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БТПП - (2 НОВИНИ)

Заглавие: БТПП ОРГАНИЗИРА БИЗНЕС ДЕЛЕГАЦИЯ ДО СИНГАПУР
Дата: 09.07.2012 17:34
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата

от 29-09 до 4 -10 2012г. Българската търговско-промишлена палата и нейните партньори в Сингапур - Европейската
търговска палата в Сингапур и Бизнес федерацията на Сингапур организират бизнес делегация до Сингапур в периода 29
септември- 4 октомври 2012г. В последната бизнес делегация до Сингапур, организирана от БТПП 90 сингапурски фирми се
срещат с представители на българския бизнес. ...

Заглавие: НОВОНАЗНАЧЕНИЯТ ПОСЛАНИК НА БЪЛГАРИЯ В КУБА ПОСЕТИ БТПП
Дата: 09.07.2012 17:06
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата

Проведе се среща между новоназначения посланик на България в Куба г-жа Светла Стефанова и председателя на БТПП г-н
Цветан Симеонов. По време на разговора г-н Симеонов информира г-жа Стефанова за досегашния опит в бизнес отношенията
с Куба и за състоянието с партньорските организации на БТПП в Куба. Общо бяха обсъдени възможностите за икономическо
сътрудничество между двете страни. Констатирано б...

БТПП В МЕДИИТЕ - (1 НОВИНА)

Заглавие: БТПП УЧАСТВА В ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЯВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
Дата: 09.07.2012 08:18
Автор: 1към1
Медия: 1 към 1

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и експерти от Палатата участваха в проведената в Министерски съвет дискусия по
публичното представяне на резултатите от оценката на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и
критериите за подбор на проекти, използвани по седемте оперативни програми. Системата от седем оперативни програми и

критериите за подбор на проекти, използвани по седемте оперативни програми. Системата от седем оперативни програми и
съпътстващите ги процедури, съфинансирани със средст...

БИЗНЕС - (8 НОВИНИ)

Заглавие: КОЙ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КРАДЕЦ НА ДДС В ДЪРЖАВАТА
Дата: 09.07.2012 20:41
Автор: Webcafe
Медия: Новини дир.бг

Българските фирми живеят в данъчен ад. Това заяви Кирил Вътев, собственик на едно от най-големите месопреработвателни
предприятия у нас - Тандем, на пресконференция в Българската стопанска камара (БСК), посветена на данъчните измами и
произвола на НАП в събирането на ДДС.Председателят на асоциацията за правна защита на фирмите Симеон Ялъмов заяви,
че НАП е най-големият крадец на ДДС в държавата....

Заглавие: ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ УДРЯТ КОРЕКТНИЯ БИЗНЕС ЗАРАДИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОПУСКИ
Дата: 10.07.2012 06:15
Медия: Novina

Отмяна на солидарната отговорност на всеки доставчик за дължимо и невнесено ДДС от друго лице, което е ползвало
данъчен кредит – за това настояха от Българската стопанска камара. От работодателската организация сигнализираха, че
заради пропуски в българското законодателство са възможни данъчни измами, които удрят коректния бизнес. Част от
проблемите, с които се сблъсква бизнесът, представи адвокат...

Заглавие: БСК ПРОГНОЗИРА ЗАГУБИ ЗА БИЗНЕСА С ПО-СКЪПИЯ ТОК
Дата: 10.07.2012 08:31
Медия: Телевизия Европа

Последното увеличение на енергийните цени над 16 на сто за бизнеса фактически увеличи ножицата на кръстосаното
субсидиране, което е сред ключовите проблеми в енергетиката. Енергийните цени продължават да бъдат ползвани като
инструмент за провеждане на социална политика, което е дълбоко погрешно и непазарно. Още за негативните последици и
прогнозите на Българската стопанска камара говори в предаван...

Заглавие: СПОРЕД БИЗНЕСА НАП Е "НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КРАДЕЦ" В ДЪРЖАВАТА
Дата: 09.07.2012 20:08
Автор: livebiz.bg
Медия: Новини дир.бг

Националната агенция за приходите (НАП) е най-големият крадец на ДДС в държавата. Това заяви председателят на
Асоциацията за правна защита на фирмите Симеон Ялъмов по време на днешната пресконференция на ръководството на
Българската стопанска камара (БСК). Ялъмов представи схема за начина, по който протича една типична ДДС измама и как
изрядните фирми са принудени да плащат неколкократно източени...

