
Примерен тест 
 

Икономическа география на България 
 

1. Общата дължина на границата на Република България е: 
а) 1181км; б) 2245км; в) 1560км; г) 686км; д) 378км. 
 

2. Коя e правилната подредба в хронологичен ред на мирните  
договори и спогодби? 

а) Берлински договор, Ньойски договор, Санстефански договор, 
Крайовска спогодба, Букурещки договор; 
 б) Крайовска спогодба, Ньойски договор, Букурещки договор, 
Санстефански договор;  
 в) Букурещки договор, Крайовска спогодба, Санстефански договор, 
Ньойски договор;  
 г) Санстефански договор, Букурещки договор, Крайовска спогодба, 
Ньойски договор;  
 д) Санстефански договор, Берлински договор, Букурещки договор, 
Ньойски договор, Крайовска спогодба. 
 
3. Посочете правилната последователност на разполагане на ГКПП по 
южната граница на Р. България от изток на запад.  
а) Лесово, Капитан Петко войвода, Илинден, Кулата; 
б) Рудозем, Капитан Андреево, Лесово, Малко Търново; 
в) Кулата, Лесово, Капитан Андреево, Рудозем; 
г) Капитан Петко войвода, Кулата, Малко Търново, Илинден; 
д) Малко Търново, Илинден, Лесово, Капитан Андреево. 
 
4. През 2010 година са  открити ГКПП при Златоград и Ивайловград, 
които се намират на: 

а) границата с Румъния; б) границата с Турция; в) границата със 
Сърбия; г) границата с Македония; д) границата с Гърция. 

 
5. Български дунавски острови не са: 

а) Белeне, Вардим; б) Света Анастасия, Свети Иван; 
в) Богдан, Близнаци; г) Батин, Ибиша; д) Голяма бързина, Белeне. 

 
6. От десетте трансевропейски коридора през територията  
 на България преминават: 

а) шест; б) три; в) два; г) пет; д) седем. 
 
 
 



7. Коя е правилната последователност на геоложките ери в 
хронологичен ред? 
а) палеозой, мезозой, неозой, докамбрий; б) мезозой, палеозой, неозой, 
докамбрий; в) докамбрий, палеозой, мезозой, неозой. 

г) неозой, мезозой, палеозой, докамбрий; д) мезозой, неозой, 
докамбрий, палеозой. 
 
8 Кой от посочените екзогенни релефообразуващи процеси е причина 
за образуването на Искърския пролом, Кресненския пролом, Райското 
пръскало, Хотнишкия водопад, остров Вардим и остров Белене? 
а) екзарационни; б) ерозионно – акумулативни; в) карстови; 

г) дефлационни; д) абразионни. 
 

9.Юротипният релеф е характерен за: 
а) Краище; б)Дунавската равнина; в) Стара планина; 

г) Предбалкана; д) Рила. 
 
10. България има значителни запаси на следните видове полезни 
изкопаеми: 

а) нефт, природен газ, желязна руда, хромова руда; 
б) антрацитни въглища, желязна руда, гипс, сребро; 
в) оловно–цинкови руди, манганови руди, зеолити, каолин; 
г) битуминозни шисти, нефт, антимон, никелова руда; 
д) графит, фосфорити, трас и перлит, черни въглища. 

 
11.  Относителният дял на отделните видове въглища в натура  
в България е: 
а) лигнитни – 84,9 %, кафяви – 13,2 %, черни – 1,4 %, антрацитни – 0,5 %; 
б) лигнитни – 92,6 %, кафяви – 6,7 %, черни – 0,5 %, антрацитни – 0,2 %; 
в) лигнитни – 90,0 %, кафяви – 6,0 %, черни – 2,0 %, антрацитни – 2,0 %; 
г) лигнитни – 85,0 %, кафяви – 7,0 %, черни – 4,0 %, антрацитни – 4,0 %; 
д) лигнитни – 95,0 %, кафяви – 2,0 %, черни – 2,0 %, антрацитни – 1,0 %. 
 
12. Не са разработени за експлоатация следните въглищни басейни: 

а) Балканбас, Пирински, Източноморишки;  
б) Добруджански, Ломски, Елховски; 
в) Западномаришки, Софийски, Бобовдол; 
г) Бургаски, Свогенски, Пернишки; 
д) всички изброени. 

