
 

Уважаеми читатели, 

Вие сте с последния за 2021 година информационен бюлетин на Търговско-промишлената 

палата – Добрич, „Добруджанска бизнес пощ@“.  

Бюлетинът се разпространява безплатно сред членовете и партньорите на Търговската 

палата.  

Приятно четене! 

 

БТПП връчи годишните си награди 

В началото на месец декември Българската търговско-промишлена палата връчи 

традиционните си годишни награди.  Бяха отличени фирми, посланик, търговски 

представител, регионална палата, браншова организация, медия и журналист. 

Церемонията се проведе в хибриден формат. 

Наградените фирми оглавяват класацията "Топ 100" на БТПП и през изминалата година 

са показали, че предприемачите в България са приели предизвикателствата и са успели 

да извлекат предимства от трудната ситуация.  

Повече информация за събитието: тук. 

 

Най-дългият подводен тунел в света 

Започна строителството на най-дългия 

подводен тунел под протока Фемарн. Той 

ще съединява Германия и Дания и е 

предназначен както за автомобилен, така и 

за железопътен транспорт. С дължина от 18 

км това ще бъде най-дългият тунел в света, 

като времето за придвижване между двете 

държави ще се сведе до едва 10 мин. с лек 

автомобил и 7 минути с влак. А 

подобрената по този начин инфраструктура 

ще повиши значително заетостта в региона. 

Вижте повече в това видео. 

 

 

 

ДОБРУДЖАНСКА БИЗНЕС ПОЩ@ 
Брой 10 / 2021 

https://www.bcci.bg/nagradi/nagr_20211202.html
https://www.youtube.com/watch?v=PpIkuOrJlF4&t=9s


 

Знаете ли, че … 

През 2021 г. 47% от всички хора на възраст 16-74 години в ЕС са видели невярна или 

съмнителна информация в новинарски уебсайтове или социални медии. Въпреки това, само 

около една четвърт (23%) от тях са проверили истинността на информацията или съдържанието. 

 

Източник: ЕВРОСТАТ 
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20211216-3


 

Зимна приказка на върха на Европа 

Ако ви се удаде възможност да посетите 

Швейцария през зимата не бива да 

пропускате възможността да посетите 

Юнгфрауйох. Вече повече от век 

зъбчатата железница отвежда пътниците 

до най-високата гара в Европа, 

разположена на 3454 м. надморска 

височина, която е и част от Световното 

културно наследство на ЮНЕСКО, 

Швейцарски Алпи Юнгфрау – Алеч.  

Пътят на влака преминава през тунел с дължина от 7 км, прокопан между 1896 и 1912 т., а двете 

спирки позволяват да се насладите на заснежената северна стена на връх Айгер. Когато 

пристигнете на върха пред вас ще се открие чудно приказна картина от сняг, ледници и скали. А 

в ресторанта ще можете да опитате вкусно фондю, придружено с чаша ароматен ризлинг. В края 

на миналата година бе открита модерната железопътна линия на „Айгер Експрес“: видео 

 

Нещо приятно за четене през празничните дни, представено от „Площад Славейков“. 

 

 

 

 

 

Приятно настроение с Крис Риа в очакване на Коледа: видео 
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Екипът на Търговско-промишлената палата Ви пожелава весела Коледа! 

Честита и благодатна да е Новата 2022 година! 

https://www.myswitzerland.com/fr-fr/destinations/aletsch-arena/
https://www.youtube.com/watch?v=7Pq_2qd3JJE
https://www.ploshtadslaveikov.com/top-10-na-knizhen-tsentar-grinuich-343/
https://www.youtube.com/watch?v=uSjq7x67kzM


 

 

 

 

Честито Рождество Христово от края на 1941 г. (за по-добра четивност, увеличете от менюто 

горе): 
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Отдавна минало 
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