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БТПП - (1 НОВИНА)

Заглавие: БТПП връчи традиционните си годишни награди
Дата: 04.12.2012 13:21
Медия: Класа

БТПП връчи за 19-ти път традиционните си годишни награди на форми постигнали добре финансово икономически резултати.
Носителите бяха определени въз основа на специални критерии, показващи устойчивост и постижения в управлението.
Използвани бяха комплексни показатели от класацията на Палатата - ТОП 100. Класациите илюстрират успешно управление,
реална оценка на икономическата среда и най-важното – ...

БТПП В МЕДИИТЕ - (15 НОВИНИ)

Заглавие: БТПП обяви отличниците в бизнеса
Дата: 04.12.2012 12:31
Автор: Expert.bg
Медия: Новини дир.бг

БТПП обяви бизнесите на годината. Палатата за 19-ти път връчи своите традиционни Годишни награди в категориите: водещи
български фирми, регионална палата и браншова организация, посланик и чуждестранен търговски представител, както и
медия и журналист.Класациите илюстрират успешно управление, реална оценка на икономическата среда и най-важното как
може да се развива бизнесът в условията на дългого...

Заглавие: Шуменската фирма "Алкомет" с награда от БТПП
Дата: 04.12.2012 13:11
Медия: Шуменска заря

Шуменската фирма "Алкомет" получи престижна награда от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), съобщиха от
палатата. Дружеството грабна първото място в категория "ТОП 10х6...

Заглавие: БТПП обяви отличниците в бизнеса

Заглавие: БТПП обяви отличниците в бизнеса
Дата: 04.12.2012 12:31
Медия: Експерт БГ

Палатата награди водещи български фирми за успешни стратегии в условията на кризаБТПП обяви бизнесите на годината.
Палатата за 19-ти път връчи своите традиционни Годишни награди в категориите: водещи български фирми, регионална
палата и браншова организация, посланик и чуждестранен търговски представител, както и медия и журналист. Класациите
илюстрират успешно управление, реална оценка на икономи...

Заглавие: БТПП връчи традиционните си годишни награди
Дата: 04.12.2012 12:07
Медия: My PR

БТПП за 19-ти път връчи своите традиционни Годишни награди. Категориите са: водещи български фирми в най-обективната
бизнес класация у нас регионална палата и браншова организация; посланик и чуждестранен търговски представител медия
и журналист. Като специални гости събитието уважиха: Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма;
Томислав Дончев, министър по управление на средс...

Заглавие: Bulgaria ON AIR взе награда за обективно отразяване на дейността на БТПП
Дата: 04.12.2012 10:41
Автор: От: Bulgaria On Air
Медия: BG on air

Над половината фирми към Българската търговско-промишлена палата завършват 2012 с печалба, стана ясно по време на
церемонията по връчване на годишните награди на платата. На престижното награждаване присъстваха министрите Делян
Добрев, Десислава Атанасова,Томислав Дончев и Тотю Младенов. Сред наградените бяха браншовата организация по
текстил и облекло, както и регионалната търговско-промишлена па...

Заглавие: Кои са най-добрите в бизнеса?
Дата: 04.12.2012 09:24
Медия: inews.bg

БТПП връчи годишните си награди сиБТА На специална церемония в столичния хотел "Шератон" Българската търговскопромишлена палата (БТПП) връчи Годишните си награди си за деветнадесети пореден път, съобщава Econ.bg. На събитието
присъстваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, колегата му, който отговаря за усвояването
на еврофондовете Томислав Дончев, както и министрите н...

Заглавие: БТПП връчи традиционните си годишни награди
Дата: 03.12.2012 22:15
Автор: Диляна Здравкова
Медия: БНТ

Българската търговско-промишлена палата връчи традиционните си годишни награди. Отличени бяха най-успешните фирми
за тази година. Статуетките "Хермес" и грамотите, които получиха фирмите, са показател за предприемаческа активност и
стимул за бизнеса.Томислав Дончев, министър по управление на европейските фондове:- Всички ние имаме ангажимента да
даваме подобни хора за пример, защото точно в тези в...

Заглавие: Българската търговско-промишлена палата раздаде годишните си награди (видео)
Дата: 03.12.2012 19:36

Дата: 03.12.2012 19:36
Медия: Novini bg

Четирима министри присъстваха на церемонията Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев,
министърът на здравеопазването Десислава Атансова, министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев и
социалният министър Тотю Младенов се включиха в церемонията по раздаване на Годишните награди на Българската
търговско-промишлена палата (БТПП). Важно е да показваме добрите приме...

Заглавие: Българската търговско-промишлена палата раздаде годишните си награди
Дата: 03.12.2012 19:36
Медия: Novini bg

Четирима министри присъстваха на церемонията Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев,
министърът на здравеопазването Десислава Атансова, министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев и
социалният министър Тотю Младенов се включиха в церемонията по раздаване на Годишните награди на Българската
търговско-промишлена палата (БТПП). Важно е да показваме добрите приме...

