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Заглавие: ТЪРСЯТ СПЕШНО 1 МИЛИАРД ЕВРО ЗА НАУКАТА НИ
Дата: 05.08.2012 18:39
Медия: Бургас днес и утре

Инвестициите в иновативни проекти може да бъдат освобождавани от данъци Родната наука се нуждае от поне един
милиард евро за иновации през следващите седем години. Това сочи оценката на експертите от Българската търговскопромишлена палата. Инвестициите за фирма в иновативни проекти могат да бъдат освобождавани от данъци, заяви пред БТА
Йосиф Аврамов, който е съпредседател на организацията. Друго ...

Заглавие: ПРИЗНАВАТ ЗАПЛАТИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ
Дата: 06.08.2012 00:05
Медия: Стандарт

Фирмите ще пестят до 18% от разходите за осигуровкиВисоките заплати вече ще се признават за инвестиция. Това
предвиждат промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които се очаква да влязат в парламента през септември. Те
признават като инвестиция вложенията в човешки капитал. Така фирмите, които харчат пари за създаване на високоплатени
работни места, вече ще могат да ползват държавни субс...

Заглавие: ФИРМИТЕ С ИНОВАЦИИ ДА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДАНЪЦИ
Дата: 05.08.2012 13:23
Автор: Новинар
Медия: Новинар

Иновативните фирми да плащат по-малко данъци. Това предлагат от родната търговско-промишлена палата. По думите
Йосиф Аврамов от БТПП парите и инвестициите, които влагат компаниите в различни иновативни проекти и модернизация не
трябва да се облагат с налог. Сред другите идеи на сдружението е да се намалят и средствата, които фирмите плашат за
съфинансиране на проектите по оперативна програма "Конк...

Заглавие: СЕДМА СРЕЩА НА КЛУБА НА СМЕСЕНИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИ ПАЛАТИ
Дата: 03.08.2012 19:06
Медия: My PR

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на Седмата среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати.
Основна тема на срещата бе инвестиционният климат в България и предстоящи промени в Закона за насърчаване на
инвестициите в България в подкрепа на производството и услугите с висока добавена стойност, повишаване на регионалната
икономическа активност и генериране на заетост. Изложение п...

Заглавие: СТРАНАТА НИ СЕ НУЖДАЕ ОТ 1 МИЛИАРД ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ
Дата: 05.08.2012 07:55
Автор: btvnews.bg
Медия: БТВ

От организацията предлагат инвестициите в такива проекти да бъдат освобождавани от данъциБългария се нуждае от поне
един милиард евро за наука и иновации в отделна оперативна програма за следващите седем години. Това смятат експертите
от Българската търговско-промишлена палата. Инвестициите на дадена фирма в иновативни проекти могат да бъдат
освобождавани от данъци, каза в интервю за БТА Йосиф Авр...

Заглавие: BCCI: BULGARIA NEEDS BGN 1 BN FOR INNOVATION
Дата: 05.08.2012 20:55
Автор: Автор: klassa.bg
Медия: Klassa English

"Bulgaria needs BGN 1 bn for innovation over the next seven years," Yosif Avramov, Co-Chairman of the Council on Innovation with the
Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) and Management Board member of BCCI , told BIA. The employers' organisation
proposes that companies' investments in innovative projects be exempt from taxes. Another proposal of BCCI is to reduce the
percentage of own...
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Заглавие: ЦЕЛТА НА РАБОТНИКА НЕ Е ДА ФАЛИРА ШЕФА
Дата: 06.08.2012 00:07
Медия: Стандарт

Недобросъвестни фирми често изиграват и държавата, казва депутатът Емил РадевДържавата ще сложи край на легалната
измама, позната като фалит със задна дата. Депутати от ГЕРБ ще внесат в парламента проект за промяна на Търговския
закон, чрез който порочните практики при фалит съдът да връща началната дата на несъстоятелност 5-10 години назад, ще
бъде прекратена. Промяната предвижда при фалит сделки...

Заглавие: НЯКОИ ОСНОВНИ ХРАНИ ПОСКЪПНАХА
Дата: 05.08.2012 15:12
Автор: btvnews.bg
Медия: БТВ

Повишила се е цената на домати, краставици, брашно, сирене, каймаПоскъпване на някои храни отчитат от Държавната
комисия по стоковите борси и тържищата. С 4% се е повишила цената на едро на доматите и краставиците. Два от основните
продукти за салата се продават до 1,22 лева за килограм. С по няколко стотинки са поскъпнали захарта, брашното, сиренето

продукти за салата се продават до 1,22 лева за килограм. С по няколко стотинки са поскъпнали захарта, брашното, сиренето
и каймата. Цената на захарта на едро стигна до ...

