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БТПП В МЕДИИТЕ - (2 НОВИНИ)

Заглавие: ПОСЛАНИКЪТ НИ В МОЛДОВА ПОСЕТИ БТПП
Дата: 30.07.2012 16:34
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата

Българският посланик в Молдова Георги Панайотов и председателят на БТПП обсъдиха на среща в Палатата инициативи за
представяне в Молдова на възможностите за бизнес и инвестиции в страната ни. Някои от секторите, които са благоприятни
за развиване на сътрудничеството са: производство на биодизел, спиртни напитки, винопроизводство, внос на вода и др.
Това стана ясно по време на срещата. Посланик Па...

Заглавие: ФИРМИТЕ СА ПРОТИВ МЕСТЕНЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Дата: 30.07.2012 14:24
Медия: Експерт БГ

Това показва проучване на БТППСамо 30,55% от членовете на БТПП одобряват прехвърлянето на Агенция Митници в Русе,
Управлението на туризма в Пловдив, и Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургас. Това показва проучване на Палатата
във връзка с предстоящо обсъждане на въпроса за прехвърляне на административни служби от столицата в провинцията.
Тези, които одобряват прехвърлянето, поддържат идеята...

БИЗНЕС - (4 НОВИНИ)

Заглавие: ИНСПЕКТОРИ ПОГНАХА ДРЕБНИТЕ ТЪРГОВЦИ
Дата: 30.07.2012 15:38
Медия: Икономика

Масово непълнолетни давали нощни смениНепълнолетни младежи, които работят нощни смени и работници без договори са
сред най-честите нарушения, регистрирани от трудовите инспектори по курортите. За да хванат неизрядните работодатели,
експертите се насочиха към дребните търговци, а не както до момента – да проверяват само големите обекти. От проверките
става ясно, че около 10 процента от персонала е ...

Заглавие: БИЗНЕСМЕНИ КУПУВАЛИ ЗЕМЯ КРАЙ МОРЕТО ЗА СТОТИНКИ
Дата: 31.07.2012 08:47
Медия: BNEWS

Поредното разследване на Диляна Гайтанджиева и оператора Николай Куманов разкри скандални сделки, свързани с имоти
край морския бряг. Разкритията показват, че земя на първа линия до морето била продавана за стотинки. Късметлиите, които
се сдобили с евтини терени, при това в защитена местност, са Иво Прокопиев и неговият бизнес партньор Филип
Харманджиев. Те успели да се сдобият с части от Райския ...

Заглавие: ТЪРГОВЦИ ПОМПАТ С 40% ЦЕНАТА НА ХЛЯБА
Дата: 31.07.2012 00:06
Медия: Стандарт

Кораби във Варна създадоха паника на пазара на зърноТърговците си слагат над 40% надценка на хляба, стана ясно от
думите на Мариана Кукушева, шеф на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България, по БНТ. Доставната
цена на хляба от 700 г е 55-65 ст. с ДДС, заяви тя. Значи в търговската мрежа има надценка от 30-40 ст., каза Едуард
Стойчев, председател на Държавната комисия по стоковит...

Заглавие: БИЗНЕСЪТ ПОИСКА ПО-ДОБЪР ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛИМАТ
Дата: 30.07.2012 14:06
Медия: Икономика

10 процента плосък данък и данък "печалба" не са достатъчни фактори, смятат от БСК и Съюз "Произведено в
България"Сред ключовите задачи на бизнес организациите е да се работи за "изчистване" на името на България пред
външния свят, така че да се привличат инвеститори и потребители на български стоки. До този извод стигнаха Българска
стопанска камара и Съюз "Произведено в България", които се разбрах...

ТЕМИ В РАЗВИТИЕ - (3 НОВИНИ)

Заглавие: С 15% СЕ ВДИГАТ МИНИМАЛНИТЕ ОСИГУРОВКИ ЗА 100 000 БЪЛГАРИ
Дата: 30.07.2012 20:00
Автор: Дина Христова
Медия: Сега

Още с първото споразумение увеличението на праговете за догодина надхвърли най-големия скок за 2012 г.Преговорите
между работодатели и синдикати за новите минимални осигурителни прагове за 2013 г. започнаха и първата договорка е за
15% средно увеличение в леката промишленост. Вече е подписано споразумение между браншовите синдикати и
работодателските структури в трикотажната промишленост и на прои...

Заглавие: НЕПЪЛНОЛЕТНИ РАБОТЯТ НОЩЕМ ПО КУРОРТИТЕ
Дата: 30.07.2012 12:55
Автор: btvnews.bg
Медия: БТВ

За опитите си прикриват работодателя си, може да отнесат глоби от 10 000 леваНепълнолетни на нощни смени и работници
без договори са най-честите нарушения по курортите. В разгара на сезона, трудовите инспектори смениха тактиката, за да
хванат неизрядните работодатели. Вместо да атакуват големите обекти, инспекторите се насочиха към дребните търговци.
На един от пазари...

