ТЕМИТЕ В МЕДИИТЕ - 03.08.2012 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
БТПП В МЕДИИТЕ
РЕГИОНАЛНИ ТПП/ТПК
ТЕМИ В РАЗВИТИЕ
РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
СИНДИКАТИ И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ
ПАЗАР НА ТРУДА

БТПП В МЕДИИТЕ

БЕЗ СТАТУС:6

(0) /

(0) /

(0)

Заглавие: МАЛКО ФИРМИ ИМАТ ИНТЕРЕС КЪМ БЪДЕЩИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК
Дата: 02.08.2012 20:01
Медия: Дума

Малко български фирми имат интерес към иновациите и това поставя въпроса кой ще работи в замисления от ГЕРБ
технологичен парк в София, за чието построяване ще се дадат 60 млн. лв. Това става ясно от анкетно допитване за
иновационната дейност на фирмите и сътрудничеството им с учените, направено от Българската търговско-промишлена
палата. Мотивът за допитването е ниската позиция на България в между...

Заглавие: 53% ОТ ФИРМИТЕ НЕ ИНВЕСТИРАТ В ИНОВАЦИИ
Дата: 02.08.2012 16:52
Медия: Класа

53 процента от фирмите в България не са склонни да инвестират в иновации, сочи проучване на БТПП, проведено през
миналия месец. Основният дял от фирмите, участващи в анкетата, са от промишлеността (60%), следвани от сектора на
услугите (22%) и работещите в търговията (18%). Около 18% от членовете на БТПП считат, че иновациите не са приложими
за техния бизнес, а едва 2% от фирмите посочват, че ня...

Заглавие: ПОЛОВИНАТА ФИРМИ НЕ ИСКАТ ИНОВАЦИИ
Дата: 02.08.2012 15:19
Автор: Новинар
Медия: Новинар

Повече от половината фирми у нас не залагат на иновации. Общо 53 на сто от дружествата не инвестират в иновации, сочи
проучване на Българската търговско-промишлена палата. Около 18 на сто от анкетираните компании смятат, че
нововъведенията не са приложими за бизнеса им, а 2% посочват, че нямат нужда да внедряват научни разработки. Близо 1/3
са фирмите, които използват вече иновации, като от тях на...

Заглавие: ПРАВИМ БИЗНЕС СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

Заглавие: ПРАВИМ БИЗНЕС СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
Дата: 02.08.2012 15:39
Медия: Moreto.net

Сериозният потенциал на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество не се използва достатъчно и това
лишава страните-участници от възможностите за реализация на важни проекти за развитието на двустранни и многостранни
отношения. До този извод стигнаха председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Виктор
Архипов, представител на Русия в бизнес съвета на орг...

Заглавие: НОВИЯТ БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ В САО ПАУЛО ПОСЕТИ БТПП
Дата: 02.08.2012 09:45
Медия: Агенция "КРОСС"

София /КРОСС/ Новоизбраният търговски представител на България в Сао Пауло, Бразилия – Костадин Стойчев се срещна с
председателя на БТПП. Очаква се официалното назначаване на г-н Стойчев да влезе в сила в края на този месец, съобщават
от палатата. По време на срещата Цветан Симеонов запозна новия търговски представител с доброто сътрудничество на
Палата с други международни организации и с услугит...

Заглавие: ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РУСИЯ В БИЗНЕС СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА

ЧЕРНОМОРСКО ИКОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Дата: 02.08.2012 09:52
Медия: Фармер БГ

В 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
състоянето на дейността на ОЧИС и нуждата Съвета да заработи...

