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БТПП В МЕДИИТЕ - (4 НОВИНИ)

Заглавие: РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПРЕСНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА БТПП
Дата: 27.07.2012 16:51
Медия: Икономически портал на регион Стара Загора

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) проведе експресно анкетно проучване на 25 - 26 юли сред своите членове,
във връзка с предстоящо обсъждане на въпроса за прехвърляне на административни служби от столицата в провинцията.
Само 30,55% одобряват прехвърлянето на Агенция Митници в Русе, Управлението на туризма в Пловдив, и Агенцията по
рибарство и аквакултури в Бургас. По-голямата част - 69,...

Заглавие: 70% ОТ ФИРМИТЕ ПРОТИВ МЕСТЕНЕТО НА ЧИНОВНИЦИ
Дата: 28.07.2012 00:06
Медия: Стандарт

Близо 70% от фирмите са против местенето на чиновници от София в други градове на страната. Това показва експресно
проучване, проведено от Българската търговско-промишлена палата сред нейните членове. Само 30,55% одобряват
прехвърлянето на Агенция "Митници" в Русе, Управлението на туризма в Пловдив, и Агенцията по рибарство и аквакултури в
Бургас. Останалите 69,45% не одобряват предложеното прехвъ...

Заглавие: КНСБ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
Дата: 27.07.2012 11:25
Медия: Ведомост инфо

С решение № 635 от 26 юли 2012 г. Министерски съвет признава Конфедерацията на независимите синдикати в България –
КНСБ с общ брой членове 275 762 души за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
за срок от 4 години. За национално представителна е призната и Конфедерацията на труда "Подкрепа". На заседанието си
кабинетът призна представителност на национално р...

Заглавие: РАБОТИ СЕ УСИЛЕНО ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ЯПОНИ

Я

Дата: 27.07.2012 18:17
Автор: Агенция КРОСС
Медия: Новини дир.бг

/КРОСС/ Българска търговско-промишлена палата бе домакин на срещата на Клубния съвет на Българо-Японски
икономически съвет. Заседанието водеше Георги Стоев, заместник-председател на БЯИС и на БТПП. Участваха членовете
на УС на БЯИС, зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов, Н. Пр. Макото Ито, посланик на Япония
в България и председателят на БТПП Цветан Симеонов.Беше направ...

РЕГИОНАЛНИ ТПП/ТПК - (2 НОВИНИ)

Заглавие: СЕМИНАР НА ТЕМА "КАК ДА УЧАСТВАМЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ" ОРГАНИЗИРА

РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
Дата: 29.07.2012 09:52
Медия: Русе инфо

Русенска търговско-индустриална камара организира двумодулен информационно-обучителен семинар с основна тема "Как
да участваме в специализирано изложение". Събитието се провежда в рамките на проект "CBC Fairs — Сътрудничество за
трансгранични изложения", финансиран по Оперативна програма трансгранично сътрудничество Румъния-България 20072013. Участници могат да бъдат представители на фирми, работ...

Заглавие: СТАРА ЗАГОРА ПРЕДПРИЕМА ДЕЙСТВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ

ИНСТАЛАЦИИ КАТО ДОПУСТИМО ОБОРУДВАНЕ В ПРОЦЕДУРА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА
ИКОНОМИКА
Дата: 27.07.2012 21:46
Медия: Икономически портал на регион Стара Загора

Центърът за енергийна ефективност и ВЕИ към Търговско-промишлена палата – Стара Загора работи за насърчаване на
използването на възобновяемите енергийни източници във всички сектори на икономиката и преди всичко сред българския
бизнес. За това оценяваме като неправилно, недалновидно, икономически неаргументирано и дискриминационно
изключването на фотоволтаичните инсталации като допустимо оборудва...

БИЗНЕС - (2 НОВИНИ)

Заглавие: ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ИНВЕСТИТОРИ В БЪЛГАРИЯ СА ГАСТАРБАЙТЕРИТЕ
Дата: 28.07.2012 11:06
Медия: Радио Варна

Един от най-големите инвеститори в България са гастарбайтерите, тъй като те осигуряват милиард и половина лева парични
постъпления в страната годишно. Това обяви в предаването на "Позиция" на Радио Варна икономическият експерт на КТ
"Подкрепа" Мика Зайкова. Конфедерацията на труда свиква в понеделник заседание на изпълнителния си съвет с цел да
бъдат обсъдени спешни мерки, за "спасяване на българи...

