ТЕМИТЕ В МЕДИИТЕ - 01.10.2012 г.
БТПП В МЕДИИТЕ - (4 НОВИНИ)

Заглавие: СОФИЯ ОТКРИВА ЧАРА НА ГРАДИНКИТЕ
Дата: 29.09.2012 15:16
Медия: Факти

Работещите в Българската търговско промишлена палата /БТПП/ се включиха в инициативата по почистването и
освежаването на градинката пред сградата им. Те засадиха цветя и храсти със съдействието на Софийска Гимназия по
Строителство, Архитектура и Геодезия "Христо Ботев" (София) – л. арх. Искра Арнаудова и л. арх. Добрина Андреева.
Надяваме се, че гражданите, живеещи не само в този квартал, ще па...

Заглавие: ДА СЕ ВДИГНЕ ЛИ МИНИМАЛНАТАРАБОТНА ЗАПЛАТА?
Дата: 29.09.2012 11:33
Автор: ПОТВ
Медия: PO tv

На пръв поглед нестихващите идеи /и реализации/ за повишаване на минималната работна заплата изглеждат много
привлекателно. А може би популистко. Каква по-печеливша идея от тази да искаш по-високи доходи за най-бедните. Само че
всичко лесно в крайна сметка се оказва трудно.Ето мнението на Българската търговско-промишлена палата: "Българската
търговско-промишлена палата (БТПП) не подкрепя Законопро...

Заглавие: ТЪРГОВИЯТА НА БЪЛГАРИЯ С НОВА ЗЕЛАНДИЯ ИМА НУЖДА ОТ СТИМУЛИРАНЕ
Дата: 28.09.2012 18:12
Автор: 1към1
Медия: 1 към 1

Генералният консул на Нова Зеландия в Милано – Клер Уилсън, която изпълнява и функцията на търговски комисар за
Италия и Източна Европа, включително България посети Българската търговско-промишлена палата и се срещна с
председателя Цветан Симеонов. По време на срещата бе отбелязан скромния стокообмен между България и Нова Зеландия,
който през 2011 г. възлиза на 9 млн.щ.д. Към момента търговското с...

Заглавие: ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СЕ СРЕЩНА С

НОВОНАЗНАЧЕНИЯ НИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ШВЕЙЦАРИЯ АНЕТА ГРУЙЧЕВА
Дата: 28.09.2012 18:05
Медия: БТА

Председателят на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов се срещна днес с новоназначения ни
търговски представител за Шв......

БИЗНЕС - (3 НОВИНИ)

Заглавие: КАЛОЯН КИРИЛОВ: В БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБАТА НА БИЗНЕС СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО КРАЙНА

МЯРКА

Дата: 01.10.2012 09:14
Автор: Агенция "Фокус"
Медия: Информационна агенция "Фокус"

София. В момента на българският пазар има голямо предлагане на бизнес активи, но потенциалните купувачи за тях са
малко. Това заяви пред телевизия "България Он Ер" консултантът по фирмени придобивания и сливания Калоян Кирилов.
Според него, основният интерес към покупка на работещ бизнес у нас идва от Русия, Китай и Турция, защото много
инвеститори от тези страни разполагат със свободен паричен ре...

Заглавие: ПО 35 КГ ЗЛАТО СЕ ТЪРГУВАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ
Дата: 01.10.2012 07:06
Медия: Darts news

Продажбите растат по КоледаВсеки месец у нас се продава по около 35 кг инвестиционно злато. В търговията участват БНБ,
10 търговски банки и 2 частни компании. Цифрите не отчитат продажбите на дребно, а само сериозните играчи на пазара.
Сериозните играчи на родния пазар са основно три компании. Лидер в директните продажби е "Тавекс" с дял от 40%. След
него се нарежда Първа инвестиционна банка с 30%...

Заглавие: БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ СЕ ЗАПОЗНАХА С УСПЕШНИ ПРАКТИКИ НА СЛОВЕНСКИЯ БИЗНЕ

С

Дата: 28.09.2012 16:05
Медия: Events

Български предприемачи се запознаха с успешни практики на словенския бизнес и получиха съвети за пазарно
разрастване28.09.2012 г., гр. София. Български предприемачи от различни бизнес сектори получиха примери за ефективно и
успешно пазарно развитие и разразстване от свои колеги в Словения. Успешните бизнес практики от словенския опит бяха
представени по време на първата от поредицата работни срещи...

ТЕМИ В РАЗВИТИЕ - (3 НОВИНИ)

Заглавие: ДЯНКОВ: "ВДИГАМЕ ПЕНСИИТЕ ОТ 1 АПРИЛ"
Дата: 30.09.2012 18:48
Медия: Шуменска заря

"Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 април, но с колко процента ще разберете на 10 октомври." Това каза във Варна
вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков, предаде БГНЕС.Дянков заедно с министъра на икономика, енергетика
и туризма Делян Добрев участваха в обществена дискусия на тема: "Варна – нови маршрути за културно-исторически
туризъм в областта". "Имахме желание за по-ранно увеличение, но ...

