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Ïåò îò íàé-äîáðèòå ïëàæîâå çà 2015 ã.: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå
ñ áúëãàðñêèòå

ãðàäîâå?
1. Кой град е наричан Малката 

Виена?
а) Варна
б) Русе
в) Шумен
2. Как се казва градът, избран за 

Европейска столица на културата 
през 2019 г.?

а) Пловдив
б) Велико Търново
в) София
3. Къде се намира вторият по 

големина университет в България?
а) Варна
б) Велико Търново
в) Бургас
4. Кой е най-големият необластен 

град?
а) Айтос
б) Дупница
в) Асеновград
5. Кое е старото име на Благоев-

град?
а) Неврокоп
б) Станимака
в) Горна Джумая  
6. Коя река преминава през Мон-

тана?
а) Огоста
б) Лом
в) Вит
7. Къде се намират най-голямото 

българско пристанище и второто 
по натовареност българско лети-
ще?

а) Варна
б) Бургас
в) Шабла
8. Кой град няма минерални изво-

ри?
а) Кюстендил
б) Варна
в) Ловеч
9. Къде се намира паркът Аязмо-

то?
а) Стара Загора
б) Ямбол
в) Сливен
10. Кое е римското име на Плевен?
а) Нове
б) Сторгозия
в) Сексагинта Приста

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

 Според изследване на икономисти 
от университетите в Чикаго, Харвард 
и Йейл замърсяването на въздуха в Индия 
съкращава с около 3.2 години живота на 
660 млн. индийци. Това са жителите на 
онези райони в страната, където нива-
та на замърсяване на въздуха са по-високи 
от позволеното от стандартите на 
азиатската страна. С други думи,  подо-
бряването на качеството на въздуха 

в Индия може да даде на хората общо 
2.1 млрд. години допълнителен живот. 
Според данни на Световната здравна 
организация 13 от 20-те най-замърсени 
градове на Земята се намират в Индия. 
Там е и град №1 по мръсен въздух на пла-
нетата - Делхи. Азиатската страна има 
и най-високо ниво на смъртност в света, 
причинена от хронични заболявания на 
дихателните пътища.

Плажът „Грейс бей“ радва туристите 
с бялата си плажна ивица, с 
кристалночистите води и многото 
луксозни хотели и вили под наем. Заливът се намира на островите Търкс и Кайкос, 
Карибско море. На него може да се види и единствената в света ферма за рапани.

Сгушеният между високи скали плаж 
„Бая до Санчо“ на бразилския остров 
Фернандо ди Нороня е номер едно в 
класацията на туристическия портал 
за 2015 г. На преден план го извеждат 
изумрудените води, които го 
заобикалят, фантастичните плажове 
и величественото му спокойствие.

До Заешкия плаж на италианския 
остров Лампедуза може да се стигне 
само по вода. Но пък там  къпането е 
възможно дори през зимните месеци. 
Изненадата за туристите са и яйцата 
от костенурка, снесени върху пясъка 
на девствената природа.

Тази година плажът „Плая де Йетес“, 
Испания, отстъпи миналогодишното си 
второ място и се нареди на пето в 
класацията. Скалистите му брегове, 
малките заливи със златисти плажове, 
сгушени между величествените зъбери, 
гарантират пълно уединение и покой на 
туристите.

Природата на кубинския плаж 
„Плая Параисо“, в превод Райският 
плаж, наистина оправдава името 
му. Туристическият портал му 
отрежда четвърто място в 
класацията.

Класация на туристическия 
портал Tripadvisor


