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ñ ãðóïàòà ÁÐÈÊÑ?

Проучване на консултантската компания
„Мърсър“ поставя Виена начело на
класацията на най-удобните за живеене
градове. Умерените цени на жилищата,
евтиният транспорт, доброто
здравеопазване и наситеният културен
живот правят австрийската столица найпредпочитаното градско пространство.

Забележителната чистота,
страхотната инфраструктура,
многото културни изяви,
раздвиженият, но същевременно
спокоен и уреден живот поставят
Берлин сред първенците на всички
класации.

Токио е лидер в класация на Monocle
Magazine, посветена на качеството
на живот в градовете от целия свят.
Въпреки мащабните си размери
японската столица дава възможност
за тих и спокоен живот покрай
ниското си ниво на престъпност.

Избраникът на британското
издание „Монокъл“ е Копенхаген.
Списанието му присъжда
почетния приз заради уникалната
комбинация от толерантност,
комуникативност и зелени
площи. Не на последно място и
заради точността на градския му
транспорт.

Класация на Economic Intelligence Unit извежда
на челно място в списъка австралийския град
Мелбърн. В подбора са взели участие 140 градове
от целия свят. Мелбърн води листата по три
показателя - здравеопазване, образование и
инфраструктура.

МА
Според американската интернет
компания Akamai Technologies, която
обслужва между 15 и 30% от световния
онлайн трафик на данни, най-високата
средна скорост на интернет в света
за последното тримесечие на 2014 г. е
отбелязана в Южна Корея – 22.2 Mbps.
Следват Хонконг - 16.8 Mbps, и Япония
- 15,2 Mbps. Най-бързият интернет в
Европа е в Швеция – 14.6 Mbps, следвана
от Швейцария – 14.5 Mbps, Холандия –
14.2 Mbps, и Латвия – 13.0 Mbps. В глоба-
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лен план средната скорост на интернет
е 4.5 Mbps.
Най-високата върхова скорост на
интернет е отчетена в Хонконг – 87.7
Mbps. На второ място е Сингапур с 84
Mbps. Трета е Южна Корея със 75.4 Mbps.
В изследването на Akamai Technologies
България е на 9-о място в света по
навлизане на широколентов интернет
със скорост над 10 Mbps. Заключението
е, че у нас 45% от интернет услугите са
именно от този вид.

1. Къде е седалището на Новата банка
за развитие (банката на БРИКС)?
а) Сао Пауло, Бразилия
б) Мумбай, Индия
в) Шанхай, Китай
2. Какво е общото население на страните от групата БРИКС?
а) 2 млрд. души
б) 3 млрд. души
в) 4 млрд. души
3. Коя страна бе домакин на последната среща на върха на БРИКС?
а) Русия
б) Бразилия
в) Република Южна Африка
4. Кой измисля акронима БРИКС?
а) колумнистът на New York Times
Томас Фридман
б) инвестиционният банкер на Goldman
Sachs Asset Management Джим О`Нийл
в) спекулантът Джордж Сорос
5. С какво се е занимавала Дилма
Русеф в младините си?
а) била градска партизанка и водила
въоръжена борба с диктатурата в Бразилия
б) била политическа емигрантка в
Париж, където се занимавала с фотография
в) била журналистка, получила международни награди за своите екологични
репортажи
6. Кой е стратегическият доставчик
на оръжие за Индия в Близкия изток?
а) Иран
б) Израел
в) Саудитска Арабия
7. На каква политическа концепция е
автор китайският президент Си Цзинпин?
а) „китайската мечта“
б) „хармоничното развитие“
в) „правете каквото трябва и не се
набивайте на очи“
8. Хората в коя държава от БРИКС са
наричани „народът на дъгата“ или
„пъстроцветната нация“ (nation of
rainbow) заради своето мултикултурно
общество?
а) Бразилия
б) Русия
в) Република Южна Африка
9. Кой е вторият най-голям износител на оръжие в света за периода 20102014 г.?
а) Китай
б) Русия
в) Индия
10. Как се казва изтребителят от
пето поколение, разработен от Русия в
партньорство с Индия?
а) Su-35
б) Sukhoi PAK FA (T-50)
в) Mig 1.44
Отговори: 1-в, 2-б, 3-а, 4-б, 5-а, 6-б, 7-а,
8-в, 9-б, 10-б

