ТЕМИТЕ В МЕДИИТЕ - 10.12.2012 г.
БТПП В МЕДИИТЕ - (32 НОВИНИ)

Заглавие: Бизнесът се оплаква от бюрокрация и излишно нормотворчество
Дата: 10.12.2012 16:46
Медия: Komentator bg

Основните проблеми, които възпрепятстват бизнеса през 2012 г. са неефективното административно обслужване и честите
изменения в нормативните документи. Това показват данните от анкетното допитване на Българската търговско-промишлена
палата БТПП) до нейните членове. От бюрокрацията недоволстват 80 на сто от участниците в анкетата, а от излишното
нормотворчество - 76% процента. Повече от половината...

Заглавие: Резултати от анкетно проучване на БТПП за условията за бизнес и инвестиции
Дата: 10.12.2012 16:44
Автор: livebiz.bg
Медия: Новини дир.бг

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) проведе анкетно допитване сред членовете на Палатата в периода 12 - 16
ноември 2012 г. с цел оценка условията за бизнес и инвестиране в България и настъпилите промени през 2012 г. Резултатите
проучването представят сферите, в които е необходимо да се осъществяват активни действия за подобряване на бизнес
климата....

Заглавие: Бюрокрацията - проблем номер едно на бизнеса у нас
Дата: 10.12.2012 15:22
Автор: Expert.bg
Медия: Новини дир.бг

Основният проблем, които възпрепятства бизнеса през тази година, е неефективното административно обслужване. Това
сочи проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).Според 80% от фирмите, участвали в допитването,
бюрокрацията е най-големият им проблем. Честите изменения в нормативните документи са проблем номер две и са посочени
от 76% от респондентите. Повече от половината от фирмит...

Заглавие: Бизнесът се оплаква от лошо административно обслужване
Дата: 10.12.2012 15:40
Автор: BLITZ
Медия: Новини дир.бг

Повече от половината от фирмите се оплакват от корупция в публичните институции и конкуренцията от неформалната
икономика - проблеми, свързани до голяма степен с първите два: бюрокрацията и непредсказуемостта в
законите.Обезпокоително е, че над 64% от фирмите имат проблеми при намирането на служители с подходящата
квалификация/образование при наличието на почти 400 хил. безработни през второто три...

Заглавие: Цветан Симеонов: Да падне данъкът върху дивидентите, а едноличните търговци да се облагат с 10%
Дата: 10.12.2012 16:13
Автор: Varnapress.net
Медия: Варна Прес

Цветан Симеонов: Да падне данъкът върху дивидентите, а едноличните търговци да се облагат с 10% Икономика |
Varnapress.net | декември 10, 2012 at 13:55 Според шефа на Българската търговско-промишлена палата, това няма да се
отрази негативно на фиска, а ефектите ще са само благоприятни...

Заглавие: Резултати от анкетно проучване на БТПП за условията за бизнес и инвестиции
Дата: 10.12.2012 16:12
Автор: Станислав Кацарски
Медия: Livebiz

Основни акценти от проучването: неефективното административно обслужване на фирмите и честите изменения в
нормативните документиБългарска търговско-промишлена палата (БТПП) проведе анкетно допитване сред членовете на
Палатата в периода 12 - 16 ноември 2012 г. с цел оценка условията за бизнес и инвестиране в България и настъпилите
промени през 2012 г. Резултатите проучването представят сферите, в к...

Заглавие: Кои са препъникамъните за бизнеса?
Дата: 10.12.2012 15:50
Медия: inews.bg

Бюрокрацията, честата смяна на законите и квалифицираните кадри са основните пречкиБулфото Неефективната
администрация е основният проблем на бизнеса през 2012 г. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена
палата (БТПП) сред членовете ...

Заглавие: Мудните чиновници по-голям бич от корупцията
Дата: 10.12.2012 15:40
Медия: Агенция Стандарт

София. Неефективната администрация е най-големият проблем за 80% от бизнеса. Това сочи проучване на Българската
търговско-промишлена палата сред фирмите в страната.Честите изменения на законите и наредбите са другия голям бич за
бизнеса според 76% от анкетираните. Повече от половината от фирмите се оплакват и от корупция в публичните институции и
нелоялна конкуренция.Липсата на квалифицирани кадри...