Заглавие: БСК: ДАНЪЧНИ ГОНЯТ КОРЕКТНИЯ БИЗНЕС
Дата: 09.07.2012 22:04
Медия: Труд

Националната агенция за приходите (НАП) събира стриктно данъци от коректния бизнес, а фирмите фантоми, източващи
ДДС, остават недосегаеми. За това алармираха работодатели от металургията, хартиената промишленост,

ДДС, остават недосегаеми. За това алармираха работодатели от металургията, хартиената промишленост,
месопреработването, производството на брашно на дискусия за данъчните измами, организирана от Българската стопанска
камара (БСК). Бизнесът негодува срещу практиката, когато един доставчи...

Заглавие: ВНОСЪТ ПРЕЦАКВА РОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Дата: 09.07.2012 21:16
Медия: Novina

Доставките на стоки от страни от ЕС нанася сериозен удар върху бюджета и родните производители.Това алармираха
бизнесмени по време на брифинг в Българската стопанска камара. Те уточниха, че става въпрос за голям обем стоки с
висока добавена стойност, които се внасят у нас най-вече от Гърция. Според председателя на камарата Божидар Данев
Гърция е основният канал, по който се удрят родните търговци...

Заглавие: ФРЕНСКИЯТ БИЗНЕС ПОИСКА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД
Дата: 09.07.2012 18:39
Медия: Капитал

Линк досие Франсоа Оланд Франсоа Оланд е избран за президент на Франция на 6 май ... Цялото досие "Шокова
конкурентоспособност" - това поиска френският бизнес от президента Франсоа Оланд Линк досие Франсоа Оланд е избран
за президент на Франция на 6 май ... Цялото досие , за да издърпа компаниите от блатото. Новата вълшебна мантра за
фирмите...

Заглавие: СОЦИОЛОЗИ: ВЛАСТТА УПРАЖНЯВА СКРИТО ВЛИЯНИЕ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Дата: 09.07.2012 22:58
Медия: Info Bulgaria

Създава се основателно съмнение, че чрез обществени поръчки и разпределение на средства от еврофондовете властта
плаща скрито и упражнява влияние на фигури с обществено значение, включително и социолози.Сравнително ново е
едновременното влияние върху медии и социолози, така че се тиражират широко угодни за властта изследвания. Това мнение
изразиха Боряна Димитрова ("Алфа Рисърч") и Кольо Колев ("М...

ТЕМИ В РАЗВИТИЕ - (5 НОВИНИ)

Заглавие: НА МЛАДЕЖКАТА ТРУДОВА БОРСА РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯВИХА 23 СВОБОДНИ МЕСТА, НАЙ-

МНОГО СЕ ТЪРСЯТ ХОРА ЗА ШИВАШКИЯ БРАНШ
Дата: 10.07.2012 06:51
Автор: "Посоки"
Медия: Вестник посоки

23 свободни работни места са били обявени на проведената през миналата седмица младежка трудова борса в зала "Плевен".
Това съобщиха от Бюрото по труда, след като анализираха и обобщиха резултатите от борсата. Директорът на трудовото
бюро Недко Лачев е запознал работодателите и младежите, дошли на борсата, с актуалните в момента схеми и проекти по ОП
"Развитие на човешките ресурси", възможностите ...

Заглавие: АДЕЛИН ДЕРМАНСКИ: НЯМА ДА ВДИГАМЕ ЦЕНАТА НА ХЛЯБА, ЗАСЕГА
Дата: 10.07.2012 00:43
Медия: Ловеч Прес

Към момента няма предпоставки за вдигане цената на хляба, категоричен е Аделин Дермански, управител на най-голямата

Към момента няма предпоставки за вдигане цената на хляба, категоричен е Аделин Дермански, управител на най-голямата
фирма за производство на хляб в Ловешко - "Мелиса". По думите му, в момента повишаването на цените на тока и природния
газ се компенсира от падналата цена на горивата. Дермански обаче не може да гарантира, че ситуацията ще остане същата,
ако се повишат цените на зърното и брашното."П...

Заглавие: ЗАПЛАТИТЕ В БЯЛО СКАЧАТ С ОКОЛО 20%
Дата: 10.07.2012 05:57
Медия: Пловдив online

Средно с около 20% се вдигат заплатите в сферата на здравеопазването от днес, обяви министър Десислава Атанасова.
Това ще стане с подписването днес на нов колективен трудов договор. Лекарите обаче коментираха, че въпросния КТ няма да
се отрази на заплащането им, защото здравните заведения са търговски дружества и то е свързано с оборотите и печалбите
на съответното ЕООД или ООД.Новото увеличение н...

