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БТПП - (1 НОВИНА)

Заглавие: СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА ПАЛАТА В САН ФРАНЦИСКО
Дата: 04.07.2012 11:07
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата

Представители на Българска търговска палата Сан Франциско бяха на среща в БТПП. Председателят Цветан Симеонов
срещна с Константина Чилингирова, президент на смесената организация и Венци Петрунов, член на борда. Българската
търговска палата в Сан Франциско е създадена от българската общност в Северна Калифорния през есента на 2011 г. Г-н
Симеонов запозна гостите с дейността на БТПП и Българо-ам...

БТПП В МЕДИИТЕ - (4 НОВИНИ)

Заглавие: ИСКАТ ЕДИНЕН СИСТЕМЕН ИНТЕГРАТОР В БЪЛГАРИЯ
Дата: 04.07.2012 07:29
Автор: InfoWeek
Медия: Infoweek

Бизнес и ИКТ организации обсъждат бъдещето на е-управлениетоИдеята за създаване на една компания, която да
координира въвеждането на електронно управление в България подкрепят бизнес и ИКТ организациите Българска стопанска
камара, Българска търговско-промишлена палата, КРИБ, Българска асоциация по информационни технологии, Българска
асоциация на софтуерните компании, Балгърски ИКТ клъстер, фондаци...

Заглавие: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА И ИТ СЕКТОРА ПОДКРЕПЯТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕДИНЕН

СИСТЕМЕН ИНТЕГРАТОР В БЪЛГА
Дата: 03.07.2012 15:02
Автор: Administrator БИК
Медия: Computers.bg

София, 03 юли 2012 г. – Днес в София бе проведена кръгла маса, на която Информационно Обслужване постави за
обсъждане пред представители на водещите бизнес и ИКТ организации международния опит при въвеждането на единен
системен интегратор (ЕСИ). Те се запознаха и с опита на Австрия при въвеждането на компания, която да отговаря за
реализиранетo на политиката на държавата в информационните технолог...

Заглавие: ИРАКЧАНИ ОГЛЕЖДАТ BG СТОКИ ЗА ИЗНОС
Дата: 03.07.2012 08:49
Медия: Хасково нет

Бизнесмени от Ирак ще се съберат в Хасково с колегите си –членове на местната Търговско-промишлена палата на работен
форум днес. В срещата ще се включат представители на 18 фирми от градовете Ербил, Сюлеймания и Дахок, Северен Ирак,
водени от Саад Таха. Целта на срещата е освен да бъдат създадени условия за преки връзки между фирми от Хасковски
регион и Сверен Ирак, така и да бъдат насърчени взаим...

Заглавие: ЯПОНСКИЯТ БИЗНЕС НЕ ПОЗНАВА ДОСТАТЪЧНО БЪЛГАРИЯ
Дата: 03.07.2012 12:40
Медия: inews.bg

Успешните японски инвестиции в България трябва да се рекламиратБТПП Ниските данъци, ниските разходи за работна сила
и стратегическото географско положение са недостатъчни предпоставки за японските бизнесмени да увеличат инвестициите
си в България. Сред предизвикателствата, пред които са изправени японските компании са недовършената инфраструктура,
недостига на висококвалифицирани к...

РЕГИОНАЛНИ ТПП/ТПК - (3 НОВИНИ)

Заглавие: ЗАСЕДАНИЕ НА ООС ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
Дата: 03.07.2012 17:06
Медия: Gabrovo News

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved В сряда (4 юли) от 10.30 часа в залата на Търговско-промишлена
палата – Габрово на улица ,,Брянска" ще се проведе второто поредно заседание на Областния обществен съвет (ООС) за
превенция и противодействие на корупцията. Гост на заседанието ще бъде председателят на Комисията за предотвратяване
и установяване конфликт на интереси г-н Филип Злата...

Заглавие: РОДНИ СТОКИ БИЯТ КИТАЙСКИТЕ В ИРАК
Дата: 04.07.2012 00:06
Медия: Стандарт

Български стоки са на път да изместят китайските от пазара в Ирак. Това стана ясно на двустранен форум в Хасково между
иракски и български предприемачи. За да търсят българско производство в Хасково пристигна делегация от 18 фирми от
градовете Ербил, Сюлеймания и Дахок. Срещата е по инициатива на Хасковската търговско-промишлена палата. Форумът е
втори поред, след като българските бизнесмени бяха ...

Заглавие: СААД ТАХА: ИРАК СМЕНЯ КИТАЙСКИТЕ СТОКИ С БЪЛГАРСКИ
Дата: 03.07.2012 15:40
Медия: Хасково нет

Стоки произведени в България са на път да изместят китайските артикули от пазара в Ирак. Родното производство е

Стоки произведени в България са на път да изместят китайските артикули от пазара в Ирак. Родното производство е
предпочитано заради качеството, което държи, стана ясно на среща днес между представители на бизнеса от иракските
градове Ербил, Сюлеймания и Дахок и членове на Хасковската търговско-промишлена палата. Предприемачи от двете
държави седнаха на кръгла маса, за да се запознаят с предлаганет...

БИЗНЕС - (4 НОВИНИ)

Заглавие: БИЗНЕСЪТ ИСКА СВОБОДЕН ПАЗАР
Дата: 03.07.2012 00:05
Медия: Стандарт

След поредното увеличение на тока бизнесът настоява за развитие на свободен пазар на енергия. На него работодателите
искат да се предлага не по-малко от 50 на сто от енергията. Бизнесът настоява още и за постепенното премахване на
кръстосаното субсидиране и за прекратяване на ползването на цените на енергията като социален инструмент....

