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БТПП В МЕДИИТЕ - (4 НОВИНИ)

Заглавие: СЕРИОЗНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ОЧИС НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ДОСТАТЪЧНО
Дата: 02.08.2012 09:21
Медия: Агенция "КРОСС"

София /КРОСС/ В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) гостуваха Виктор Архипов - представител на Русия в
бизнес съвета на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), архитект Георги Бакалов,
председател на Съюза на архитектите в България и председател на Съюза на архитектите от черноморския регион. На
срещата с председателя на БТПП Цветан Симеонов гостите обсъдиха със...

Заглавие: БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС НЕ ИНВЕСТИРА В ИНОВАЦИИ
Дата: 01.08.2012 21:03
Медия: Агенция "КРОСС"

София /КРОСС/ 53% от фирмите не инвестират в иновации. Това става ясно от проучване за дейността на бизнеса и
сътрудничеството с научните среди, проведено този месец от Българската търговско-промишлена палата.Основният дял от
фирмите, участващи в анкета, са от промишлеността (60%), следвани от сектора на услугите (22%) и работещите в търговията
(18%).Малко над половината от участващите в проучване...

Заглавие: АНКЕТА НА БТПП: 53% ОТ ФИРМИТЕ НЕ ИНВЕСТИРАТ В ИНОВАЦИИ
Дата: 01.08.2012 18:41
Автор: Finance5.bg
Медия: Новини дир.бг

През месец юли т.г. БТПП проведе анкетно допитване за иновационната дейност на фирмите и сътрудничеството с научните
среди. Целта бе да се формулират мерки, които биха насърчили фирмите да инвестират в научни разработки.Мотив за
извършване на проучването бе затвърдяващата се неблагоприятната позиция на страната ни в международните класации по
показателя "Иновации" (93-то място в "Индекс на глобалн...

Заглавие: MORE THAN HALF OF THE BULGARIAN FIRMS FAIL TO INVEST IN INNOVATIONS

Заглавие: MORE THAN HALF OF THE BULGARIAN FIRMS FAIL TO INVEST IN INNOVATIONS
Дата: 01.08.2012 20:36
Медия: 3e News English

Bulgarian enterprises have serious difficulties taking advantage of EU funding under Operational Program "Competitiveness", according
to a survey of the Bulgarian Chamber of Commerce and IndustryMore than half of the Bulgarian firms fail to invest in innovations because
they lack sufficient funds to do so, according to a survey of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI), Sofia News A...

БИЗНЕС - (4 НОВИНИ)

Заглавие: БИЗНЕСЪТ И НАУКАТА СРЕЩУ НЕГРАМОТНОСТТА
Дата: 01.08.2012 11:04
Медия: Монт Прес

Между 3 и 5 милиарда лева може да се прибавят към брутния вътрешен продукт, ако се намали броят на хората с ниско
образование или се подобри качеството на училищната подготовка, показват разчети на Българската стопанска камара. За
да стане възможно това, БСК и Българската академия на науките ще изследват икономическите ефекти от неграмотността в
българското общество, както и все по-влошаващото се ...

Заглавие: БИЗНЕСЪТ ПРОТИВ ДИФЕРЕНЦИРАНО ИНДЕКСИРАНЕ НА ПЕНСИИТЕ
Дата: 01.08.2012 15:55
Медия: Banks.dir.bg

За пореден път се предлага диференциран подход за индексиране на пенсиите, което е обида и наказание за хората с поголям принос към осигурителната система. Това обявиха от БСК по повод оповестените от вицепремиера и министър на
финансите Симеон Дянков намерения за индексиране на "високите" пенсии с процента на инфлация, а на по-ниските – с повисок процент. Този подход деформира осигурителния мод...

Заглавие: ВАЖНА СРЕЩА НА ЕЦБ
Дата: 02.08.2012 09:05
Медия: Кафене.net

Европейската централна банка /ЕЦБ/ ще проведе среща сред растящи спекулации, че ще предприеме мерки за намаляване на
процентите по испанските ценни книжа.Президентът на ЕЦБ Марио Драги заяви, че е готов да направи всичко възможно, за
да подкрепи общата европейска валута, което доведе до покачване на цените на акциите и на курса на еврото.Опасенията, че
Испания трябва да бъде спасявана доведоха до ...