Заглавие: ДОКТОРИ СКОЧИХА: ПРАХ В ОЧИТЕ С ЛЕКАРСКИТЕ ЗАПЛАТИ
Дата: 10.07.2012 00:05
Медия: Стандарт

Болниците затънаха с нови 33 млн., Касата им покрива само 12Нов скандал предизвикаха увеличени докторски заплати.
Лекари се оплакаха, че здравният министър ще им вдигне възнагражденията само на хартия. Ден преди да бъде подписано
споразумението за 20-процентното увеличение, докторите възроптаха, че документът е само прах в очите на хората. "С него
месечните възнаграждения на лекарите ще бъдат вдиг...

Заглавие: ВЕЧНИЯТ ДДС КАПАН
Дата: 09.07.2012 20:45
Автор: Varnapress.net
Медия: Варна Прес

Вечният ДДС капан Икономика | Varnapress.net | юли 9, 2012 at 20:15 Националната агенция за приходите отказва да
преследва истинските данъчни измамници, а вместо това избира да приписва задължения на коректните фирми, които в
миналото са търгували с компании нарушители.На този проблем за пореден път наблегнаха адвокати и мениджъри, които
участваха на кръ...

РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ - (7 НОВИНИ)

Заглавие: МЕСТАТА ЗА СТАЖАНТИ ПОВЕЧЕ ОТ МЕРАКЛИИТЕ
Дата: 10.07.2012 00:05
Медия: Стандарт

Местата за стажанти се оказаха повече от мераклиите за тях. Бизнесът до момента е дал 5048 заявки да назначи млади хора
по стажантската програма на социалното министерство, при която хазната плаща на младите 6 месеца минималния доход за
съответната професия. Младежите, поискали да бъдат назначени, са едва 4500. 2400 вече са започнали работа.Социалното
министерство подготвя промени в Кодекса по тру...

Заглавие: БЕЗРАБОТИЦАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА СПАДА, ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДЕЖИ НАМИРАТ РАБОТА
Дата: 10.07.2012 06:25
Медия: Planeta bg

Нивото на безработицата през юни е 10,8 процента, като броят на безработните е намалял с 0,2 процента спрямо предходния
месец, съобщи социалният министър Тотю Младенов. В бюрата по труда са регистрирани 354 825 лица без работа. От тях
близо 71 хиляди са безработните младежи на възраст до 29 години, като при тях равнището на безработица е 19,8 процента.
Министър Младенов съобщи, че през първите пет...

Заглавие: РАБОТОДАТЕЛИ ОБВИНИХА НАП В ИЗТОЧВАНЕ НА ДДС, ПРИХОДНАТА АГЕНЦИЯ ОТРИЧА
Дата: 09.07.2012 20:09
Медия: Tv plus

Измамите с ДДС се увеличават и НАП начислява несправедливо данък добавена стойност на коректните фирми, оплакаха се
работодатели. Данъчните преустановяват бързо проверките си на фирмите измамници, тъй като не ги откриват на посочения
адрес. Така източеното ДДС се събира от фирмите, които са лоялни към бюджета, обясниха от Българската стопанска
камара. От НАП отрекоха обвиненията. Васил Василев...

Заглавие: БЕЗРАБОТИЦАТА ПОЧТИ НЕ ПОМРЪДВА ВЪПРЕКИ СТАРТА НА СЕЗОНА
Дата: 09.07.2012 20:00
Автор: Дина ХРИСТОВА
Медия: Сега

Хората без препитание са с почти 40 000 повече, отколкото преди годинаСтартът на силния летен сезон през юни не е успял
да окаже голямо влияние върху безработицата, стана ясно от данните, изнесени от социалния министър Тотю Младенов
вчера. Към края на миналия месец безработицата е била 10.8%, което е спад с едва 0.2% спрямо май и ръст с 1.1% към юни
2011 г. Регистрираните в бюрата по труда хора бе...

Заглавие: 12 000 МЛАДЕЖИ СА ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА ДО ЮЛИ 2012
Дата: 09.07.2012 19:10
Медия: inews.bg

МОМН и МТСП подписаха споразумение за намаляване на младежката безработицаБулфото През първите пет месеца на
2012 година 12 хиляди млади хора са постъпили на работа. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю
Младенов, след като подписа споразумение с министъра на образованието Сергей Игнатов за обмен на информация, като
мярка за намаляване на младежката безработица...

Заглавие: РАБОТА ИЛИ ВУЗ ЗА МЛАДЕЖИТЕ ДО 4 МЕСЕЦА СЛЕД НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
Дата: 09.07.2012 18:23
Автор: "PoligrafF"
Медия: Poligraff

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей
Игнатов подписаха днес споразумение за обмен на информация като мярка срещу младежката безработица. Споразумението
е в изпълнение на националната инициатива "Работа за младите хора в България" 2012 - 2013 г., приета от Министерския
съвет на 28 март 2012г. То цели насърчаване на достъпа...

