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БТПП В МЕДИИТЕ - (1 НОВИНА)

Заглавие: БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ВИ КАНИ НА

AUTO CLUB SHOW

Дата: 01.10.2012 12:35
Медия: My PR

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА за втора поредна година ви кани на AUTO CLUB SHOW. То ще се проведе
от 5 до 7 октомври в зала ,,Христо Ботев" в студентския град, София. Откриването ще направи Цветан Симеонов –
Председател на БТПП в 15.00 ч. на 05.09.2012г. Участници са вносители и клубове на различните марки автомобили, които ще
представят атрактивни модели автомобили, както и фирми, тясно с...

РЕГИОНАЛНИ ТПП/ТПК - (1 НОВИНА)

Заглавие: ОТЛИЧИХА С ГРАМОТА ТПП-ВРАЦА - ВЕСТНИК КОНКУРЕНТ
Дата: 01.10.2012 00:51
Медия: Конкурент

Врачанската търговско-промишлената палата е отличена с грамота за принос в развитието на туризма на територията на
общината. Наградата за неправителствената организация е в категория "Партньор" в първото издание на националнияпреглед конкурс "Общините за развитието на туризма". Грамотата е връчена на официална церемония проведена миналия
четвъртък в Пловдив. В конкурса са участвали 129 общини от ...

БИЗНЕС - (5 НОВИНИ)

Заглавие: МЛАДЕНОВ КЪМ БИЗНЕСА: НЕ СЪКРАЩАВАЙТЕ, А НАЕМАЙТЕ!
Дата: 02.10.2012 08:41
Медия: Агенция Стандарт

София. Има достатъчно пари по програмите за заетост и бизнесът трябва да се възползва от тях. Вместо да съкращава – да

София. Има достатъчно пари по програмите за заетост и бизнесът трябва да се възползва от тях. Вместо да съкращава – да
наема работници, призова Тотю Младенов по bTV. Според него в момента държавата се явява един от най-големите
работодатели. Над 50 хил. души работят по програмите за повишаване на заетостта в малките населени места. През
септември безработицата е била 10,6%, което се равнява на 349...

Заглавие: БИЗНЕСЪТ И РАБОТЕЩИТЕ ПОЕМАТ ИНДЕКСИРАНЕТО НА ПЕНСИИТЕ
Дата: 02.10.2012 07:54
Медия: Banks.dir.bg

По-голямата част от нужните около 600 млн. лева за увеличение на пенсиите от 1 април 2013 г. ще дойдат от бизнеса и
работещите, а не от по-висока събираемост на данъците или намалени административни разходи.Това е така заради
увеличение на осигурителните прагове и плащаните от държавата осигуровки на военните и полицаите.Вчера НОИ предложи
средно увеличение на минималните осигурителни прагове дого...

Заглавие: БИЗНЕСЪТ ПИТА ЗА БЮДЖЕТ 2013
Дата: 02.10.2012 08:01
Медия: Труд

"Вече е практика да коментираме по информация от медиите важни въпроси, като този за държавния бюджет и бюджета на
общественото осигуряване. Все още не разполагаме с техните проекти за 2013 г., макар че първите обсъждания са насрочени
за 3 и 4 октомври." Това заяви вчера председателят на Стопанската камара Божидар Данев по повод изявления на министъра
на труда Тотю Младенов, свързани с бюджета за ...

Заглавие: ИНСПЕКТОРИ ПРОВЕРЯВАТ СТРЕСА ВЪВ ФИРМИТЕ
Дата: 01.10.2012 20:01
Медия: Дума

Трудовите инспектори започват проверки на психосоциалните рискове във фирмите, тъй като интензивното натоварване на
работното място и монотонната работа са предпоставки за възникването на психични проблеми, стрес и заболявания,
съобщиха от Главната инспекция по труда вчера. Проверяващите ще следят дали на работното място има организационни
проблеми, които нарушават производствения процес, дали има...

Заглавие: ДЕЛЯН ДОБРЕВ: ИМАМЕ ПОЛОЖИТЕЛЕН РЪСТ НА ИКОНОМИКАТА
Дата: 01.10.2012 17:26
Автор: Делян Добрев: Ще получаваме транзитни такси от първия ден на "Южен поток"
Медия: news.data.bg

"Имаме положителен ръст на икономиката и се надявам да е повече от 0,5%", съобщи министърът на икономиката Делян
Добрев. "Традиционно четвъртото тримесечие е най-силно за страната. Ще имаме икономически растеж – не толкова, колкото
ни се иска", каза на пресконференция министърът. "Имаме добри новини за големи инвестиции в страната. По Оперативна
програма "Конкурентноспособност" за три месеца р...

ТЕМИ В РАЗВИТИЕ - (2 НОВИНИ)

Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА Е ОЩЕ СИЛНА В НАШАТА СТРАНА
Дата: 02.10.2012 08:05
Автор: бтв
Медия: Feda

Направихме сериозни реформи през 2010-2011 година в пенсионната система и това ни позволи да мислим за увеличаване на
пенсиите за 2013 година. Това каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Радвам се, че се намери
този ресурс и увеличението няма да е от 1 юли, а от 1 парил за всички пенсии, посочи Младенов. Той каза, че индексирането
ще бъде за периода след юли 2009 година. З...

Заглавие: 3 610 ДУШИ ПОДКРЕПИХА ПОДПИСКАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ПЕРНИК
Дата: 01.10.2012 20:39
Медия: 24 Часа

Подписка в подкрепа на пострадалите от земетресението на 22 май и последвалите вторични трусове връчиха днес на
областния управител на Перник инж. Иво Петров представители на Инициативният комитет. Събирането на подписката
започна на 18 август и продължи около един месец. Под нея с личните си данни са се подписали 3 610 човека.
Разпространяваната в интернет петиция, съдържаща мотивите на исканията...

РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ - (3 НОВИНИ)

Заглавие: Т.МЛАДЕНОВ: ЗА СЕПТЕМВРИ БЕЗРАБОТИЦАТА Е 10,6%, ЗА АВГУСТ 10,7%
Дата: 02.10.2012 08:43
Медия: Vesti.bg

Направихме сериозни реформи през 2010-2011 година в пенсионната система и това ни позволи да мислим за увеличаване на
пенсиите за 2013 година. Това каза пред бТВ министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Радвам се, че се
намери този ресурс и увеличението няма да е от 1 юли, а от 1 парил за всички пенсии, посочи Младенов. Той каза, че
индексирането ще бъде за периода след юли 2009 го...

Заглавие: НАБИРАТ СЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА 2011 –

2015

Дата: 01.10.2012 16:17
Медия: Projectmedia.bg

Целта на програмата е подкрепа на дейности, инициирани от млади хора Министерство на образованието, младежта и науката
и Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" стартираха процедура за набиране на проектни
предложения по Национална програма за младежта 2011 - 2015, Подпрограма 2 - Национални младежки инициативи и
кампании. Темите, които ще се подкрепят са демократично граждан...

Заглавие: НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА НАЕМАНЕ НА СТАЖАНТИ
Дата: 01.10.2012 16:36
Медия: Нова Добруджанска Трибуна

Работодатели от цялата страна ще могат да набират стажанти по проекти "Ученически практики" и "Студентски практики",
финансирани от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от Областния информационен център.
Бюджетът за стажовете на студенти е 60 000 000 лв., и партнъори по него са всичките 51 висши училища, създадени по
Закона за висшето образование. В проекта могат да бъдат ...

СИНДИКАТИ И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ - (2
НОВИНИ)

Заглавие: КНСБ: ПЕНСИИТЕ ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ ОТ 1 ЯНУАРИ

Дата: 02.10.2012 08:09
Медия: Novini bg

Предложението за диференцирано увеличаване на пенсиите трябва да бъде обсъдено и от Националния съвет за тристранно
сътрудничество, заяви Пламен Димитров Всяко нещо при правителството е предпоследно и докато не видим окончателния
проектобюджет за 2013 г., не можем да знаем нищо със сигурност. Предложението за диференцирано увеличаване на
пенсиите трябва да бъде обсъдено и от Националния съвет за т...

Заглавие: СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ СРЕЩУ РАЗЧЕТИТЕ ЗА БЮДЖЕТА НА НОИ
Дата: 01.10.2012 18:43
Медия: Tv plus

Така представеният бюджет на Националния осигурителен институт се оказа, че не е обсъден със социалните партньори.
Работодатели и синдикати скочиха срещу това, че за повечето важни решения научават от медиите, а не от представителите
на властта. И едните и другите все още не разполагат с проекта за бюджет за следващата година. Все пак от Българската
стопанска камара откриха и нещо положително в и...

ПАЗАР НА ТРУДА - (4 НОВИНИ)

Заглавие: ТОТЮ МЛАДЕНОВ: ЗА СЕПТЕМВРИ БЕЗРАБОТИЦАТА Е БИЛА 10,6%, ИЛИ 349 ХИЛ. БЕЗРАБОТНИ
Дата: 02.10.2012 09:40
Медия: inews.bg

Увеличението на пенсиите ще струва 582 млн. лв.БТА С все още "силната" икономическа криза у нас обясни социалният
министър Тотю Младенов увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., вместо от 1 януари. Той все пак отбеляза, че е имало и
вариант то да се случи от 1 юли. "Увеличението на пенсиите от 1 април е възможно благодарение на сериозните реформи в
пенсионната система през 2010 – 2011 година,"...

Заглавие: Т. МЛАДЕНОВ: РАЗЧИТАМЕ НА ЕВРОПРОГРАМИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ У НАС
Дата: 02.10.2012 08:54
Медия: Инвестор.БГ

В някои области на страната безработицата е намаляла с почти 10% заради участието на бизнеса по европейски схеми, каза
социалният министър Държавата продължава да разчита на европейските програми за заетост като основен механизъм,
който да намали безработицата в страната. Това заяви в интервю за bTV социалният министър Тотю Младенов, като изтъкна
предимствата на оперативна програма "Развитие на чо...

Заглавие: БРИТАНСКИ РАБОТОДАТЕЛИ ЕКСПЛОАТИРАТ БЪЛГАРИ И РУМЪНЦИ
Дата: 02.10.2012 08:15
Автор: СЕГА
Медия: Новини дир.бг

Британските работодатели експлоатират българи и румънци, става ясно от репортаж, заснет със скрита камера и излъчен по
Би Би Си. Въпреки че България и Румъния са членки на ЕС, гражданите на двете страни са зле платени и експлоатирани.
Великобритания удължи до края на 2013 г. ограниченията ......

Заглавие: ЗА ДВА МЕСЕЦА БЮРОТО ПО ТРУДА СЪДЕЙСТВА ЗА РАБОТА НА 360 ДУШИ
Дата: 02.10.2012 01:03

Дата: 02.10.2012 01:03
Медия: kozloduy bg info

Чрез схемата "Подкрепа за заетост" през козлодуйската дирекция на Бюрото по труда е намерена работа на 360 безработни.
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" подпомага схемата, а наетите са разпределени – 250 в Хайредин и
останалите в община Козлодуй. Схемата стартира през юли месец и до края на септември има вече регистрирани резултати.
"Опростените изисквания за кандидатстване улесн...