 
 
 
 



13. Запаси на гипс има при: 
а) с. Пожарево (Софийско), с. Мирово (Провадийско); 

 б) Каолиново (Шуменско), Ветово (Русенско), Сеново (Русенско); 
 в) Кошава и Сланотрън (Видинско), Раднево (Старозагорско); 
 г) Мадан, Рудозем, Ерма река, Маджарово; 
 д) Медет, Асарел, Бориева река, Сланотрън. 
 
14. Реално продължителността на слънчевото греене в България е: 
а) 2 000 – 2 500 часа;  б) 2 500 – 3 000 часа;  в) 3 500 – 4 000 часа; 
       г) 4 000 – 4 500 часа;       д) 3 000 – 3 500 часа. 
15. Преходната климатична област в страната включва следните 
територии: 

а) Западната част на Задбалкански котловини, Дунавска равнина, 
Странджа; 

б) Предбалкан, Рила, Пирин, долината на река Искър; 
в) Източната част на Задбалкански котловини, Кюстендилска и 

Благоевградска котловини, Горнотракийска низина; 
г) Трънска, Брезнишка и Софийска котловини; 
д) Дунавско и Черноморско крайбрежие, Сакар. 

 
16.  Най-висока средногодишна температура е измерена в станция: 

а) Кнежа; б) Свищов; в) Сандански; г) Садово; д) Самоков. 
 

17. Какъв е относителният дял на карстовите води  в България ? 
 а) около  20 % от подземните води;  б) около 30 % от подземните води 
  в) около 40 % от подземните води;  г) около 50 % от подземните води 
                     д) около 60 % от подземните води. 
 
18.  Към Черноморския басейн се оттичат: 

а) 37 % от територията на страната и 22 % от водното количество; 
 б) 57 % от територията на страната и 42 % от водното количество;  
 в) 67 %  от територията на страната и 32 % от водното количество; 
 г) 77 % от територията на страната и 72 % от водното количество; 
 д) 27 % от територията на страната и 22 % от водното количество. 
 
19. Посочете грешното твърдение: 

а) р. Искър е дълга 368 км.;    
б) р. Марица има най – голям водосборен басейн; 

 в) притоци на Осъм са Росица и Лефеджа; 
 г) р. Арда и р. Тунджа са притоци на Марица; 
 д) р. Места се влива в Егейско море. 

 
 



20. Най-високо разположеното езеро в България е: 
а) Смрадливо; б) Рабишко; в) Атанасовско;  

г) Попово; д) Горно Полежанско. 
 
21. Почвените области в България са: 

а) Дунавска, Пиринска, Горнотракийска; 
 б) Добруджанска, Краищенска, Сакарска; 
 в) Рило – Родопска, Старопланинска, Средногорска; 
 г) Севернобългарска, Южнобългарска, Планинска; 
 д) равнинна, преходна, котловинна. 
 
22.  Жълтоземните почви са разпространени в района на:  
а) долината на река Марица; б) Странджа и долината на река Велека; 
в) Дунавската равнина; г) долината на река Искър; д) планинските райони. 
 
23.  Кои от изброените почвени типове са азонални? 
а) сиви горски, кафяви горски, смолници, канелени горски; 
б) черноземни, хумусно – карбонатни, смолници, планинско – ливадни; 
в) скелетни, тъмноцветни, кафяви горски, излужени черноземи; 
г) рендзини, алувиално – ливадни, блатни, засолени; 
д) светлосиви горски, карбонатни черноземи, засолени, сиви горски. 

 
24. Посочете за кого се отнася следната характеристика? “Това са ви-
дове, които са с терциерна и кватернерна възраст. Най – голямо убе-
жище за тях е била Странджа. Такива са – странджанската зеленика, 
лавровишнята, бялата и черна мура.” 

а) лонгозна растителност; б) пещерна флора и фауна;  
в) водна растителност; г) ендемити; д) реликти. 

 
25. В кой хипсометричен пояс гъстотата на населението е най-голяма? 
а) 500-700 м надм. вис.; 
б) 0-200 м надм. вис.; 
в) 200- 500 м надм. вис.; 
г) 800- 900 м надм. вис.; 
д) 1000- 1200 м надм. вис. 
 