Заглавие: Министър Тотю Младенов награди победителя в категория "Браншова организация" за 2012 г.
Дата: 03.12.2012 19:44
Медия: Министерство на труда и социалната политика

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов награди победителя в категория "Браншова организация" за 2012
г. на церемонията по връчване на годишните награди на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Той връчи
бронзова статуетка "Хермес" и Грамота на "Браншова организация за текстил и облекло" (БОТО). БТПП връчва своите
награди за 19-та поредна година, като класациията обхваща ...

Заглавие: Раздадоха годишните награди на БТТП
Дата: 03.12.2012 19:35
Медия: Икономика

Първото място, сред стоте фирми с най-големи приходи за 2011 г., беше дадено на "Станчо Колев" ЕООДБългарската
търговско-промишлена палата (БТТП) връчи редовните си годишни награди в присъствието на четирима министри. Първата
награда от "ТОП 100" фирмите по приходи за 2011 г. получи "Станчо Колев" ЕООД - гр. Габрово. Компанията произвежда
шоколадови изделия и търгува с цял свят. Собственикът на фи...

Заглавие: Четирима министри се включиха в церемонията по раздаване на Годишните награди на Българската
търговско-промишлена палата
Дата: 03.12.2012 19:05
Автор: Агенция "Фокус"
Медия: Информационна агенция "Фокус"

София. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, министърът на здравеопазването Десислава
Атансова, министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев и социалният министър Тотю Младенов се
включиха в церемонията по раздаване на Годишните награди на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), предаде
репортер на Агенция "Фокус". Важно е да показваме добрите пример...

Заглавие: JCI България организира поредица от обучения
Дата: 03.12.2012 13:48
Медия: Барометър

JCI България (www.jci.cc) е международна неправителствена организация обединяваща млади, амбициозни и активни хора от
цял свят. Организацията работи по проекти свързани с бизнеса, социалните и културни дейности, международната дейност и
обученията - една своеобразна школа, която превръща своите членове в изключителни професионалисти, успешни
предприемачи и дейни лидери, като им дава възможност ...

Заглавие: Щандът на БТПП събра 619.11 лева на Базара на Международния женски клуб София
Дата: 03.12.2012 13:04
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата

За втора година Българската търговско-промишлена палата участва със свой щанд в декемврийския благотворителен базар,
организиран от Международния женски клуб София в Интер Експо и Конгресен център на бул. "Цариградско шосе" 147.
БТПП бе поканила на своя щанд фирми-членове, които проявиха интерес към благотворителната инициатива. Тази година
към досегашните дарители се присъединиха със своя продукц...

Заглавие: Предстоящи събития за днес, 03.12.2012 г.
Дата: 03.12.2012 08:47
Медия: Инфосток

Предстоящи събития за днес, 03.12.2012 г.- Извън,едно общо събрание на акционерите на ЕЛАРГ Фон за земеделска земя
АДСИЦ. На него акционерите на дружеството ще приемат начален ликвидационен баланс на дружеството.- Краен срок за
изплащане на дивиденти върху акциите на Монбат АД за 2011 г. Дружеството даде по 0.017228 на акция за миналата година.Начална дата за търговия с правата а увеличение на к...

БИЗНЕС - (5 НОВИНИ)

Заглавие: Икономическата 2013 г. - уви, без отхлабване на затегнатия колан
Дата: 04.12.2012 14:08
Медия: 24 Часа

Икономическата 2013 г. ще е повторение на 2012 г. - опит всеки да се задържи без спад и с минимален ръст. Не е много
оптимистично, но така изглеждат нещата от днешна гледна точка. Е, току-виж се окаже, че намерим находище на диаманти
например под връх Рожен и станем като Южна Африка... Ако оставим настрана чудесата и гледаме реалностите, какво се
вижда? Ако съдим по досегашните данни, в еврозоната...

Заглавие: Инвеститорите харесват Европа все пак
Дата: 04.12.2012 14:20
Медия: Economynews.bg

Въпреки дълговата криза в еврозоната, а може би именно заради нея, американците, китайците и арабите все по-активно
инвестират пари в Стария свят. При това фирмите от КНР повече инвестират в ЕС, отколкото европейците – в Китай.Емиратът
Катар възнамерява да вложи в италианските компании от 1 до 1,5 милиарда евро. Американската корпорация Anbaric ще
инвестира най-малко 4 милиарда евро в изграждането...

Заглавие: Тoтю Младенов: Хората над 50 г. са 40% от населението на България
Дата: 04.12.2012 12:53
Медия: Барометър

Към 1 февруари 2011 г. гражданите на България на 50 и повече години са били 2 943 055 души или 40% от общото население
на страната.Това съобщи социалният министър Тотю Младенов на конференция, посветена на Европейската година на
активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, предаде БГНЕС.Според министъра вече
наблюдаваме значителнипромени в баланса и структурата на населен...