РЕГИОНАЛНИ ТПП/ТПК

БЕЗ СТАТУС:1
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Заглавие: В СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВЯТ ЕЛЕКТРОМОБИЛИ И ЕЛЕКТРОМОТОПЕДИ
Дата: 02.08.2012 17:04
Медия: Стара-Загора.Орг

За първи път в Стара Загора ще бъдат представени електромобили и електромотопеди, предназначени за пазара и нуждите
на страната. Събитието ще се проведе от 16 до 21 часа пред сградата на общината, където старозагорци и гости на града ще
имат възможността лично да изпитат удоволствието от управлението на електромобил марка "ВРОМОС КИВИ", модел 2012 и
два вида мотопеди "ЕКО". Това съобщи за Радио Ст...

ТЕМИ В РАЗВИТИЕ

БЕЗ СТАТУС:4
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Заглавие: КАУФЛАНД И МЕТРО ЗАМРАЗЯВАТ ЦЕНИТЕ НА ДЕСЕТ ОСНОВНИ ХРАНИ
Дата: 02.08.2012 16:27
Медия: Експерт БГ

Става въпрос само за продукти на български производители и за период от 3 месецаМинистърът на земеделието Мирослав
Найденов е постигнал споразумение с търговските вериги Метро и Кауфланд цената на десет основни хранителни продукта,
включени в т. нар. социална кошница, да не бъдат увеличавани в идните три месеца. Това съобщи самият министър на
пресконференция в Министерски съвет днес. Десетте проду...

Заглавие: "МЕЧЕШКА УСЛУГА" ЛИ Е ВДИГАНЕТО НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Дата: 02.08.2012 21:36
Медия: НОВИНИТЕ от ДНЕС

След като министърът на финансите Симеон Дянков обяви във вторник, че от януари 2013 г. ще бъде увеличена минималната
работна заплата на 310 лева и това ще бъде планирано в държавния бюджет през есента, потърсихме коментара на
икономисти, работодатели и експерти за очакваните икономически ефекти от увеличението. Десислава Николова, старши
икономист в Института за пазарна икономика коментира за Inv...

Заглавие: ДЪРЖАВАТА ДА КОНТРОЛИРА ПОРОЧНИТЕ ПРАКТИКИ, А НЕ ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО, СЪВЕТВА

БСК

Дата: 02.08.2012 23:55
Медия: Planeta bg

Българска стопанска камара оценява намеренията на държавните институции за проследяване на "изкривяванията" в
ценообразуването на основни хранителни продукти за непазарно и неефективно, което ще доведе до подмяна на пазарните
принципи на ценообразуване. Това е записано в позиция на БСК, разпространена от пресцентъра на организацията, по повод
възлагането на проверки за ценообразуването на млечните...

Заглавие: ЦЕНАТА НА ХЛЯБА ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА И ГАРАНТИРАНО НИСКА ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ

ПОТРЕБИТЕЛ

Дата: 02.08.2012 16:12
Автор: AGRO.BG
Медия: АГРО.БГ

Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България- Г-жо Кукушева, какви
са основните изводи след проведеното заседание на Консултативния съвет по зърното?- В момента официално приключи
жътвата на пшеница. Равносметката е - изключително добра житна реколта, с много добри хлебопекарни качества на
зърното. Общият добив е 4 123 000 тона. Това количество е нап...

РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Заглавие: СХЕМА "ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ" ПРЕДСТАВИХА В ЕЛЕНА
Дата: 02.08.2012 14:04
Медия: Новини от Елена

От 15 август работодателите, които разкриват работни места на територията на община Елена могат да подават заявки за
работни места по схема "Подкрепа за заетост". Тази информация, както и допълнителни сведения за схемата, стана ясна на
среща между Обрешко Нечев директор на Бюрото по труда Велико Търново и кмета на Елена инж. Дилян Млъзев. На
срещата, на която се явиха над 30 работодатели, присъств...

СИНДИКАТИ И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ

БЕЗ СТАТУС:1

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

БЕЗ СТАТУС:7
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Заглавие: ЗАПОЧВА КАМПАНИЯТА "МЛАДЕЖТА В ДВИЖЕНИЕ" В БУРГАС
Дата: 03.08.2012 07:34
Автор: Гриша Табаков
Медия: БНТ

В Бургас започва кампанията на Европейската комисия "Младежта в движение". Основна цел на инициативата е борбата с
младежката безработица.В 16.00 часа в шатрата на изложението в Морската градина министърът на труда и социалната
политика Тотю Младенов ще представи възможностите за заетост сред младежите, които социалното ведомство предлага.
Посетителите ще могат да се запознаят и с проект за подобр...