Заглавие: СТАНИШЕВ: ИЗХОДЪТ ОТ КРИЗАТА – СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА И ПРИВЛИЧАНЕ НА

ИНВЕСТИТОРИ

Дата: 30.09.2012 14:12
Медия: Българско национално радио

Ден след като лидерът на БСП Сергей Станишев бе избран за председател на Партията на европейските социалисти в
интервю за предаването "Неделя 150" той заяви: За всеки българин е добре европейските социалисти да стават по – силни,

интервю за предаването "Неделя 150" той заяви: За всеки българин е добре европейските социалисти да стават по – силни,
да спечелим следващите избори. Имаме амбицията да излезем с кандидат за президент на Европейската комисия през 2014
година, каза Станишев. Според него, постоянният му пос...

Заглавие: СТАНИШЕВ: ЩЕ ДОВЕДЕМ КАМПАНИЯТА СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА ДО УСПЕХ
Дата: 30.09.2012 08:54
Медия: Feda

Ние започнахме европейската кампания срещу младежката безработица и за въвеждане на европейско и национално ниво на
младежка гаранция, тоест възможност за всеки млад човек след завършване на образованието си да получи шанс за работа
или шанс за преквалификация. Така отговори на първия си брифинг след избирането си за президент на ПЕС Сергей
Станишев на въпроса "Какъв ще бъде вашият критерии за р...

РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ - (3 НОВИНИ)

Заглавие: БЪЛГАРИЯ НА 62-О МЯСТО ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В СВЕТА
Дата: 30.09.2012 21:56
Медия: Stroitelstvo.info

България е на 62-о място от 144 страни според Global Competitiveness Report на Световния икономически форум за глобалната
конкурентоспособност през 2011 г. Това е най-добрата позиция след официалното влизане на страната в класацията през
1999 г. Най-добро е представянето в макроикономическа среда, най-слабо – в "Институции". Миналата година тя е била на 74а позиция. Начело на класацията остава Шв...

Заглавие: РАБОТОДАТЕЛИ ПОДОБРЯВАТ УСЛОВИЯТА НА ТРУД С ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТА
Дата: 30.09.2012 21:02
Медия: Нова телевизия

Започна втората фаза за набиране на проектни предложения по схемата "БезопасенЗапочна втората фаза за набиране на
проектни предложения по схемата "Безопасен труд", съобщиха от социалното министерство. Целта е да се подпомогнат
финансово работодателите, които искат да подобрят условията на труд в своите предприятия. Очакванията на
министерството са над 250 фирми да бъдат подпомогнати. Повече вижте ...

Заглавие: БЕЗРАБОТИЦАТА РАСТЕ
Дата: 30.09.2012 15:28
Медия: Сливенски новини

Безработните в община Сливен през август са 7926 души. В община Котел хората без работа са 2008. Това съобщиха от
Бюрото по труда. Равнището на безработица в община Сливен е 15,01 на сто, а в Котел – 31,72 процента. И в двете общини има
увеличение на регистрираните безработни лица. Новорегистрираните през август в Сливен са 552 души. Намалява броят на
освободените от частния сектор. Броят на безра...

СИНДИКАТИ И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ - (3
НОВИНИ)

Заглавие: СИНДИКАТ ОСТАВА НЕДОВОЛЕН, ОТ ОТПУСНАТИТЕ ПАРИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
Дата: 01.10.2012 07:25
Медия: Pa1 bg

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" заявява, че исканите пари за образование в бюджет 2013 категорично не
кореспондират със сумата 60 милиона, предлагана съвсем упорито от министър Дянков.Учителските синдикати и
работодателските организации настояват за увеличени с 15% на единните разходни стандарти и само за това е необходима
сума от над 200 милиона лева.Синдикат "Образование" ще отстоява съ...

Заглавие: 60 МЛН.ЛВ. ЗА ОБРАЗОВАНИЕ САМО ЩЕ ЗАДЪЛБОЧАТ ОТЛИВА НА УЧИТЕЛИТЕ
Дата: 01.10.2012 08:21
Медия: news.bg

За очакваните реформи в образованието от българското общество, сумата от само 60 милиона не е поисканата, не е
достатъчна и ще задълбочи процеса на отлив от професията на много добри български учители. Това заявяват от Синдикат
"Образование" към КТ "Подкрепа" в съобщение, изпратено до медиите. По повод парите за образование в бюджет 2013 от
синдиката са категорични, че исканите от тях средства кат...