Заглавие: 3 ТИПА ЛИЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА НАВРЕДЯТ НА БИЗНЕСА
Дата: 29.07.2012 00:12
Медия: Мениджър

Веднъж Пиърс Хауърд интервюирал симпатична жена, кандидат за позицията на търговец в консултантската му фирма
CentACS. Тя го спечелила с добрия си работен опит, с това, че имала контакти с приятели на негови приятели и с приятния си
външен вид. Скоро след като била назначена обаче, се оказалакошмарен служител. Отказвала да пише предложения за
продажба дори след като Хаурад я изпратил на обучение ...

ТЕМИ В РАЗВИТИЕ - (3 НОВИНИ)

Заглавие: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА" ЩЕ ПОИСКА В ПОНЕДЕЛНИК СПЕШНА СРЕЩА

НА НСТС ЗАРАДИ ПОСКЪПВАНЕТО
Дата: 30.07.2012 07:44
Автор: Агенция "Фокус"
Медия: Информационна агенция "Фокус"

София. Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" ще заседава в понеделник и ще поиска спешна среща на Националния съвет
за тристранно сътрудничество (НСТС) във връзка с повишението на цените. Това съобщи в интервю за Агенция "Фокус"
Мика Зайкова, финансов експерт от КТ "Подкрепа". Поисканата среща ще бъде във връзка с поскъпването на живота в
страната и спешните мерки, които трябва да се вземат, за д...

Заглавие: ОЩЕ ИЗЛЪГАНИ БЪЛГАРИ СЕ ВРЪЩАТ ОТ ШВЕЦИЯ
Дата: 28.07.2012 19:11
Медия: Нова телевизия

Българското посолство в Швеция е осигурило автобус и влак, за да могат хората да се приберат по родните си места. Още
наши сънародници се завръщат в родината от Швеция. Хората, станали известни като злополучните берачи на боровинки,
пристигнаха на гарата в Русе. Разказват, че са били експлоатирани като роби. Димо и Станка са от разградското село
Стражец. Разказват, че тръгнали за Швеция от немо...

Заглавие: ЛЮБЕН ДИЛОВ – СИН: АМИ АКО ИМАШЕ ПОВТОРЕН ВЗРИВ? ЩЯХМЕ ДА ОСТАНЕМ САМО С

ЕДНА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА В ДЪРЖАВАТА!
Дата: 29.07.2012 18:51
Медия: Afera.bg

"ГЕРБ създават монополи във всички области, а фирми, които не участват в общия монопол, биват удряни с всички средства
докато не кандисат. Това се случва и с Гриша Ганчев, и с Огнян Донев. В момента БСП и ГЕРБ играят народна топка, а Яне
Янев им лови топката по средата. Не мога да си обясня защо управляващата партия е впрегнала такива сериозни ресурси за
толкова малко места в местния парламент в Б...

РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ - (4 НОВИНИ)

Заглавие: КТ "ПОДКРЕПА" ИСКА 330 ЛВ. МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА И 15% РЪСТ НА ПЕНСИИТЕ
Дата: 30.07.2012 08:23
Медия: Агенция "КРОСС"

София /КРОСС/ От първи октомври минималната работна заплата да стане 330 лева, а пенсиите да нараснат с 15% и с още 10
% от първи януари. Това ще поиска на днешно си заседание редовният Изпълнителен съвет на КТ "Подкрепа", съобщава
БНТ. Причината - повишението на тока, парното, водата, горивата и природният газ. Според синдиката до края на месеца се
очаква да се увеличат цените на стоките от първа...

Заглавие: ЛЕТНИ КУРСОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
Дата: 29.07.2012 18:02
Медия: TV7

Летни курсове за повишаване на квалификацията 29.07.2012 18:02 Рейтинг: 0 0 Най-търсени са курсовете за мениджъри,
като те се обучават най-вече как да мотивират екипа си и как да комуникират успешно Лятото е идеалното време за
повишаване на квалификацията, ако ви плаща фирмата. Хиляди служители ежегодно минават през курсове в сферата на
мениджърските умения, маркетинга ...

Заглавие: 80 МЛН. ЛЕВА ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ БЪЛГАРИ ПО ПРОГРАМА НА ЕС
Дата: 29.07.2012 13:15
Медия: Пловдив 24

Нова схема на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" дава 80 милиона лева за безработните българи. Със
средствата ще се осигури обучение и заплата на всеки нает.Новата схема ще осигури работа на 9000 безработни,
регистрирани в бюрата по труда. Без значение от тяхната възраст и образование.Приоритетно до 15 август схемата ще важи
само в общините с над 50% безработица - към момента те...

