповско;
г) Горно Полежанско.

/1 т./

8. Посочете реките, вливащи се директно в р. Дунав:
а) Янтра, Вит, Осъм, Огоста, Бели Лом;
б) Тимок, Ахелой, Камчия, Вит, Върбица;
в) Резовска, Искър, Двойница, Огоста, Росица;
г) Дяволска, Ропотамо, Тимок, Искър, Янтра.
/1 т./

9. Кои от изброените почвени типове не са разпространени в Северна
България?
а) смолници, блатни, черноземи;
б) канелени горски, жълтоземи, смолници;
в) кафяви горски, черноземи, канелени горски;
г) черноземи, сиви горски, алувиално-ливадни.

/2 т./

10. Кои от посочените резервати се намират в планината Рила:
а) “Юлен” и “Тисата”;
б) “Парангалица” и “Ибър”;
в) “Скакавица” и “Централен Рилски резерват”;
г) “Баюви дупки-Джинджирица” и “Орелек”.

/2 т./

11. Половата структура на населението зависи от:
а) раждаемостта, миграциите и религиозния състав;
б) раждаемостта, смъртността и религиозния състав;
в) раждаемостта, смъртността и миграциите;
г) етническия състав, брачността, миграциите.
/1 т./

12. Посочете кои от следните селища са разположени по поречието на
река Струма:
а) Бобошево, Симитли, Кресна, Перник;
б) Пазарджик, Белово, Стамболийски, Симеоновград;
в) Калофер, Павел баня, Ямбол, Елхово;
г) Маджарово, Кърджали, Ивайловград, Рудозем.
/2 т./

13. Кое от посочените селища е град:
а) Цалапица;
б) Свети Влас;
в) Айдемир;
г) Бохот.

/1 т./

14. Регионите: Източно-родопски, Струмско-местински, и Севернобългарски са области на разпространение на:
а) захарното цвекло;

б) пшеницата;
в) сливите;
г) тютюнът.

/1 т./

15. За коя селскостопанска култура се отнася следната
характеристика: Влакнодайна култура, която изисква хладен и влажен климат и
има благоприятни условия за отглеждането й в причерноморската част на
Добруджа.
а) лен;
б) коноп;
в) памук;
г) юта.
/1 т./

16. С кой отрасъл от стопанството животновъдството осъществява
т.нар. вертикална интеграция:
а) земеделие;
б) текстилна промишленост;
в) хранително-вкусова промишленост;
г) нито един от посочените.

/2 т./

17. В кои от посочените центрове не се добиват горивни полезни
изкопаеми:
а) Тюленово, Бобов дол, Чукурово, Деветаки;
б) Кошава, Лъки, Кърджали, с. Бяла вода;
в) Своге, Твърдица, Трояново, Долни Дъбник;
г) Каолиново, Мадан, Малко Търново, Елин Пелин.
/2 т./

18. За кое полезно изкопаемо се отнася следното описание:
Разположени са на голяма дълбочина (1370-1900 м); добивът им е нерентабилен
поради силна оводненост; намират се до с.Македонка в Добруджа:
а) черни въглища;
б) кафяви въглища;
в) уран;
г) лигнитни въглища;
д) антрацитни въглища;
е) природен газ.
/1 т./

19. След приемането на България в Европейския съюз, четири от
общо шестте ядрени реактора на АЕЦ “Козлодуй” няма да работят. Каква е
максималната мощност на централата тогава:
а) 3760 MW;
б) 2000 MW;
в) 3280 MW;
г) 1760 MW.

/2 т./

20. Посочете селищата, които не са центрове на фармацевтичната
промишленост:
а) Елена, Пловдив, Белослав;

б) Разград, Дупница, София;
в) Троян, Пещера, Варна;
г) Нови Пазар, Сливен, Елин Пелин.

/2 т./

21. Част от химическата промишленост се концентрира
преимуществено към българското черноморско крайбрежие. Кои от
следните предприятия не се намират там:
а) “Лукойл” и “Солвей”’
б) “Оргахим” и “Плама”;
в) “Чайка фарма” и “Агрополихим”;
г) “Рубела” и “Актавис”;
д) “Химко” и “Арома”.

/3 т./

22. Кои от посочените групи от градове в България са център на
пивопроизводството:
а) В. Търново, София, Мездра, Хасково;
б) Варна, Шумен, Лом, Димитровград;
в) Пловдив, Бургас, София, Стара Загора;
г) Плевен, Русе, Шумен, Ямбол.

/2 т./

23. Кои от посочените двойки дейности имат най-тясна суровинна
взаимозависимост в България:
а) добив на нефт и нефтохимия;
б) зърнопроизводство и мелничарска промишленост;
в) лозарство и винопроизводство;
г) производство на слънчоглед и маслодобивна промишленост;
д) свиневъдство и месна промишленост.
/1 т./

24. Железопътна връзка за град Габрово има при:
а) Царева ливада;
б) Левски;
в) Тулово;
г) Елена.

/1 т./

25. Реконструиращата се автомагистрала “Струма” е част от:
a) транспортен коридор № 7;
б) транспортен коридор № 9;
в) транспортен коридор № 10;
г) транспортен коридор № 4;
д) транспортен коридор № 8;

/1 т./

26. Посочете с кои отрасли туризмът осъществява най-тясна връзка:
а) транспорт и хранително-вкусова промишленост;
б) транспорт и машиностроене;
в) селско стопанство и химическа промишленост;
г) селско стопанство и образование.

/2 т./

27. Кои от посочените обекти могат да се използват като туристически
ресурс в Родопите:
а) пещера “Дяволското гърло”, Нареченски минерални бани;
архитектурен резерват с.Ковачевица, Ягодинска пещера;
б) крепост “Баба Вида”, Бачковски манастир, пещера Леденика, Земенски
пролом;
в) пещера Ухловица, зимен център Пампорово, минерални извори в гр.
Девин, Перперикон;
г) водопад Райското пръскало, парк “Сините камъни”, Троянски
манастир, паметник Шипка.
/2 т./

28. Кои от посочените туристически ресурси не са антропогенни:
а) Аладжа манастир, Ивановски скални манастири, Боянска църква, музей
“Земята и хората”;
б) крепост “Баба Вида”, “Царевец”, “Вароша”, “Музей на хумора и
сатирата”;
в) Побитите камъни, Еркюприя, “Етъра”, минерални извори при Сапарева
баня;
г)Леденика, минерални извори при Марикостиново, нос Калиакра,
“Букака”;
д) Снежанка, “Бистришко бранище”, “Сребърна”, Триградското ждрело.
/2 т./

29. Посочете центровете на развит балнеоложки туризъм в България:
а) Сапарева баня, Хисаря, Вършец, Банско;
б) Сандански, Балчишка тузла, Банкя, Наречен;
в) Вършец, Шипково, Албена, Поморие;
г) Момин проход, Хисаря, Созопол, Девин.

/2 т./

30. За кой български курорт се отнася следното описание: намира се в
близост до великолепния залив Тауклиман (“Птичи залив”) по Северното черноморско
крайбрежие; в непосредствена близост до нос Калиакра; ваканционно селище; в
близост се намира т.нар. Тюленова пещера, обитавана в миналото от тюлени; едно
от най-развитите места по крайбрежието за спортен туризъм и анимация – тенис,
езда, подводно гмуркане и др.:
а) Кранево;
б) Албена;
в) Златни пясъци;
г) Бялата лагуна;
д) Русалка.
/3 т./