Заглавие: ПОДПИСА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТА НА

НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Дата: 30.09.2012 10:22
Автор: Дарик Сливен
Медия: Дарик радио

Споразумение за социално партньорство е подисано в община Тунджа. На заседание на Общинския съвет за тристранно
сътрудничествое подписан документът във връзка с прилагане на на договореностите в Колективния трудов договор за
системата на народната просвета. Страните по Споразумението приемат да изпълняват подписаните договорености в
Колективния трудов договор за системата на народната просвета н...

ПАЗАР НА ТРУДА - (7 НОВИНИ)

Заглавие: МАЙКИ С ДЕЦА: НИКОЙ НЕ ИСКА ДА НИ НАЕМЕ НА РАБОТА!
Дата: 01.10.2012 08:21
Автор: BLITZ
Медия: Новини дир.бг

"Не можем да реагираме, защото хората като че ли все още се страхуват да подават сигнали. Имаме жалби от бременни, на
които по един или друг начин са нарушени правата, коментира пред "Телеграф" говорителят на комисията Любо Пенев. "Вече
4 месеца съм на борсата, не ме върнаха на работа след майчинството. Сега дъщеричката ми е на 2 години и половина и се
опитваме да ходим на ясла. Досега съм ходила ...

Заглавие: НА СТАЖ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дата: 01.10.2012 08:53
Медия: Струма

Отворени са 839 места за студенти от края на октомври Административните структури на държавната администрация ще
приемат 839 стажанти от 29 октомври за втори пореден път тази година. Това е втората вълна на проект "Създаване на
капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация" по оперативна програма
"Административен капацитет". Част от предимствата й, посочени на...

Заглавие: "ТРУД": 45 КАНДИДАТИ ЗА МЯСТО В МВР
Дата: 01.10.2012 08:24

Дата: 01.10.2012 08:24
Медия: Vesti.bg

До 45 души кандидатстват за място на полицай, пише "Труд". МВР търси да назначи 1591 служители на реда, за които има
обявени 218 конкурса в цялата страна. Най-много са кандидатите за редови охранителни ченгета. МВР има нужда от 233-ма
разследващи полицаи, защото през лятото вълна от тях напуснали системата, за да станат прокурори и съдии. Конкурси за
катаджии няма. Юристите, които успешно преодо...

Заглавие: 12 РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ОСИГУРЯВАТ РАБОТА НА 235 БЕЗРАБОТНИ ВЪВ ВАРНА И ОБЛАСТТ

А

Дата: 30.09.2012 16:05
Медия: Moreto.net

Одобрени са 12 регионални програми за заетост във Варненска област през 2013 г., в които ще бъдат включени 235
безработни. На тях ще бъде осигурена работа за период от 6 месеца. Това съобщи Пламен Начков, началник на Регионалната
служба по заетостта във Варна. За реализацията на регионалните програми са необходими 583 239 лв., като 517 168 лв. от тях
ще бъдат осигурени от държавния бюджет.Целта на...

Заглавие: ШИВАЧКИ, АВТОБУСНИ ШОФЬОРИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ НАЙ-ТЪРСЕНИ
Дата: 30.09.2012 09:14
Автор: Дарик Хасково
Медия: Дарик радио

Отново свободните работни места за шивачки са най-много в седмичната справка на Бюрото по труда в Хасково - 21. Следват
12 незаети позиции за заварчици в строителството, по 10 за строителни работници (шпакловка и теракот) и шофьори на
автобус, 5 - за ръчници в цех за чанти, по 2 - за мебелисти, оператори на шевна машина в цех за чанти, работници (ВиКремонти), общи работници и бармани. Работодател...

Заглавие: ШЕСТА ТРУДОВА БОРСА ОРГАНИЗИРА БЮРОТО ПО ТРУДА В ПЛЕВЕН
Дата: 29.09.2012 23:15
Медия: Novina

Около 30 работодателски организации участваха в Шестата трудова борса в Плевен, организирана от Бюрото по труда.
Работни места бяха обявени в сферата на шивашката промишленост, строителството, хлебопроизводството, търговията,
машиностроенето, металургията, хотелиерството. Повече от 150 безработни се явиха на борсата коятосе проведе на 27
септември в зала Плевен на Областна администрация. Според б...

Заглавие: БЕЗРАБОТИЦАТА ПРЕСКОЧИ ГРАНИЦАТА ОТ 20 %
Дата: 29.09.2012 16:45
Автор: Varnapress.net
Медия: Варна Прес

Безработицата прескочи границата от 20 % Клюки | Varnapress.net | септември 29, 2012 at 15:50 За последната календарна
година у нас за закрити близо 100 000 работни места, а истинското ниво на безработицата надхвърля двадесет процента.
Това става ясно от данни, предоставели от Българската стопанска камара. Нейният председател Божидар Данев съобщи, че
е участвал в спешна среща на Комисията по заето...