Заглавие: Средната възраст в ЕС ще стане 47 години до 2060 г.
Дата: 04.12.2012 13:36
Медия: Novini bg

Затова трябва да бъдат положени усилия възрастните хора на пазара на труда не само да запазят работните си места, но и
да се подобри отношението към тях До 2060 година средната възраст в Европейския съюз ще се увеличи от сегашните 40 на
47 години. Затова трябва да бъдат положени усилия възрастните хора на пазара на труда не само да запазят работните си
места, но и да се подобри отношението към тя...

Заглавие: Цачева: Българските кооперации са пример за успешен бизнес модел
Дата: 04.12.2012 13:27
Медия: 19 минути

Българските кооперации са пример за успешен бизнес модел, насочен към проблемите на обществото. Това каза
председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която откри Международната конференция "Ролята на кооперациите за
развитието на социалната икономика", предаде Фокус. Конференцията е организирана от Икономическия и социален съвет в
България (ИСС). Във форума участват членове на ИСС и на Европ...

ТЕМИ В РАЗВИТИЕ - (4 НОВИНИ)

Заглавие: Закриване на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между
поколенията – 2012 в България
Дата: 04.12.2012 14:12
Медия: Министерство на труда и социалната политика

Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012 (ЕГ2012) в
България бе официално закрита днес. Министърът на труда и социалната политика и национален координатор на
инициативата Тотю Младенов поздрави присъстващите и запозна участниците с проведените от МТСП инициативи, целящи
създаването на устойчива култура на активен живот на възрастните хора. ...

Заглавие: НАД 210 МИЛИОНА ЛЕВА ЗАБАВЕНИ ЗАПЛАТИ СА ИЗПЛАТЕНИ СЛЕД НАМЕСА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО
ТРУДА
Дата: 04.12.2012 13:46
Медия: Модерна Враца

Над 210 милиона лева забавени трудови възнаграждения са изплатени от работодатели на работници и служители след
проверките на Главна инспекция по труда за периода от средата на 2009 година до месец ноември 2012 г. Контролът върху
предприятия със забавено изплащане на дължими трудови възнаграждения остава основен приоритет в дейността на
Инспекцията по труда. Снижаване броя на предприятията със ...

Заглавие: БНБ: Правителствените депозити намаляват с 8% през 2013 г.
Дата: 04.12.2012 13:52
Медия: Класа

Средногодишният размер на правителствените депозити при БНБ ще намаление с около 8% през 2013 г. спрямо тази година.
Това прогнозира БНБ, използвайки сценарий за прогнозния размер на международните валутни. Прогнозата е следствие найвече на изплащането на правителствени облигации (в размер на близо 1.8 млрд. лв.), чийто падеж е в началото на 2013 г.,
уточняват от БНБ. Останалите позиции в баланс...

Заглавие: Разместване в сивата икономика, всяка четвърта продажба се крие
Дата: 04.12.2012 13:18
Медия: Mediapool

Сивата икономика в България сменя секторите и практиките за укриване на приходи се разместват, но паралелно с това
намаляват. Въпреки това една четвърт от реализираните продажби не се декларират пред данъчните, сочи изследване на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитирано от БТА във вторник.Според работодателите от 11
бранша, в държавната хазна постъпват данъците за три четв...

РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ - (2 НОВИНИ)

Заглавие: БСК: Президентът да сезира КС за начина на определяне на такса "смет"
Дата: 04.12.2012 14:06
Медия: Publics

Позиция на Българската стопанска камара С писмо до президента на Република България Росен Плевнелиев Българската
стопанска камара (БСК) отправя молба към държавния глава да сезира Конституционния съд за обявяване на
противоконституционност на чл. 67 ал.2 от Закона за местните данъци и такси. Искането е част от действията на БСК в посока
премахване на порочната практика таксата за битови отпадъци (...

Заглавие: Една четвърт от продажбите на тъмно
Дата: 04.12.2012 14:05
Медия: Darts news

Най-големи нарушения са с електроника и козметикаЕдна четвърт от реалните продажби у нас са на тъмно и не се
декларират, сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), цитирано от БТА. В държавната
хазна постъпват данъците за три четвърти от реализираните продажби. Сивият сектор в националната икономика е намалял с
5,4 процента през последните две години, установили екс...

СИВА ИКОНОМИКА - (1 НОВИНА)

Заглавие: Една четвърт от реалните продажби у нас се укривали
Дата: 04.12.2012 13:18
Медия: Spekulanti

Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в
България /АИКБ/, цитирано от БТА. Според работодателите от 11 пилотни бранша в държавната хазна постъпват данъците за
три четвърти от реализираните продажби. Подобно на икономическите субекти и на ниво физически лица се оформя
тенденция за недеклариране до една четвърт от доходите, се...