Заглавие: ГЛАВНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА НАСТОЙЧИВО ПРИЗОВАВА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА

СЪОБРАЗЯТ РЕЖИМА НА РАБОТА С ВИСОКИТЕ ЛЕТНИ ТЕМПЕРАТУРИ
Дата: 10.07.2012 09:33
Медия: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Главната инспекция по труда настойчиво призовава работодателите да съобразят режима на работа с високите летни
температури и да изпълнят мерките, предвидени в оценката на риска на работните места, изготвена от служба по трудова
медицина.
Службите по трудова медицина са основен елемент в системата за управление на здравето и
безопасността при работа. Изпълняват предимно прева...

ЗАКОНИ И ПРОЕКТИ - (1 НОВИНА)

Заглавие: НЕ НАКАЗВАЙТЕ ЧЕСТНИТЕ ЗАРАДИ ИЗМАМНИЦИТЕ
Дата: 10.07.2012 00:06
Медия: Стандарт

Фирмите:Промени в законодателството, които да стопират измамите с точене на ДДС, поискаха от Българската стопанска
камара. Бизнесът предлага да се въведе облекчен ред за разкриване на банкова тайна пред Националната агенция за
приходите (НАП), придружено с детайлно изброяване на условията за реалност на доставките съгласно изискванията на ЕС.
"В момента има епидемия от "заразяване" на коректни фир...

ПАЗАР НА ТРУДА - (5 НОВИНИ)

Заглавие: БЕЗРАБОТИЦАТА ПОЧТИ НЕ ПОМРЪДВА ВЪПРЕКИ СТАРТА НА СЕЗОНА
Дата: 10.07.2012 08:15
Автор: СЕГА
Медия: Новини дир.бг

Стартът на силния летен сезон през юни не е успял да окаже голямо влияние върху безработицата, стана ясно от данните,
изнесени от социалния министър Тотю Младенов вчера. Към края на миналия месец безработицата е била 10.8%, което е спад
с едва 0.2% спрямо май и ръст с 1.1% към юни 2011 ......

Заглавие: РАБОТА ИЛИ ВУЗ ЗА МЛАДЕЖИТЕ ДО 4 МЕСЕЦА СЛЕД НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
Дата: 09.07.2012 18:23
Автор: "PoligrafF"
Медия: Poligraff

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и министърът на образованието, младежта и науката Сергей
Игнатов подписаха днес споразумение за обмен на информация като мярка срещу младежката безработица. Споразумението
е в изпълнение на националната инициатива "Работа за младите хора в България" 2012 - 2013 г., приета от Министерския
съвет на 28 март 2012г. То цели насърчаване на достъпа...

Заглавие: 10.8% Е БЕЗРАБОТИЦАТА КЪМ ЮНИ
Дата: 09.07.2012 16:28
Автор: От: Bulgaria On Air
Медия: BG on air

С 0.2% на месечна база се е понижила безработицата през юни. През последните години сезонната заетост успяваше да
намали значително броя на хората без работа. В началото на лятото процентът на безработните остава висок-над 10.8%,
съобщи днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. През последните три години хората без работата в
летните месеца са били бяха под 10%.С цел намаляване...

Заглавие: В БЛАГОЕВГРАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ТРУДОВО-

ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАВА НА РАБОТЕЩИТЕ

Дата: 09.07.2012 16:47
Автор: Радио " Фокус"- Пирин
Медия: Фокус радио

Благоевград. Утре от 9.30 до 11.30 часа на площад "Македония", пред паметника на Гоце Делчев в Благоевград ще се проведе
разяснителна кампания за трудово-осигурителните права на работещите в България. Това каза за Радио ''Фокус'' – Пирин
Димитър Марчев, председател на Синдикалния регионален съюз на КТ "Подкрепа" в Благоевград. Той уточни, че на 6 юли
тази година е сключено споразумение между ръков...

Заглавие: НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ ЗА 600 МЛАДЕЖИ БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ ПО ОП РЧР
Дата: 09.07.2012 16:15
Медия: EuroFunds.bg

"Старт в администрацията" е новият проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", който ще даде
възможност на безработни младежи да придобият професионален опит в структурите на Министерството на труда и
социалната политика (МТСП) и Министерството на здравеопазването. Официалното начало на проекта беше поставено на 4
юли 2012 г., когато заместник-министърът на труда и социалната по...

