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Официална среща със служителите на службите по
търговско-икономически въпроси зад граница
Министерство на икономиката ръководи оперативно
дейността на службите по търговско-икономическите
въпроси
/СТИВ/
към
дипломатическите
представителства на България в чужбина.
Основните функции на служителите в СТИВ са
свързани с подпомагане на българския бизнес при
намирането на партньори за реализация на стоки и
услуги, привличане на инвестиции, популяризиране
предимствата на българската икономика и на
страната ни като бизнес дестинация.
На 25 юли 2018 г. се проведе ежегодната среща със
служителите
на
службите
по
търговскоикономически въпроси зад граница …
ПОВЕЧЕ

Състоя се семинар, свързан критериите, относно
действащата правна рамка за дървесните отпадъци
Количеството
дървесни
отпадъци,
които
се
оползотворяват в България, е нараснало от 208 726
тона през 2014 г. на 369 399 тона през 2016 г. Това
стана ясно от данни, изнесени по време на семинар
за ефективното управление на дървесните отпадъци
и слънчогледовите люспи в контекста на прехода
към кръгова икономика. Във форума, който се
проведе в Министерство на околната среда и водите
/МОСВ/, участваха експерти от РИОСВ и браншови
организации.
Голяма част от тези отпадъци се преработват в …
ПОВЕЧЕ

Водещи търговски партньори на България във вноса на
мебели през 2017г.
През 2017 г. 10-те водещи
търговски
партньори
на
България за изделията от
категория " Мебели, матраци и
осветителни тела" са: Китай,
Полша,
Германия,
Италия,
Турция,
Румъния,
Гърция,
Австрия, Сърбия и Испания.
Китай
убедително
запазва
водещата си позиция с 29% от
общия внос, следван от Полша
достигаща едва половината от
този обем, а именно 14%.
Изместени,
от
предходните
челни места, са държавите:
Германия, Италия и Турция са с
общ процент равен на вноса на
водещата в анализа страна –
Китай.

Източници: ООН и БКДМП

Сектор "Мебелно производство" е включен към
списъка със защитени специалности
В резултат на активните действия на БКДМП и Асоциация на
индустриалния
капитал
бяха
включени
следните
специалности към Списъка със защитените от държавата
специалности от професии, по които е налице недостиг на
квалифицирани кадри на пазара на труда:


5430101 Мебелно производство



5430203 Производство на тапицирани изделия

Източник: "ООН" и собствени
изчисления

С Постановлението се цели да се …
ПОВЕЧЕ

Можете да следите запитванията, които публикуваме регулярно на нашия сайт.
Актуално ЗАПИТВАНЕ:



Запитване от немска компания

Фирмите с публикации в „ТЪРСИ/ПРЕДЛАГА“



Компания разпродава оборудване
Българска компания търси фирма - доставчик на детайли от дъбова дървесина

ПОВЕЧЕ