Заглавие: Неефективната администрация и честите нормативни промени пречат най-много на бизнеса, сочи анкета на
БТПП
Дата: 10.12.2012 16:02
Медия: 3е news

Цветан СимеоновОсновните проблеми, които възпрепятстват бизнеса през 2012 г. са неефективното административно
обслужване според 80% от фирмите и честите изменения в нормативните документи, посочени от 76%. Това показва
анкетното проучване на БТПП, извършено в периода 12-16 ноември 2012 г. сред членовете на Палатата. Повече от половината
от фирмите се оплакват от корупция в публичните институции и ...

Заглавие: Бизнесът се оплаква от лошо административно обслужване

Дата: 10.12.2012 15:40
Медия: Информационна агенция "Блиц"

Анкета на Търговско-промишлената палата определи електронното правителство като най-желано от фирмитеРезултатите от
анкетата ще бъдат представени на правителството Снимка :Архив Основните проблеми, които възпрепятстват бизнеса през
2012 г. са неефективното административно обслужване според 80% от фирмите и честите изменения в нормативните
документи, посочени от 76%, сочат данните в проучване на БТ...

Заглавие: БТПП:фирмите страдат от корупция и липса на квалифицирани кадри
Дата: 10.12.2012 16:06
Медия: Българско национално радио

Над 50 % от фирмите се оплакват от корупция в публичните институции, сочат резултатите от анкетно допитване на
Българската търговско-промишлена палата. Изследването показва още, че проблем пред българския бизнес е и липсата на
квалифицирани кадри. Проучването е направено в периода 12-16 ноември сред сто фирми. 80 процента от тях смятат, че
неефективното административно обслужване пречи на бизнеса....

Заглавие: Лошата администрация е проблем номер едно за бизнеса през 2012 г.
Дата: 10.12.2012 15:12
Автор: Investor.bg
Медия: Новини дир.бг

Неефективното административно обслужване е бил най-големият проблем, който е възпрепятствал бизнеса през 2012 г. Това
сочи анкетно допитване, направено през ноември сред 100 фирми, членуващи в Българската търговско-промишлена палата
(БТПП), с цел оценка на условията за бизнес и инвестиране в България през тази година.Лошата администрация е била
проблем номер едно за 80% от анкетираните фирми. На в...

Заглавие: БТПП: Бюрокрацията основен проблем за бизнеса през 2012
Дата: 10.12.2012 15:30
Медия: Human capital

Компаниите се оплакват също от честите промени в законите и от липсата на достатъчно квалифицирана работна
ръкаНеефективното административно обслужване е основна пречка за бизнеса. Това сочи проучване на Българската
търговско-промишлена палата (БТПП) сред нейни членове за условията за бизнес и инвестиции в България през 2012.
Бюрокарцията е посочена като основен проблем от 80% от фирмите. Честите ...

Заглавие: Въпреки безработицата, 64 % предприемачите трудно намират добре подготвени кадри
Дата: 10.12.2012 15:21
Медия: Класа

През отиващата си година 80 % от представителите на бизнеса у нас са имали проблеми с неефективното административно
обслужване, а 76 % от предприемачите страдат от прекалено честата смяна на нормативните документи. Това показва
традиционното проучване на БТПП за условията за правенето на бизнес и и нвестиции у нас. Според него повече от
половината от фирмите се оплакват от корупция в публичните и...

Заглавие: Лошата администрация е проблем номер едно за бизнеса през 2012 г.
Дата: 10.12.2012 15:21
Медия: Инвестор.БГ

През изтичащата година фирмите са най-недоволни от честите изменения в нормативната база и намирането на подходящи
служители, сочи проучване на БТПП Неефективното административно обслужване е бил най-големият проблем, който е
възпрепятствал бизнеса през 2012 г. Това сочи анкетно допитване, направено през ноември сред 100 фирми, членуващи в
Българската търговско-промишлена палата (БТПП), с цел оцен...

Заглавие: Администрация и корупция - основна пречка за българския бизнес
Дата: 10.12.2012 15:06
Медия: Икономика

Според проучване на БТПП сред големите проблеми са още сивата икономика и липсата на квалифицирани служителиСпоред
80% от българските фирми основен проблем, който възпрепятства техния бизнес през 2012 г. е неефективното
административно обслужване. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), извършено в
периода 12-16 ноември 2012 г. с цел оценка условията за бизнес и и...

