
БЪЛГАРИЯ Е КЛАСИРАНА НА ОСМО 
МЯСТО В ТОП 10 НА НАЙ-ДОБРИТЕ 
МЕСТА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕЗ 2014 
Г., ПОДБРАНИ ОТ БРИТАНСКОТО 
ТУРИСТИЧЕСКО ИЗДАТЕЛСТВО 
СЪС 130 ГОДИШНА ИСТОРИЯ „РЪФ 
ГАЙДС“.

 Страната ни е привлякла внима-
нието с невероятните си плажове, 
минералната вода, ниските цени, 
културно-историческите обекти 
и приятелски настроените хора. 
Всичко това прави България „една 
интригуваща дестинация“. Изброени 
са и осем неща в страната, които 
не са за изпускане. На първо място 
е храм-паметникът „Александър 
Невски“, следван от Рилския мана-
стир, Старият град в Пловдив, при-
роден парк Витоша, Копривщица, 
плажните барове по Черноморието, 
киселото мляко и разнообразието 
от птици в резерватите. В класа-
цията преди България са Етиопия, 
Мадагаскар, Бразилия, Турция, 
Грузия, Руанда и Япония, а на девето 
и десето място са съответно Маке-
дония и Филипините.

ПАРИТЕ, ИЗПРАТЕНИ ОТ 
БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ 
В ЧУЖБИНА, НАДВИШАВАТ 
СУМАТА НА ПРЕКИТЕ 
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ 
В СТРАНАТА БЛИЗО ДВА ПЪТИ 
И ПОЛОВИНА. 
Това сочат данните на БНБ към края 
на първото тримесечие на тази 
година, пише „Стандарт“.
Чуждестранните инвестиции в стра-
ната за първите 3 месеца на 2014 
г. отчитат спад на годишна база от 
цели 76,1% (-284 млн. евро), дости-
гайки до скромната сума от 88,9 млн. 
евро. За сравнение, парите, които 
българите зад граница са пратили на 
своите близки в България, възлизат 
на 209,2 млн. евро за същия период. 

При това данните на БНБ отразяват 
само банковите парични преводи, 
надхвърлящи прага от 2500 евро. 

СИЛВЕСТЪР СТАЛОУН НАПРАВИ 
НЕВЕРОЯТНА РЕКЛАМА НА 
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАЙ В КАН.
„Не ходете в България, освен ако не 
искате да си прекарате жестоко и да 
се забавлявате. Страхотни хора са. 
Аз знам нещо за това. Там се правят 
страхотни филми. Не може да си 
представите как ще ви изненада 
тази страна. Не ходете там, ако не 
търсите най-доброто“, каза извест-
ният холивудски актьор на прес-
тижния кинофестивал в Кан, докато 
представяше там най-новия си филм 
– „Непобедимите 3“. Голяма реклама 
на родината ни той направи и на 
филмовия фестивал на италианския 
остров Иския, където бе поканен 
от Дарина Павлова да представи 
„Непобедимите 3“. 

ПОЛША ВЛЕЗЕ В ТОП 10 НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 
СРЕД 40 СТРАНИ, ИЗСЛЕДВАНИ ОТ 
НАЙ-ГОЛЯМАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА 
И ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ 
В СВЕТА „ПИЪРСЪН“, СЪОБЩАВА 
В. „ДНЕВНИК“. 
Първите четири места в класаци-
ята по съставения от „Пиърсън“ 
индекс се заемат от държави от 
азиатско-тихоокеанския регион 
– Южна Корея, Япония, Сингапур 
и Хонконг, а досегашният първе-
нец Финландия е на петата пози-
ция. Чехия е на 19-то, а България 
е на 30-то място. 

БЪЛГАРИЯ Е НА 78-О МЯСТО 
В КЛАСАЦИЯТА ЗА СВОБОДА НА 
МЕДИИТЕ НА АМЕРИКАНСКАТА 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ „ФИЙДЪМ ХАУС“. 
Българските медии остават частично 
свободни, сочи докладът. Оценени 
са общо 197 държави, като начело 

са Холандия, Норвегия и Швеция, 
а на дъното е Северна Корея. Заедно 
с България на 78-о място са още 
Индия, Черна гора, Антигуа и Барбу-
да и Салвадор. Общо 63 държави са 
свободни, 68 – частично свободни, 
а 66 не са свободни. Медиите в Ита-
лия (64) също са определени като 
частично свободни. 
Турция (134) и Украйна (139) са 
в списъка на държавите, в които 
няма свобода за медиите, но най-
тежко е положението с Русия (176) 
и Китай (183). 

85% ОТ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ 
НЕ ЗНАЯТ КОЙ Е ОСНОВАЛ 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, ПИШЕ 
ВЕСТНИК „МОНИТОР“. 
Спад има и в знанията по български 
език и история, показват резулта-
тите от тестовете на националното 
външно оценяване. Постиженията 
на учениците спадат с 14% за седем 
поредни учебни години. Едва 67 % 
от четвъртокласниците са се спра-
вили успешно на миниматурата по 
български тази година, спрямо 71% 
миналата година и 81% през 2007 
година. 

НАЙ-ДОБРИЯТ БЪЛГАРСКИ 
ТЕНИСИСТ ГРИГОР ДИМИТРОВ 
Е ВЕЧЕ 12-ТИ В СВЕТА, 
след като за пореден път подобри 
рекордното си класиране в ранглис-
тата на ATP. Това се дължи на чудес-
ното му представяне на турнира от 
сериите „Мастърс“ в Рим, където има 
четири победи. След като победи 
шестия в света Томаш Бердих, Дими-
тров бе спрян от световния номер 
1 Рафаел Надал на полуфиналите. 
Най-добрият ни тенисист е на път 
да изпълни целта, която си постави 
за 2014-а, а именно влизане в топ 10 
още на Ролан Гарос.
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