26. Кои от изброените демографски показатели НЕ се отнасят към 
структурата на населението?   
а) разпределение по пол, възраст и местоживеене; 
б) брой, образователен ценз, етническа принадлежност; 
в) раждаемост, смъртност, миграции; 
г) трудови ресурси, безработица, разпределение по местоживеене; 
д) действителен прираст, разпределение по пол, механичен прираст. 



 
 

27. В коя група всички области се отличават с висока смъртност? 
а) Видинска, Пернишка, Кюстендилска;  
б) Смолянска, Бургаска, Врачанска; 
в) Разградска, Плевенска, Пловдивска; 
г) Варненска, Кюстендилска, Ловешка; 
д) Шуменска, Пернишка, Пазарджишка. 
 
28. В кои области турската етническа група има най-висок 
относителен дял? 
а) Кърджали и Пловдив; б) Търговище и Силистра; в) Русе и Видин; 
г) Разград и Пазарджик;  д) Сливен и Монтана. 

 
29. За коя част на България е характерен пръснатият тип селища? 

а) Източна Стара планина; 
б) Задбалкански котловини; 
в) Осогово; 
г) поречието на р. Марица ; 
д) Предбалкан; 

 
30. Кой е основният фактор оказал влияние върху ограничаването 
(лимитацията) на селищното строителство до 1500 надм. вис.? 

а) инфраструктурна изграденост; б) горска растителност; в) водни ресурси;  
г) развитие на растениевъдството; д) ски спорт. 

 
31. Селищата Свищов( Нове), Видин( Бонония), Кюстендил( Пауталия) са 
възникнали по време на: 

а) тракийската култура; б) гръцката колонизация; в) римското владичество; 
г) феодалната епоха; д) османското иго. 
 

32. В коя група са включени селища ,които НЕ са областни центрове? 
а) Монтана, Враца, Сливен; б) Ловеч, Видин, Добрич; 
в) Смолян, Силистра, Разград; г) Дупница, Димитровград, Петрич; 

д) Стара Загора, Бургас, Габрово. 
 

33. Кои от селищата са обявени за градове след 2000 г.? 
а) Свети Влас, Мартен, Баня; б) Белене, Ветрен, Сърница; 
в) Девня, Аксаково, Ахелой ; г) Обзор, Антоново, Глоджево; 

д) Китен, Костандово, Кубрат. 
 
 
 



34. В коя група всички общини са част от Благоевградска област? 
а) Велинград, Пещера, Батак; б) Якоруда, Белица, Белово; 
в) Самоков, Рила, Кочериново; г) Симитли, Разлог, Банско; 

д) Сандански, Гоце Делчев, Доспат. 
 

35. Слънчогледът, фъстъците и рапицата са технически култури, 
които се отнасят към групата на: 

а) захародайните; б) влакнодайните; в) маслодайните; 
г) етерично – маслените; д) всички изброени. 

 
36. За коя от посочените култури се отнася твърдението: 
“Тя е най-важната зърнено-фуражна култура. Дава високи добиви, 
когато се отглежда върху богати почви и при изкуствено напояване.” 

а) фасул; б) пшеница; в) царевица; г) ечемик; д) ориз. 
 

37. Кое от твърденията НЕ се отнася за овеса?  
а)ценна зърнено-фуражна култура; б) най-широко разпространен 

сорт е “ Мираж”; в) отглежда се във високопланинските котловини; 
г) използва се като концентриран фураж; д) изисква повече влага. 
 

38. В кой от районите  традиционно се отглеждат фъстъци? 
а) Дунавска равнина; б) Санданско- Петричко поле; 
в) Софийско поле; г) Източни Родопи; д) Лудогорие. 

 
39. В кой период производството на тютюн в България е най-голямо? 

а) до 1939 г.; б) 1940- 1960 г.; в) 1960- 1980 г.; 
г) 1980 - 1989 г.; д) след 1989 г.  
 

40. Коя техническа култура основно се отглежда в района на Чирпан, 
Димитровград и Нова Загора? 

а) захарно цвекло; б) лен; в) слънчоглед; г) памук; д) коноп. 
 
41. Колко домати са произведени в България през 2009 г? 
а) 20 хил. т; б) 50 хил.т; в) 90 хил.т; г) 104 хил.т; д) 126 хил. т. 
 