Заглавие: Бизнесът:Липсват кадри!
Дата: 10.12.2012 14:45
Медия: Economynews.bg

Силвия СтоядиноваВъпреки че в България има около 400 000 безработни, 62% от бизнесът се оплаква от липса на подходящи
кадри. Това показва анкетно проучване на Българската търговско- промишлена палата, направено сред 100 фирми в
областта на търговията, промишлеността, услугите и селското стопанство. Според председателят на БТПП Цветан Симеонов
ниската квалификация и липсата на подходящо образование...

Заглавие: Цв. Симеонов: Ниската квалификация ще спъва пазара на труда у нас и в бъдеще
Дата: 10.12.2012 14:02
Автор: Investor.bg
Медия: Новини дир.бг

Ниската квалификация и липсата на подходящо образование на голяма част от безработните българи са двете основни
причини за наличието на десетки хиляди работни места (почти 16 хиляди към второто тримесечие на годината, бел. ред.) на
пазара на труда, които продължават да са вакантни дори при 400 хиляди безработни у нас.Това каза за Investor.bg
председателят на Българската търговско-промишлена палата...

Заглавие: РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ за условията за бизнес инвестиции
Дата: 10.12.2012 14:34
Медия: My PR

Основните проблеми, които възпрепятстват бизнеса през 2012 г. са неефективното административно обслужване според 80%
от фирмите и честите изменения в нормативните документи, посочени от 76%. Повече от половината от фирмите се оплакват
от корупция в публичните институции и конкуренцията от неформалната икономика – проблеми, свързани до голяма степен с
първите два: бюрокрацията и непредсказуемостта ...

Заглавие: Бизнесът: Фискално стабилни сме, но неквалифицирани и с лоша администрация
Дата: 10.12.2012 14:30
Медия: Econ.bg

В анкета на БТПП фирмите отбелязват подобрението на инфраструктура и са недоволни от съдебната система

В анкета на БТПП фирмите отбелязват подобрението на инфраструктура и са недоволни от съдебната система
Неефективното административно обслужване и честите промени в законите са основните проблеми проблеми на 2012 г. Това
е един от изводите от проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред членовете Палатата,
представено днес. Анкетата е проведена в периода между 12 и 16 ноември ...

Заглавие: Цв. Симеонов: Ниската квалификация ще спъва пазара на труда у нас и в бъдеще
Дата: 10.12.2012 14:21
Медия: Инвестор.БГ

Десетки хиляди работни места ще стоят незаети, докато не заработят адекватни мерки за базовото и допълнителното
обучение на служителите, смята председателят на БТПП Ниската квалификация и липсата на подходящо образование на
голяма част от безработните българи са двете основни причини за наличието на десетки хиляди работни места (почти 16
хиляди към второто тримесечие на годината, бел. ред.) на паз...

Заглавие: БТПП иска данъкът за едноличните търговци да се намали до 10%
Дата: 10.12.2012 12:20
Автор: DarikNews.bg, снимка: БГНЕС, aрхив
Медия: Tax.bg

Да се премахне данъкът върху дивидентите и едноличните търговци да се облагат с 10-процентна ставка, а не с 15 на сто,
както е в момента. За това настояха от Българската търговско-промишлена палата. Изследване на палатата е показало, че в
много сфери оценките за бизнес средата на фирмите у нас се е влошила. Сериозен е спадът на оценките на данъчната
тежест, административните такси и енергоресурсит...

Заглавие: Бизнесът пише слаб на съдебната система
Дата: 10.12.2012 11:41
Медия: BNEWS

Въпреки огромната междуфирмена задлъжнялост българският бизнес не отива в съда, защото съдебната система не работи
добре. Знак за това е, че за последните 4 години има утрояване на броя на делата, които решава Арбитражният съд към
палатата. Това съобщи пред медиите председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.
Огромни предитори като доставчиците на газ, на ток, на парно...

Заглавие: Бизнесът казва в какви условия е работил през 2012 г.
Дата: 10.12.2012 07:35
Медия: Икономика

Данните са от анкета сред членовете на БТППБългарските компании ще кажат какви са били условията за бизнес през
отиващата си вече година. Данните са от анкета сред членовете на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) за
условията за бизнес и инвестиции през 2012 г. в България. Резултатите ще бъдат представени от председателя на БТПП
Цветан Симеонов и икономически анализатори, съобщиха от бизн...

