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Ïåò îò íàé-äîáðèòå ðåñòîðàíòè â ñâåòà çà 2014 ã.: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ 
èñòîðè÷åñêèòå ìåñòà

â Áúëãàðèÿ?
1. Къде се намира крепостта „Крак-

ра“?
а) в Смолян
б) в Своге
в) в Перник

2. Коя е единствената запазена кре-
пост в България?

а) Баба Вида (Видин)
б) Царевец (Велико Търново)
в) Овеч (Провадия)

3. Къде се предполага, че се е намира-
ло второто по значимост (след оби-
телта на Делфийския оракул) антично 
светилище на Дионисий?

а) в Старосел
б) в Яйлата
в) в Перперикон

4. Как се казва римският град, 
съществувал в близост до днешен Сви-
щов?

а) Сексагинта приста
б) Нове
в) Никополис ад Иструм

5. Кой е най-малкият град в Бълга-
рия?

а) Сливо поле
б) Мелник
в) Ахтопол

6. Кой владетел се смята за първооб-
раз на Мадарския конник, изсечен в 
скала до шуменското село Мадара?

а) хан Тервел
б) хан Аспарух
в) цар Симеон

7. На коя държава е бил столица Сев-
тополис – античният град, намирал се 
в близост до днешния Казанлък?

а) одриската
б) гетската
в) дакийската

8. Как се казва турската крепост 
край Силистра?

а) Дръстър
б) Меджиди Табия
в) Дуросторум

9. Какво е римското име на Кюстен-
дил?

а) Осогово
б) Велбъжд
в) Пауталия

10. Кой изгражда днешния архите-
ктурно-парков комплекс „Дворецът“ 
край Балчик?

а) румънската кралица Мария Един-
бургска

б) българската княгиня Мария-Луиза 
Бурбон-Пармска 

в) цар Борис ІІІ

Отговори: 1-в, 2-а, 3-в, 4-б, 5-б, 6-а, 7-а, 
8-б, 9-в, 10-а

 Според проучване в 20 от най-разви-
тите индустриално страни (Global Trends 
2014) германците са най-доволни от своето 
правителство – одобрението им за дейст-
вията му достига 39.9%. Турция е страната, 
в която най-голям процент от населението 
– 64 на сто, смятат, че е по-важно да се 
увеличава щастието на хората, а не да се 

засилва икономиката. За щастливи са се обя-
вили 88% от жителите на Швеция и така 
са извели родината си на първо място по 
щастие. Най-висок брой хора с носталгия по 
миналото на страната има в САЩ – 68.5%. 
Най-много религиозни хора има в Индия. Там 
едва 2% от населението се считат за ате-
исти или агностици.

Daniel в Ню Йорк, САЩ, е 
топресторант с пищност и 
елегантност на интериора. 
Колкото и да си богат, в 
него не може да влезеш по 
дънки и тениска.

Alinea в Чикаго, САЩ, води класацията за 
трета поредна година с модерната си арт 
визия, с уникалните идеи за поднасяне на 
блюдата и отличното обслужване.

Колко е добро менюто на британския 
ресторант The Fat Duck в Брей, можете 
да съдите по главния му готвач Хестън 
Блументал. Той е тазгодишният носител 
на наградата „Готвач на годината“.

Испанският семеен ресторант 
El Seller Can Roca привлича с 
невероятния си финес, 
ненатрапчиво обслужване и 
гостоприемство. Отворен е от 
двамата братя Хоан и Хосе през 
1986 г., а храната му е съчетана 
с внушителен брой вина от 
Иберийския полуостров.

Eleven Madison се намира в Ню Йорк и е 
открит през 1998 г. от известния 
ресторантьор Дани Майер. Посещението му 
е истинско удоволствие за небцето и 
изпитание за портфейла.
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