Заглавие: БОЖИДАР ДАНЕВ: НАМЕСАТА НА ДЪРЖАВАТА В ЦЕНИТЕ ЩЕ УБИЕ МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ

БИЗНЕС

Дата: 05.08.2012 16:54
Медия: Мениджър

Намесата на държавата при пазарното определяне на цените ще убие до 3 месеца голяма част от малкия и средния бизнес.
Това предупреждение отправи в предаването "Неделя 150" по програма "Хоризонт" на БНР изпълнителният председател на
Българската стопанска камара Божидар Данев. Той коментира акцията от страна на правителството за договаряне на ценови
мораториум върху 10 основни храни в големите търго...
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Заглавие: ИЛИЯНА ЙОТОВА: ИЗКАЗВАНЕТО НА ГЕРМАНСКИЯ МИНИСТЪР ЗА ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ

В ШЕНГЕН Е ЗАРАДИ ДОКЛАДА НА ЕК
Дата: 06.08.2012 09:49
Автор: Агенция "Фокус"
Медия: Информационна агенция "Фокус"

София. Скептичното изказване на германския министър на вътрешните работи за приемането на България и Румъния в
Шенген се дължи на последния критичен доклад на ЕК. Това каза в сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус"
евродепутатът от ПЕС Илияна Йотова. В интервю за вестник "Райнише пост" германският министър на вътрешните работи
Ханс-Петер Фридрих заяви, че е скептично настроен за при...

Заглавие: ХВАНАХА АРСЕНАЛ НА КАПЪКУЛЕ
Дата: 06.08.2012 00:07
Медия: Стандарт

Турчин превозвал над 40 хил. патрона в колата сиЦял арсенал заловиха турските митничари на граничния пункт Капъкуле на
турско-българската граница. Те откриха над 40 хил. муниции при опит да бъдат внесени нелегално в Турция.При проверката
на рентгеновата апаратура на кола, шофирана от турски гражданин, която влязла на Капъкуле от Капитан Андреево,
апаратурата сигнализирала за наличие на съмнителен ...

РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Заглавие: МОЖЕ ДА НАЗНАЧИТЕ ЗАМЕСТНИК НА ЗАМЕСТНИКА
Дата: 06.08.2012 08:33
Медия: Труд

Може ли при вътрешно заместване на длъжността на служителя, който замества отсъстващия, работодателят да назначи
външно лице и при какви условия? Н. Иванов, София Няма законова пречка при вътрешно заместване на отсъстващ
служител на позицията, която се освобождава от заместващия, да се назначи лице, което преди това не е работило за
предприятието. Това може да стане, като се сключи срочен трудов ...

Заглавие: ЧИНОВНИЦИ СЕ ВОЗЯТ В САМОЛЕТИ ГРАТИС
Дата: 06.08.2012 07:31
Медия: Поглед

(0)

/Поглед.инфо/ Български държавни чиновници и служители на големи фирми често летят със самолет на аванта.
Тенденцията се наблюдава от няколко години, но през последната особено се засилва, пише Стандарт. До полети на аванта
се стига след покупката на самолетен билет от турагенции, оторизирани от Международната асоциация на авиокомпаниите
IATA, алармираха от бранша. Практиката от години е наложила ...

Заглавие: ДЪРЖАВАТА НАМЕРИ РАБОТА НА 600 000
Дата: 06.08.2012 00:31
Автор: ПЕТЪР ИВАНОВ
Медия: Монитор

Държавата е намерила работа на над 602 000 българи за трите години от началото на мандата на правителството на ГЕРБ.
Това сочи справка на социалното министерство, с която "Монитор" разполага. Излиза, че новозаетите служители за периода
са двойно повече от останалите на улицата вследствие на кризата, макар безработицата да надхвърли 11% при 7,6 на сто
през юли 2009-а.Част от работните места са осиг...

СИНДИКАТИ И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ
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Заглавие: В БДЖ СЕ СТЯГАТ ЗА НОВА СТАЧКА
Дата: 05.08.2012 20:38
Медия: Труд

Не е изключено посред лято в БДЖ да започнат стачни действия. Това заяви в "Неделя 150" шефът на железничарския
синдикат към КНСБ Петър Бунев."Не е изключена стачка, а може би този път и обществото, хората, ползвателите, оставайки
без влакове, и те ще бъдат принудени да проявят по някакъв начин гражданската си позиция за запазване на влаковете",
каза Бунев. Той визира заканата на изпълнителния дир...

ВЕДОМСТВА И ИНСТИТУЦИИ
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Заглавие: ЗА ДВЕ ГОДИНИ 200 ДЕЦА СА ИЗВЕДЕНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ
Дата: 04.08.2012 13:31
Автор: Агенция КРОСС
Медия: Новини дир.бг

Бургас /КРОСС/ Около 750 деца ще бъдат изведени от институциите през 2013 г. От стартирането на процеса по
деинституционализацията преди две години около 200 деца с увреждания до сега вече са изведени от специализираните
институции и са настанени в среда, близка до семейната. Това заяви пред журналисти министърът на труда и социалната
политика Тотю Младенов. Заедно със заместник-министър Зорница Р...