Заглавие: КТ "ПОДКРЕПА": МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ДА СТАНЕ 330 ЛЕВА
Дата: 29.07.2012 17:57
Медия: Труд

От първи юли насам нещата са много тежки и затова издръжката на живота едва ли ще скочи само с 20 лв. Не мога да кажа
конкретна цифра, но поне с процента на инфлацията трябва да се увеличи и издръжката на живота. Това каза пред агенция
"Фокус" Мика Зайкова, финансов експерт от КТ "Подкрепа". "Хората вече няма накъде да стягат разходите, те и сега го
правят, но просто няма накъде, трябва да си купи...

СИНДИКАТИ И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ - (1
НОВИНА)

Заглавие: МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА ОТ 330 ЛВ. ДО ОКТОМВРИ, ИСКАТ СИНДИКАТИТЕ
Дата: 30.07.2012 09:12
Автор: Деница Георгиева
Медия: Livebiz

15% по-високи пенсии, настояват от КТ "Подкрепа"От първи октомври минималната работна заплата да стане 330 лева, а
пенсиите да нараснат с 15% и с още 10 % от първи януари. Това ще поиска на днешно си заседание редовният Изпълнителен
съвет на КТ "Подкрепа", информира БНТ. Причината - повишението на тока, парното, водата, горивата и природният газ.
Според синдиката до края на месеца се очаква да с...

СИВА ИКОНОМИКА - (1 НОВИНА)

Заглавие: СВЕТЛИ НЮАНСИ В СИВАТА ИКОНОМИКА
Дата: 28.07.2012 10:33
Медия: Кафене.net

Deutsche WelleКаква част от цитираните в доклада на ЕК два милиарда евро на 12-те престъпни дейности се въртят в черната
и сивата икономика на България? Извън или покрай закона е рисковано, но тази практика все още е нормална.Някои медии са
изтълкували 12-те престъпни дейности, споменати в доклада на ЕК, като "пазарни субекти", а всъщност става дума за

изтълкували 12-те престъпни дейности, споменати в доклада на ЕК, като "пазарни субекти", а всъщност става дума за
обособени престъпни пазари като проституцията...

ПАЗАР НА ТРУДА - (3 НОВИНИ)

Заглавие: ЗАПОЧВА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМАТА "СТАРТ НА КАРИЕРАТА" 2012
Дата: 30.07.2012 08:54
Медия: Агенция "КРОСС"

/КРОСС/ Започва кандидатстването по програма "Старт на кариерата" 2012. От днес Министерството на труда и социалната
политика и Агенцията по заетостта започват програмата "Старт на кариерата", по която са заявени общо 850 работни места,
съобщи тв7. В бюрата по труда се приемат документи на младежи с висше образование без трудов стаж по специалността,
които желаят да започнат работа в централни вед...

Заглавие: ЕВРОПА ТЪРСИ НАШИ ИНЖЕНЕРИ, ХОТЕЛИЕРИ И МЕДИЦИ, ИЗРАЕЛ НАБИРА СТРОИТЕЛИ
Дата: 30.07.2012 07:59
Медия: Дарик радио

3500 строителни работници се търсят за работа в Израел, съобщават от Бюрото по труда във Велико Търново. Възможност
да заминат и да получават поне по 1500 долара месечно, без бонусите за извънреден труд, имат кофражисти, арматуристи,
мазачи, фаянсаджии и работници по полагане на настилки от цялата Великотърновска област. Има обаче възрастово
ограничение - от 25 до 50 години, както и още няколко ус...

Заглавие: 9 ВИСШИСТИ ЗАПОЧВАТ РАБОТА ПО ПРОГРАМА "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
Дата: 29.07.2012 19:56
Медия: Planeta bg

9 висшисти, ненавършили 29 години, ще започнат работа по програма "Старт на кариерата" в Сливенска област. Това съобщи
Венелин Великов от Бюрото по труда в Сливен. Програмата "Старт на кариерата" дава шанс на млади висшисти да започнат
работа и да натрупат труд стаж и опит по своята специалност. Одобрените младежи ще получават от държавата заплата 400
лева в рамките на 9 месеца. За цялата страна с...