Заглавие: НАД 300 РАБОТНИ МЕСТА СА ОБЯВЕНИ В СИЛИСТРЕНСКО ПРЕЗ ЮНИ
Дата: 02.08.2012 23:12
Автор: Паралел 44
Медия: Паралел 44

През юни постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 379 (с 4 повече от май и с 54 повече
отколкото през юни 2011 г.), съобщиха от крайдунавската трудова борса. Започналите работа без квалификация са 144, с
работническа професия – 151, а специалистите със средно специално и висше образование – 84. Близо две трети от
устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са...

Заглавие: 350 000 ДУШИ НА ОПАШКИ ПРЕД БЮРАТА ПО ТРУДА, ШАНСЪТ ИМ – ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ
Дата: 02.08.2012 19:17
Автор: btvnews.bg
Медия: БТВ

Търсещите работа трябва да снижат критериите си защото заплатите не са като в годините преди кризатаВ бюрата по труда
са регистрирани повече от 350 000 безработни българи, показват последните данни на Агенцията по заетостта. Особено
притеснителен е фактът, че масово у нас безработните престояват дълго на борсите, защото са без никаква квалификация. В
момента шанс за всички безработни е сезонната з...

Заглавие: ПРАВАТА НА РАБОТЕЩИТЕ МАЙКИ
Дата: 02.08.2012 16:45
Медия: TV7

Правата на работещите майки 02.08.2012 16:45 Рейтинг: 0 0 Личните лекари и работодателите не са добре информирани как
законът защитава родителите на малки деца Преди дни излезе информация, че 19% от българските майки са били уволнени
от работодателите си при новината, че са бременни. Точно толкова са и жените, които се принуждават да прекъснат
кърменето, за да се върнат на работа. Оказва се, че ма...

Заглавие: ЗАПАДНАТА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СВЕТВА ДО МЕСЕЦ
Дата: 02.08.2012 11:40
Медия: Янтра днес

Поне 5000 души, заети в предприятията в Западната промишлена зона на Велико Търново, ще си отдъхнат, че вече ще отиват
на работа и ще се връщат вкъщи в относителна безопасност. До месец на трасето между кръговото кръстовище от телферния
завод "Елмот" до моста за Шемшево ще бъде пуснато улично осветление, съобщиха от Община Велико Търново.В Западната
промишлена зона никога не е имало улично осветле...

Заглавие: ОТЧАЯНИ БЕЗРАБОТНИ НА ОПАШКА ЗА МИТНИЧАРИ ВЪВ ВАРНА
Дата: 02.08.2012 11:19
Медия: Варна 24

Отчаяни хора от всички възрасти се редят на опашка във Втори корпус на Икономическия университет. Опашката е за
бъдещи митничари. Провежда се конкурс на агенция "Митници" за 20 места в държавната служба. Кандидатстващите са 977.
Разпределени са по различните етажи и се явяват в три различни часа от вчерашния ден. Повечето са млади. Има и на средна
възраст. Обединява ги едно - безработни са търсят ...

Заглавие: ИНЖЕНЕРИ И ЛЕКАРИ ЗАЛИВАТ ГЕРМАНИЯ
Дата: 02.08.2012 10:13
Медия: Факти

Независимост от слабата популярност на Германия сред висококвалифицираните специалисти като място за правене на
кариера, се наблюдава интерес към Федералната република от страна на инженери и лекари. През 2011 г. разрешение за
работа са получили 1385 инженера, което е с 300% повече в сравнение с година по-рано, когато техният брой е бил 349 души.
С 50%, до 1351 души, се е увеличил делът на докто...