Заглавие: ОСЕМ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ РАБОТА В ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
Дата: 30.07.2012 07:19
Медия: Радио 999

Осем млади специалисти имат шанса да започнат работа в областна администрация и общинските администрации в област
Ямбол по Програма "Старт в кариерата"2012г. За поредна година тази програма се реализира в областта като ефективен
модел млади хора завършили висшето си образование да стартират своята кариера. Със заповед на министъра на труда и
социалната политика стартират процедурите по Програмата...

РАБОТОДАТЕЛИ И ДРУГИ РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ - (6 НОВИНИ)

Заглавие: РАБОТНИЦИ БЕЗ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ОБСЛУЖВАТ ТУРИСТИ НА МОРЕТО
Дата: 30.07.2012 22:22
Медия: ВВТ

Работодателите продължават да наемат персонал по морето без трудови договори.Работодателите продължават да наемат
персонал по морето без трудови договори. Това показа проверка на служителите от инспекцията по труда. Инспекторите от
главната и бургаската инспекция се натъкнаха на непълнолетни, които работят нощно време.В момента, в който се разбра, че
има проверка на служителите от инспекцията по т...

Заглавие: ЗАПОЧВА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМАТА "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
Дата: 31.07.2012 08:31
Медия: Екип Нюз

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. В бюрата по труда ще се приемат документи на младежи с висше образование
без трудов стаж по специалността, които желаят да започнат работа в централни ведомства, областни или общински
администрации. На висшисти до 29 години се дава...

Заглавие: ШИВАЧКИТЕ ДОГОВОРИХА 15% РЪСТ НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРАГ
Дата: 30.07.2012 13:21
Медия: Banks.dir.bg

Синдикати и работодатели се договориха минималният осигурителен доход за 2013 година да е по-висок с 15% в леката
промишленост, съобщиха от КНСБ. На 27 юли приключи договарянето и се подписаха споразуменията между Федерация на
независимите синдикални организации от леката промишленост – КНСБ (ФНСОЛП), ФЛП на КТ "Подкрепа" и
работодателските структури на Българска асоциация на производителите и изн...

Заглавие: ИНСПЕКТОРИ СМЕНИХА ТАКТИКАТА, ЗА ДА ХВАНАТ НЕИЗРЯДНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Дата: 30.07.2012 15:22
Автор: Varna24.bg
Медия: Новини дир.бг

Непълнолетни на нощни смени и работници без договори са най-честите нарушения по курортите. В разгара на сезона,
трудовите инспектори смениха тактиката, за да хванат неизрядните работодатели. Вместо да атакуват големите обекти,
инспекторите се насочиха към дребните търговци. На един от пазарите край центъра на Слънчев бряг гъмжи от стока,

инспекторите се насочиха към дребните търговци. На един от пазарите край центъра на Слънчев бряг гъмжи от стока,
продавачи и купувачи. Не липсват и нарушители. Играта на ко...

Заглавие: РЕНЕТА ИНДЖОВА: НСИ НЕ МОЖЕ ДА ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛОШИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Дата: 30.07.2012 16:11
Медия: Българско национално радио

След като по програма "Хоризонт" лидерът на КНСБ Пламен Димитров призова Националният статистически институт да
предоставя данни за това кои работодатели не плащат заплати и социални осигуровки, председателят на НСИ Ренета
Инджова заяви, че има правила и регламент- и законов, и български, и европейски за предоставяне на информация за
фирми. Ние не можем да ги представяме в такъв вид. ЕК ни забраня...

Заглавие: ОТПУСКАТ 80 МЛН.ЛВ НА РАБОТОДАТЕЛИ ЗА НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ
Дата: 30.07.2012 10:21
Медия: Projectmedia.bg

Агенция по заетостта обяви нова схема по ОП "Развитие на човешките ресурси" Общо 80 милиона лева ще отпусне Агенция по
заетостта на работодатели, които да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда.
Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на
наетите безработни, като им бъде осигурено о...

СИНДИКАТИ И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ - (5
НОВИНИ)

Заглавие: И СИНДИКАТИТЕ ПРОТИВ ЗАКОНА ЗА ДЕТЕТО
Дата: 30.07.2012 16:05
Медия: Darts news

Държавата да цензурира порното и фолка, искат от КТ "Подкрепа"Новият Закон за детето разбуни духовете и в средите на
синдикалистите. Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" последва примера на Светия Синод от миналата седмица и на
свой ред заклейми проекта. Повод за недоволството на хората на Константин Тренчев стана същият чл. 23, ал.3, който ядоса
и църквата. В него се посочва, че "всяко дете и...

Заглавие: СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА ПО-ВИСОК МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН

ДОХОД В ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА 2013 Г.
Дата: 30.07.2012 14:13
Медия: БТА

София, 30 юли /София Господинова, БТА/ С 15 процента по-висок минимален осигурителен доход от догодина, се
договориха синдикати и работода......