42. Кой от районите е основен при производството на ранни картофи? 
а) Смолянски; б) Самоковски; в) Варненски;  
г) Пловдивско- Пазарджишки;  д) Софийски. 
  
43. Кой от посочените сортове  НЕ е типичен за лозарството? 
а) ”Димят”; б) “Мираж”; в) “Каберне”; г) “Болгар”; д) “Ркацители”. 

 
 



44. През кой от периодите лозовите насаждения са били с най-голяма площ? 
а) до 1939 г; б) 1944- 1960 г; в) 1960- 1980 г; г) 1980- 1989 г; д) след 1989 г. 
 
45. За кой подотрасъл на животновъдството са характерни 
породите”Симентал”, “ Черно шарено”, “ Искърско”? 
а)овцевъдство; б) свиневъдство; в) бубарство;  
г) птицевъдство;  д) говедовъдство. 
 
46. Колко е броят на овцете, отглеждани в България през 2009 г.? 
а) 1600 хил. бр.; б) 1570 хил. бр.; в) 1400 хил. бр.;  
г) 1270 хил. бр.; д) 925 хил. бр. 

 
47. Къде се намира институтът по планинско земеделие и 
животновъдство? 

а) Тетевен; б) Елена; в) Троян; г) Трявна; д) Пещера. 
 

48. В кои райони на България съществуват предпоставки за  
      изграждане на ветрови електроцентрали? 
а) Пирин; б) Родопи; в) Добруджа и Северното Черноморие; 
г) Рила; д) Осогово. 

 
49. Кога е пусната в действие първата АЕЦ в България? 
а) 1912 година; б) 1985 година; в) 2006 година; 
г) 1974 година; д) не е посочена годината. 

 
50. Кой е определящият фактор за изграждането на ТЕЦ „Варна”? 
а) внос на природен газ; б) добив на въглища; в) внос на нефт; 
г) водни ресурси; д) внос на въглища. 

 
51. Колко прокат е произведен в България през 2008 година: 
а) 1816 хил.т.; б) 2048 хил.т.; в) 1594 хил.т.; г) 4206 хил.т.; д) 1000 хил.т. 

 
52. Какво е количеството на необработения алуминий през 2008  
година? 

а) 5303 т.; б) 12905 т.; в) 12607 т.; г) 4524 т.; д) 4206 т. 
53. Посочете относителния дял на Производството на изделия от 
каучук и пластмаси в ОПП за 2009 година: 

а) 4,9%; б) 8,1%; в) 6,0%; г) 6,4%; д) 4,3%. 
 
 



54. Къде се намира фирма „Агрополихим”АД: 
а) Бургас; б) Плевен; в) Девня; г) Стара Загора; д) Димитровград. 
 

55. Кои от особеностите НЕ се отнасят за памукотекстилната 
промишленост? 

а) Най-важният подотрасъл на текстилното производство; б) Работи 
предимно с вносни суровини; в) 1/10 от суровините са местно 
производство; г) Съществува диспропорция между предачество и 
тъкачество; д) Основни центрове са Габрово, Сливен, Троян, Котел. 
 
56. Колко е производството на вълнени тъкани за 2008 г.? 

а) 8.0 млн.кв.м.; б) 6.3 млн.кв.м.; в) 11.0 млн.кв.м.; 
г) 16.0 млн.кв.м.; д) 20.0 млн.кв.м. 

57. Производството на брашно за 2008г. е: 
а) 800 хил.т; б) 550 хил.т; в) 531 хил.т; г) 700 хил.т; д) 720 хил.т. 
 

58. Производство на бира  за 2008 г. у нас е: 
а) 409 млн.л.; б) 554 млн.л.; в) 440 млн.л.; г) 308 млн.л.; д) 495 млн.л.  
 

59. През най-дългия тунел „Козница” преминаваме когато пътуваме 
от Карлово за: 

а) София; б) Бургас; в) Пловдив; г) Благоевград; д) Габрово. 
 

60. Кои географски обекти са на територията на Северозападния 
регион? 

а) Широка планина, Рабишка могила; 
б) рид Пъстрина, Деветашко плато; 
в) плато Стражата, Васильовска планина; 
г) Самуиловски височини, Роякско плато; 
д) Бакаджици, Хисар. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Икономическа география на България 
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