Заглавие: МЛАДИТЕ СА НАЙ-РЕДОВНИТЕ ПЛАТЦИ ПРЕЗ ЛЯТОТО
Дата: 06.08.2012 08:12
Медия: Banks.dir.bg

Младежите до 30 години са най-редовни в плащането на сметките си за ток, вода, телефон и кредити. Това сочи анализът на
фирмите за събиране на задълженията, съобщи ТВ 7. Причината младите хора да не трупат дългове е, че те по-лесно
намират работа през лятото. Очаква се обаче задлъжнялостта да се увеличи след края на отпуските. Летният сезон тази
година спрямо миналата започна с по-добра събираемос...

ПАЗАР НА ТРУДА
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Заглавие: БОНУСИ ЗА ФИРМИ С ВИСОКИ ЗАПЛАТИ
Дата: 06.08.2012 07:41
Медия: Banks.dir.bg

Държавата ще връща платените осигуровки за фирми, които инвестират в човешки капитал. Идеята, която бе изоставена
през последните месеци, отново е на дневен ред, стана ясно от изказвания на министъра на икономиката Делян Добрев и на
шефа на Агенцията за инвестиции Борислав Стефанов.По този начин ще се стимулират инвестициите в ИТ сектора, а по
проекта се работи от миналата година.За да получат суб...

Заглавие: БЕЗРАБОТИЦАТА В РАДОМИР НАД 12 ПРОЦЕНТА
Дата: 06.08.2012 08:41
Медия: Mirogled

Безработицата в община Радомир в края на първото полугодие на тази година е 12,4% като търсещите работа безработни са 1
200 души. Всеки месец в Бюрото по труда се регистрират нови 130- 140 останали без работа жители на общината. По толкова и
отпадат от регистрация. Малцина обаче намират работа, а им изтича срока на отчет в Бюрото по труда. Задържане нивото на
безработицата във втората по големина...

Заглавие: ДЪРЖАВАТА И ЕС ПЛАЩАТ ЗА РАБОТА НА 36 000 МЛАДЕЖИ
Дата: 05.08.2012 20:00
Автор: Дина Христова
Медия: Сега

Правителството сериозно се е заело да бори младежката безработица основно със субсидирана заетост, след като Евростат
отчете, че у нас тя е около 30%. Вече над 36 000 българи до 29 г. са включени в различни видове обучения, квалификационни
курсове, стажове и субсидирана заетост, финансирани с пари от Европа чрез ОП "Развитие на човешките ресурси" и от
държавния бюджет. Това отчетоха от социалното ...

Заглавие: СКОК НА ЗАПЛАТИТЕ ПРИ СЕЗОННИТЕ РАБОТНИЦИ
Дата: 06.08.2012 08:05
Автор: СофияУтре
Медия: Новини дир.бг

Наблюдава се скок на заплащането в сезонната заетост, пише в. "Новинар".Това заяви зам.-шефът на БСК Димитър Бранков.
По думите му новата на заплащане са по-добри от тези през миналата година, без да уточнява с колко процента се е
увеличили сумите. Това покачване е част от общата тенденция за скок на заплатите в повечето сектори на икономика.
Работниците от сезонната заетост са предимно в сфери ка...

Заглавие: НОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖЕ ДА НЕ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ НА РАБОТНИЦИТЕ СИ
Дата: 05.08.2012 13:23
Автор: Новинар
Медия: Новинар

Шефовете на новите предприятия ще бъдат освободени от осигуровки на служителите си. Това е предвидено в законопроект,
изготвен от икономическото ведомство, съобщи ресорният министър Делян Добрев по БНР. Една от най-важните точки
според министъра касае мерките, които се отнасят до инвеститори, разкриващи работни места в страната и развиващи
определено производство. Предвижда се за две години работо...

Заглавие: ОСЕМ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ МОГАТ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА В ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКИТЕ

АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Дата: 05.08.2012 14:19
Автор: радио "Фокус" - Сливен
Медия: Фокус радио

Ямбол. Осем млади специалисти могат да започнат работа в областна и общинските администрации в област Ямбол по
Програма "Старт в кариерата" 2012г, предаде кореспондентът на радио "Фокус"-Сливен. За поредна година тази програма се
реализира в областта като ефективен модел млади хора завършили висшето си образование да стартират своята кариера.
Според утвърдената квота за област Ямбол в Областна ад...

Заглавие: ДИМИТЪР БРАНКОВ: НИВАТА НА ЗАПЛАЩАНЕ В СЕЗОННАТА ЗАЕТОСТ СА ПО-ДОБРИ ОТ

МИНАЛАТА ГОДИНА

Дата: 05.08.2012 08:56
Автор: Агенция "Фокус"
Медия: Информационна агенция "Фокус"

София. Нивата на заплащане в сезонната заетост са по-добри от миналата година като тенденция от общото нарастване на
заплатите в повечето сектори на икономиката. Това каза в интервю за Агенция "Фокус" Димитър Бранков, заместникпредседател на Българската стопанска камара. В сезонната заетост нивата на заплащане са по-ниски, най-вече поради
секторите, в които тя се реализира – търговия, услуги, хот...