Заглавие: СИНДИКАТИ ЗА 330 ЛВ. МРЗ
Дата: 30.07.2012 15:30
Медия: Economynews.bg

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". 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 необходимост, главно на хра...

Заглавие: СИНДИКАТИТЕ НА СТОЯВАТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА И ПЕНСИИТЕ ОТ

ОКТОМВРИ

Дата: 30.07.2012 09:31
Медия: Екип Нюз

Увеличение на минималната работна заплата и на пенсиите още от октомври. Това ще поиска на днешно си заседание
редовният Изпълнителен съвет на КТ "Подкрепа". 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 необходимост, главно на
храните, а оттам и на всичко останало. Затова от П...

Заглавие: ПЕЧАТЪТ: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ – СТАБИЛНОСТ, НО МАЛКО РЕФОРМИ
Дата: 31.07.2012 08:33
Автор: DarikFinance.bg
Медия: DarikFinance.bg

Вестник Капитал Daily "Министерство на финансите – стабилност, но малко реформи" "Да изведа България от кризата.
Според мен най-трудна от гледна точка на бюджета ще е 2010 г. Да намаля рязко бюрокрацията. Да помогна за влизане на
България в еврозоната."Така преди три години встъпващият в длъжност финансов министър Симеон Дянков отговори на
въпрос на "Капитал" кои са трите неща, които обещава да св...

ПАЗАР НА ТРУДА - (7 НОВИНИ)

Заглавие: ИЗРАЕЛ ТЪРСИ 3,5 ХИЛ. СТРОИТЕЛИ У НАС
Дата: 30.07.2012 10:40
Медия: inews.bg

Кандидатите трябва да са на възраст между 25 и 50 години, да нямат криминално досие и да не са били в ИзраелБулфото
Израел търси 3,5 хил. строители, става ясно от съобщение на Бюрото по труда във Велико търново, пише Север.бг. Шанс да
започнат работа имат имат кофражисти, арматуристи, мазачи, фаянсаджии и работници по полагане на настилки.
Изискванията към кандидатите за работа са ...

Заглавие: 75 БЕЗРАБОТНИ СТАВАТ СТРОИТЕЛИ
Дата: 31.07.2012 07:45
Автор: Елена Тамакярска
Медия: Градски Вестник

Минимум 10 от отличниците- с постоянна работа 75 безработни ще станат строители. Останали с години без препитание хора,
представители на уязвимите етнически групи и безработни лица с ниска степен на образование и без специалност и
професия, ще бъдат обучени в специалностите "Основни и довършителни работи", "Бояджийски работи", "Армировка и бетон",
"Външни облицовки и настилки", "Кофражисти".По вре...

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,

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: ДЕСЕТТЕ НАЙ-ДОБРИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА
Дата: 30.07.2012 13:50
Медия: Tialoto.bg

С какво образование ще ви е най-лесно да си намерите работаПазарът на труда е арена, на която често хората, особено
младите, излизат неподготвени. Дали заради качеството на образование или заради демотивацията им, но е факт, че
намирането на работа е трудна задача. Има сфери обаче, в които постоянно се търсят нови хора и там човек много по-лесно
би си намерил работа. Ето и кои са тези сфери в свет...

Заглавие: ЗАЩО БЪЛГАРКИТЕ СА ХАРЕСВАНИ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКИ В ГЕРМАНИЯ
Дата: 31.07.2012 00:03
Медия: Монитор

Българките са сред одобряваните да детегледачки в Германия. В същото време всяка година във Федералната република
идват 8 хиляди млади жени, за да работят като детегледачки. В замяна получават подслон, храна и джобни пари. За българи
и румънци се иска и допълнително разрешение.Много модерни майки в Европа познават този мъчителен проблем: кариерата
не чака, а няма кой да се грижи за децата. И в Бер...

Заглавие: НЕПЪЛНОЛЕТНИ РАБОТЯТ НОЩЕМ И БЕЗ ДОГОВОРИ ПО КУРОРТИТЕ
Дата: 30.07.2012 18:02
Медия: Топ.бг

Непълнолетни на нощни смени и работници без договори са най-честите нарушения по курортите. В разгара на сезона,
трудовите инспектори смениха тактиката, за да хванат неизрядните работодатели. Вместо да атакуват големите обекти,
инспекторите се насочиха към дребните търговци, съобщи БТВ. На един от пазарите край центъра на Слънчев бряг гъмжи от
стока, продавачи и купувачи. Не липсват и нарушители. ...

Заглавие: ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРАГОВЕ В ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ СЕ ВДИГАТ С 15%
Дата: 30.07.2012 16:30
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Средно с 15% ще се вдигнат минималните осигурителни доходи в леката промишленост през 2013 г. За това се договориха
синдикатите и работодателите в края на миналата седмица.Организациите подписаха споразумение за новите стойности на
праговете в шивашката и трикотажната индустрия, а за тези в текстила, обработката на кожа и производството на обувки
преговорите ще се финализират до края на настоящата...