Заглавие: БЪЛГАРИЯ РАЗРАБОТВА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДУ ИНВЕСТИТОРИ
Дата: 31.07.2012 19:03
Медия: Екип Нюз

С 15.6 млн. лева от европрогарама "Конкурентоспособност" Българската агенция за инвестиции (БАИ) ще организира
конференции и ще публикува реклами, които се очаква да привлекат инвеститори от целия свят, съобщи пред журналисти
директорът на агенцията Борислав Стефанов. Бюджетът за реклама и директен маркетинг по проекта е над 10 млн. лева,
останалите средства са за анализи и изработка на нов сайт н...

ТЕМИ В РАЗВИТИЕ - (3 НОВИНИ)

Заглавие: РЕАЛНАТА БЕЗРАБОТИЦА У НАС Е 19 ПРОЦЕНТА

Заглавие: РЕАЛНАТА БЕЗРАБОТИЦА У НАС Е 19 ПРОЦЕНТА
Дата: 01.08.2012 18:56
Медия: Марица

Реалната безработица в момента е около 19% и вероятно ще се покачва, заяви пред Дарик зам.-председателят на
Българската стопанска камара Димитър Бранков. По думите му евентуалното увеличение на минималната работна заплата до
310 лева от догодина е записано в средносрочната бюджетна рамка, но ще повлияе негативно върху секторите, които найсилно усещат ефекта от кризата. Те ще бъдат принудени да съ...

Заглавие: ИЗВОЗИХА ОЩЕ 130 БЪЛГАРСКИ РАБОТНИЦИ ОТ ШВЕЦИЯ ДО РОДНИТЕ ИМ МЕСТА
Дата: 01.08.2012 18:19
Медия: Бургас днес и утре

Осигуриха превоз на още 130 български граждани, заминали за сезонна работа в Швеция, на територията на страната. За
превозването на българите до родните места се погрижиха Холдинг БДЖ" ЕАД, транспортното министерство, военното и
външното министерства, както и органите на Гранична полиция и Транспортна полиция. Българските граждани са били
транспортирани до Централна гара София с автобуси на военно...

Заглавие: УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ В ГЪРЦИЯ СЕ ДОГОВОРИ ЗА СЪКРАЩЕНИЯТА ОТ 11,5 МЛРД. ЕВР

О

Дата: 02.08.2012 10:13
Автор: Varnapress.net
Медия: Варна Прес

Управляващата коалиция в Гърция се договори за съкращенията от 11,5 млрд. евро Икономика | Varnapress.net | август 2,
2012 at 10:03 Мерките, необходими, за да се получат 31 млрд. евро от следващия транш финансова помощ, включват
намаляване на пенсиите и на някои други социални плащания...

РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ - (3 НОВИНИ)

Заглавие: 11 МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ ЛИТВА ПОСЕТИХА БУРГАС
Дата: 01.08.2012 15:50
Медия: Бургас инфо

Заедно с още 14 града от 5 държави, разположени на Черно море, Бургас е включен в маршрута на 11 млади предприемачи и
студенти от Литва, търсещи възможности за стартиране на бизнес и обмен на опит. Днес те бяха посрещнати в Община
Бургас от зам.-кмета по бюджет и финанси Красимир Стойчев. С тях пристигна и посланикът на Литва у нас Н.Пр. Дариус
Гайдис. Участие в срещата взеха още директорът на По...

Заглавие: РАБОТОДАТЕЛИ КАРАТ ЖЕНИТЕ ДА ПОДПИСВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ НЯМА ДА ЗАБРЕМЕНЯВАТ
Дата: 01.08.2012 08:53
Автор: Американките с втора категорична победа при жените
Медия: news.data.bg

19% от бременните жени са били уволнени от работодателите си, при съобщаване на новината, че ще стават майки, а на 20 %
от майките им се е наложило да спрат да кърмят, защото са се върнали на работа. Това сочат данни на Глобалния алианс за
защита на детското здраве и естественото хранене в България. С проучванията си и изнасянето на данните, ние искаме да
обърнем вниманието на хората към състоян...

