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Пътят на смъртта се вие между
боливийската столица Ла Пас и град
Коройко и е построен от парагвайски
затворници. Шосето е с денивелация 3500
м и се спуска на височина от 4700 м в
Боливийските Анди до 320 м над морското
равнище. В продължение на 69 км то
минава от високото плато през джунглата
до долината между стръмни и хлъзгави
склонове. На него годишно намират
смъртта си между 200 и 300 пътници,
десетки автомобили и камиони пропадат в
пропастта.

от
Тунелът Guoliang – Китай, е един
малкото начини да се достигне до
едноименното село в китайската
провинция Хунан. Шосето е ръчно
изсечено в скалите от местното му е
население, като строителството
завършено за 5 години - през 1977 г.а през
Пътят е дълъг 1.2 км и преминав
почти недостъпните части на
планината Тайханшан.

ове Arica и
Път №5 свързва чилийските град оки долини,
дълб
през
а
инав
Iquique, като прем
Те са
в които бушуват силни ветрове. сето, тъй
причината за опасностите по тра пътя и ги
като избутват автомобилите отСтрашната
забиват в огромни преспи пясък.
образния
слава на шосето е допълнена от едно
пясъчен пейзаж наоколо.

Сибирския път между Якутск и
Москва е най-студеното място извън
Антарктида. Той преминава през
суровата тайга и се движи успоредно
на река Лена. За да преминат през
изключително сложния и опасен
участък през зимата, която тук
продължава почти 10 месеца,
шофьорите трябва да имат
специални умения и много късмет.

Магистралата между Съчуан и Тибе
разположена на 4000 -5000 м надморскт е
височина. Дълга е малко над 2400 км а
не само заради суровите климати и е опасна
чни условия,
но и заради честите свлачища и лави
района. Макар да носи множество ни в
околността привлича туристите рискове,
с
удивителната си природа и уникални
те
културни традиции на местното
население.

МА
Според официалните данни на
Националния статистически институт през 2012 г. България е изнесла за
ЕС стоки на стойност 40.67 млрд. лв.,
а е внесла за 49.84 млрд. лв. Най-голям
търговски партньор е Германия. Българският износ за там е 4.16 млрд. лв., а
внос ът е за 5.54 млрд. лв. Сред другите
значими търговски партньори са Гърция
(износ 2.9 млрд. лв., внос 3 млрд. лв.),
Италия (износ 3.44 млрд. лв., внос 3,27
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млрд. лв.) и Румъния (износ – 3.26 млрд.
лв., внос 3.25 млрд. лв.).
Сред страните извън ЕС е особено
интензивна търговията с Русия (износ
1.09 млрд. лв., внос 10.36 млрд. лв.), Турция
(износ 3.82 млрд. лв., внос 2.32 млрд. лв.),
Македония (износ 768 млн. лв., внос 501
млн.лв.), Грузия (износ 557,8 млн. лв., внос
337.5 млн. лв.), Сърбия (износ 865.2 млн.
лв., внос 487.9 млн. лв.) и Китай (износ –
1.16 млрд. лв., внос 1.48 млрд. лв.).

Òåñò
Â ÷àñ ëè ñòå ñúñ
ñãðàäèòå – ñèìâîëè
íà âëàñòòà ïî ñâåòà?
1. Коя италианска институция е
настанена в Палацо Мадама?
а) президентът
б) сенатът
в) прокуратурата
2. Президентът на коя далекоизточна държава обитава Синия дом?
а) Южна Корея
б) Северна Корея
в) Китай
3. Как за по-кратко е наричано френското министерство на финансите?
а) Ке д`Орсе
б) Дефанс
в) Берси
4. Какъв на цвят е президентският
дворец в Буенос Айрес, Аржентина?
а) Каса Бланка (Бялата къща)
б) Каса Асул (Синята къща)
в) Каса Росада (Розовата къща)
5. Какво значи името “Мирафлорес”
на президентския дворец в Каракас,
Венесуела?
а) “Цветята на страната”
б) “Гледай цветята”
в) “Градината на света”
6. Кое руско ведомство се е разположило на московския площад “Лубянка”
и се асоциира с името му?
а) Федералната служба за сигурност
или ФСБ (по руската абревиатура)
б) министерството на външните
работи
в) специалните части ОМОН
7. На кой номер на улица “Даунинг
стрийт” в Лондон е адресът на британския премиер?
а) 007
б) 10
в) 221б
8. Коя от румънските институции
се намира в двореца “Котрочени”?
а) президентът
б) министерският съвет
в) парламентът
9. Кой президент живее в двореца
“Шандор”?
а) гръцкият
б) сръбският
в) унгарският
10. Как се казва дворецът, подслонил полския президент?
а) Казимирски
б) Белведерски
в) Саксонски
Отговори: 1-б, 2-а, 3-в, 4-в, 5-б, 6-а, 7-б,
8-а, 9-в, 10-б