Заглавие: РУМЪНСКИТЕ КОМПАНИИ СЕ ПРЕНАСЯТ У НАС
Дата: 04.07.2012 05:18
Автор: Агенция КРОСС
Медия: Новини дир.бг

/КРОСС/ Освен гръцки фирми, у нас все по-често се регистрират и румънски компании,пише "Дума" За миналата година
броят на компаниите от северната ни съседка, които са се регистрирали в България, се е увеличил с 50%. Според сайта
"Зиаре" румънците са привлечени от плоския данък, нивото на ДДС и таванът на осигурителните вноски.Румънските
инвеститори все по-често избират да си открият фирми в Българ...

Заглавие: ЯПОНСКА ФИРМА ИМА ИНТЕРЕС КЪМ СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ У НАС
Дата: 03.07.2012 15:30
Медия: Сити Билд БГ

Това стана ясно след лекция за възстановяването на Япония след земетресението и японо-българските икономически
отношения. Ниските данъци, ниските разходи за работна сила и стратегическото географско положение са недостатъчни
предпоставки за японските бизнесмени да увеличат инвестициите си в България. Сред предизвикателствата, пред които са
изправени японските компании, са недовършената инфраструк...

Заглавие: КАК ЕМИСИЯТА БЪЛГАРСКИ ЕВРООБЛИГАЦИИ БЕШЕ ПЛАСИРАНА НА СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ
Дата: 04.07.2012 10:20
Автор: Агенция КРОСС
Медия: Новини дир.бг

Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите, пред БНТ и предаването "Денят започва"Водещ: Нашият следващ
гост ще е вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Добро утро. Здравейте. Симеон Дянков: Добро утро.
Водещ: Еврооблигациите - голям успех, голям фурор предизвика тази новина. Кое е важно да се открои в нея, на какво се
дължи този висок интерес към емисията?Симеон Дянков: Бяхм...

ТЕМИ В РАЗВИТИЕ - (1 НОВИНА)

Заглавие: БЪЛГАРИЯ СТАНА ДАНЪЧЕН РАЙ ЗА РУМЪНЦИ И ГЪРЦИ
Дата: 03.07.2012 10:35
Автор: Ruse24.bg
Медия: Новини дир.бг

Инвеститори от Румъния все по-често прескачат в България, за да открият фирми. Миналата година броят на румънските
компании, регистрирани в България, е нараснал с почти 50 на сто, съобщава сайтът "Зиаре". Румънците не са единствените,
които се пренасочват към България - броят на гръцките фирми е скочил със 72%. Те са вече 3781, отбелязва сайтът.
Причините, които подтикват комшиите да завъртят бизн...

РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ - (1 НОВИНА)

Заглавие: НИСКИТЕ ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРИВЛИЧАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ РУМЪНСКИ ФИРМИ
Дата: 03.07.2012 09:38
Автор: Дневник
Медия: Дневник

Румънските инвеститори все по-често избират да си открият фирми в България, а миналата година броят на
румънските компании, регистрирани в България, е нараснал с почти 50 процента, пише румънският информационен сайт
Зиаре, цитиран от БТА.Румънците не са единствените, които се пренасочват към България - броят на фирмите, идващи от
Гърция, е нараснал със 72 процента, достигайки 3781 фирми, отбелязва...

ЗАКОНИ И ПРОЕКТИ - (2 НОВИНИ)

Заглавие: КНСБ НАСТОЯВА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗАРАДИ НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ
Дата: 03.07.2012 21:55
Медия: Дарик радио

Увеличение на доходите и гарантиране на изплащане на доходите са основните приоритети на КНСБ за следващата година.
Това заяви в Шумен председателят на синдиката Пламен Димитров. По думите му тези приоритети са дори пред запазването
на работните места, предвид замразените доходи от последните 3 години. По данни на синдиката през последните 10 месеца
около 500 предприятия имат неизплатени възнаграж...

Заглавие: ТРИ ГОДИНИ ОСИГУРИТЕЛЕН РАЙ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ
Дата: 04.07.2012 00:31
Автор: МИНА МАРИНОВА, ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА
Медия: Монитор

Тригодишен рай за всеки голям чуждестранен инвеститор планира да създаде икономическото министерство с поправки в
Закона за насърчаване на инвестициите. За този период компанията, която налее десетки милиони евро у нас, ще бъде
освободена от задължението да плаща осигурителни вноски за наетите български служители, като това задължение ще се
поеме от държавата. Идеята беше представена от икономичес...

ПАЗАР НА ТРУДА - (1 НОВИНА)

Заглавие: ТЪРГОВЦИ ЗАПОЧВАТ ДА ВДИГАТ ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ
Дата: 03.07.2012 08:23
Медия: Агенция "КРОСС"

/КРОСС/ Увеличението на тока отприщи нова вълна с цените на храните, стоките и услугите. Производители и търговци се
юрнаха още в първия ден да вдигат стойността на продукцията си с оправданието, че новата цена на тока гълта повече от
половината им печалба, пише в. "Стандарт". Скокът на тока е на път да отприщи спекулата. Един след друг производители и
търговци започват да вдигат цените на стоките...