Заглавие: МАЙКИ СРЕЩУ НЕКОРЕКТНИ РАБОТОДАТЕЛИ
Дата: 01.08.2012 08:57
Медия: БНТ

Над 20 % от майките у нас не срещат разбиране от страната на работодателите си и са прекъснали кърменето на детето си, за
да се върнат на работа, а уволнени поради бременност са били 19 %. Това са данни от проучване на Глобалния алианс за
защита на детското здраве и хранене в България.Д-р Мариела Нанкова - координатор на Алианса, бе гост в "Денят започва"
по повод започващата днес Световна седмица...

СИНДИКАТИ И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ - (1
НОВИНА)

Заглавие: КНСБ ИСКА ДА СЕ СВИКА ТРИСТРАНКАТА ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ДОХОДИТЕ
Дата: 02.08.2012 07:56
Медия: Planeta bg

КНСБ настоява за свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да бъдат обсъдени конкретните мерки
за нарастване на доходите, след изказванията на вицепремиера Симеон Дянков за възможното увеличение на минималната
работна заплата и на пенсиите от следващата година. От конфедерацията припомнят, че реакцията на правителството е във
връзка с предложените от КНСБ мерки, впоследствие п...

ПАЗАР НА ТРУДА - (4 НОВИНИ)

Заглавие: КАМЕЛИЯ ЛОЗАНОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА: ЩЕ

ПОМОГНЕМ НА ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ БЕЗ РАБОТА
Дата: 01.08.2012 20:28
Медия: Труд

С Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, разговаря Мишел Гутсузян - Г-жо Лозанова,
Агенцията по заетостта започна да набира кандидати за стажанти в администрацията. Колко души ще бъдат наети?Програмите за стажуване на младежи до 29 години в администрацията са две. По програма "Старт на кариерата", която се
финансира от държавния бюджет с 5 млн. лв., очакваме да запо...

Заглавие: ДАВАТ 400 ЛВ. СТАРТОВА ЗАПЛАТА НА МЛАДИ ВИСШИСТИ ВЪВ ВАРНА
Дата: 02.08.2012 08:42
Автор: Varna24.bg
Медия: Новини дир.бг

Стартира приемането на документи за работни места в публичната администрация по програма "Старт на кариерата", съобщи
началникът на Регионалната служба по заетостта (РЗС) във Варна Пламен Начков. Тя дава възможност на висшисти до 29 г.
в рамките на 9 месеца да натрупат трудов стаж и опит по специалността. Осигурените стартови заплати са в размер на 400
лв., като социалните и здравните осигуровки с...

Заглавие: 19% ОТ БЪЛГАРКИТЕ УВОЛНЕНИ ОТ РАБОТА ЗАРАДИ БРЕМЕННОСТ
Дата: 01.08.2012 17:43
Автор: BLITZ
Медия: Новини дир.бг

В мониторингът са взели участие 680 души от 12 града на страната и обхваща периода от ноември 2011 г. до май 2012 г., като
темата му е "Проверка на възможностите за социален контрол на политиките за детско хранене и здраве в условията на
криза". От изнесените данни става ясно, че 21% от жените не са срещнали разбиране от страна на работодателите си, заради
което се е наложило да прекъснат кърменет...

Заглавие: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РАБОТОДАТЕЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНАТА

Дата: 01.08.2012 16:26
Медия: Бургас днес и утре

Само за два месеца, 168 безработни айтозлии намериха своята трудова реализация в община Айтос. Сключвайки с тях
договори за заетост, община Айтос като работодател им осигурява гарантирани доходи за срок от една година. Назначените
на 8-часов работен ден общи работници и градинари са бенефициенти на Дирекция "Бюро по труда" – Айтос по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси", проект "Нов...