Заглавие: "Браншова организация за текстил и облекло", в Кюстендил получи престижна награда
Дата: 09.12.2012 13:21
Медия: Струма

Българската търговско-промишлена палата за 19-ти път връчи своите традиционни годишни награди на тържествена
церемония в столичния хотел Шератон.Наградите се дават за успешно управление, реална оценка на икономическата среда и
най-важното – как да се развива бизнесът в условията на дългогодишна икономическа криза.В категория "Браншова
организация" за 2012 г. за принос при постигане на целите и зад...

Заглавие: Посолството ни в Ирак пак отваря врати
Дата: 07.12.2012 17:29
Медия: Агенция Стандарт

София. В началото на следващата година посолството на България в Багдат отново ще заработи, заяви председателят на
Комисията по външните работи на парламента на Ирак д-р Хумам Хамуди. Той изрази надежда, че за събитието в Багдат ще
пристигне външеният ни министър Николай Младенов. По време на визитата си в България видният иракски парламентарист,
който е един от авторите на новата конституция на с...

Заглавие: БТПП иска данъкът за едноличните търговци да се намали до 10%
Дата: 10.12.2012 11:50
Автор: Марта Младенова
Медия: Lev.bg

Да се премахне данъкът върху дивидентите и едноличните търговци да се облагат с 10-процентна ставка, а не с 15 на сто,
както е в момента. За това настояха от Българската търговско-промишлена палата. Изследване на палатата е показало, че в
много сфери оценките за бизнес средата на фирмите у нас се е влошила. Сериозен е спадът на оценките на данъчната
тежест, административните такси и енергоресурсит...

Заглавие: Цветан Симеонов: Да падне данъкът върху дивидентите, а едноличните търговци да се облагат с 10%
Дата: 10.12.2012 13:30
Автор: Money.bg
Медия: Money.bg

Да се премахне данъкът върху дивидентите и едноличните търговци да се облагат с 10-процентна ставка, а не с 15 на сто,
както е в момента. За това настояха от Българската търговско-промишлена палата. Изследване на палатата е показало, че в
много сфери оценките за бизнес средата на фирмите у нас се е влошила, информира Дарик. Подобряване на оценката има
при инфраструктурата. Според председателя на Б...

Заглавие: БТПП иска данъкът за едноличните търговци да се намали до 10%
Дата: 10.12.2012 13:16
Медия: Novina

Да се премахне данъкът върху дивидентите и едноличните търговци да се облагат с 10-процентна ставка, а не с 15 на сто,
както е в момента. За това настояха от Българската търговско-промишлена палата. Изследване на палатата е показало, че в
много сфери оценките за бизнес средата на фирмите у нас се е влошила. Сериозен е спадът на оценките на данъчната
тежест, административните такси и енергоресурсит...

Заглавие: БТПП иска данъкът за едноличните търговци да се намали до 10%
Дата: 10.12.2012 11:50
Автор: Lev
Медия: Новини дир.бг

Да се премахне данъкът върху дивидентите и едноличните търговци да се облагат с 10-процентна ставка, а не с 15 на сто,
както е в момента. За това настояха от Българската търговско-промишлена палата. Изследване на палатата е показало, че в
много сфери оценките за бизнес средата на фирмите у нас се е влошила. Сериозен е спадът на оценките на данъчната
тежест, административните такси и енергоресурсит...

Заглавие: БТПП иска данъкът за едноличните търговци да се намали до 10%
Дата: 10.12.2012 11:50
Автор: Марта Младенова
Медия: Дарик радио

Да се премахне данъкът върху дивидентите и едноличните търговци да се облагат с 10-процентна ставка, а не с 15 на сто,
както е в момента. За това настояха от Българската търговско-промишлена палата. Изследване на палатата е показало, че в
много сфери оценките за бизнес средата на фирмите у нас се е влошила. Сериозен е спадът на оценките на данъчната
тежест, административните такси и енергоресурсит...

Заглавие: БТПП поиска 10% данък и за едноличните търговци
Дата: 10.12.2012 15:11
Медия: Banks.dir.bg

Да се премахне данъкът върху дивидентите и едноличните търговци да се облагат с 10-процентна ставка, а не с 15 на сто,
както е в момента.За това настояха от Българската търговско-промишлена палата. Изследване на палатата е показало, че в
много сфери оценките за бизнес средата на фирмите у нас се е влошила. Сериозен е спадът на оценките на данъчната
тежест, административните такси и енергоресурсите...

