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√ НАП с наполовина по-малко заместник директори
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/04/02/1800406_nap_s_napolovina_po-malko_zamestnik_direktori/
Кадровите промени в Националната агенция за приходите (НАП), започнали миналата седмица, вече са в напреднала
фаза. Заместник директорските постове ще са най-оспорвани според източници от управляващите. Вече дори са ясни
имената на тези, които ще бъдат освободени. Идеята е от сегашните четирима да останат само двама.
Очакванията са промяната да стане тази или идната седмица. Официално от пресслужбата на НАП заявиха, че в момента
се прави функционален анализ на дейностите в Централното управление на агенцията. Източници от ГЕРБ обаче твърдят,
че се чака финансовият министър Симеон Дянков да се върне от САЩ.
Напускащи и оставащи
Най-вероятният сценарий е Димана Митева, която е заместник-директор, отговарящ за събирането на вземанията, да
бъде понижена до управляващ дирекция, твърдят от ГЕРБ. Звеното й е приемник на закритата Агенция за държавни
вземания и сега ще мине на подчинение на заместник-директора по оперативната дейност.
В момента на тази длъжност е Христо Костадинов. Той направи впечатление на финансовия министър Симеон
Дянков като началник на Териториалната дирекция във Велико Търново и бе издигнат при рокадите в края на миналата
пролет. Тогава дори се появиха слухове, че той е подготвян за наследник на настоящия изпълнителен директор на НАП
Красимир Стефанов. Източници от управляващите обаче твърдят, че сега разместването може да засегне именно
Костадинов.
Дилема
Другият набелязан заместник е Тошко Тодоров, който отговаря за ревизиите и противодействие на измамите. Той беше
в щаба на ГЕРБ още преди парламентарните избори. Сега изборът е между Костадинов и Тодоров. Този от двамата,
който загуби поста си, ще трябва да напусне и системата на НАП, твърдят източниците.
Единственият, който засега има шанс да запази поста си, е Стоян Марков. Той отговаря за методологията и
информационните системи в НАП. Задълженията на заместниците, които напуснат приходната агенция, ще се
разпределят между двамата оставащи. Част от тях може да се прехвърлят и под личното наблюдение на изпълнителния
директор на НАП.
Най-малко известно е какви ще са разместванията в самите дирекции на централното управление и дали ще има
оптимизация на персонал. В анализа за работата на структурата се констатира, че липсва система за измерване на
натоварването, каквато има във всички териториални дирекции.
Поради това не може да се препоръчат конкретни оптимизации, казва експерт, пожелал анонимност.
"Трябва да има конкретни стъпки за повишаване на ефективността в централата на НАП. В момента там има звена с
дублиращи се функции, а натоварването в някои отдели е неизмеримо по-ниско в сравнение с териториалните
дирекции. Въпреки това в централата се взимат в пъти по-големи бонуси", каза експерт.
От НАП твърдят, че средният размер на месечния бонус общо за всички служители е 413 лв. До приключването на броя
не бяха дадени подробности по конкретни звена.
Вестник Класа
√ Безработицата в Европа с нов скок през февруари
http://www.klassa.bg/news/Read/article/200161_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%
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%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
Безработицата в еврозоната се е повишила до 10,8 на сто през февруари, което най-високото равнище от създаването на
валутния съюз, при 10,7% през януари и 10% през февруари 2011 г. Това съобщи Европейската статистическа служба
(Евростат) вчера. Данните за целия ЕС също не са розови – общо 10,2% безработица при 10,1% месец по-рано и 9,5 на сто
през февруари миналата година. На практика това означава, че само за 30 дни без работа са останали още 167 000 души
в 27-те, от които 162 000 в еврозоната. Общо хората без препитание в Европа достигат 24,55 млн. души, като 17,13 млн.
са от страните, използващи еврото. За година безработните са се увеличили с 1,87 млн. души (от тях 1,47 млн. само във
валутния съюз).
Най-нисък е показателят в Австрия (4,2%), Холандия (4,9%), Люксембург (5,2%) и Германия (5,7%), а най-висок в Испания
(23,4%) и Гърция (21% по данни от декември).
На годишна база през февруари безработицата е намаляла в осем страни от ЕС, но е нараснала в 18, в Румъния е
останала без промяна. Най-много са намалели хората без работа в Литва – от 17,5% на 14,3% от четвъртото тримесечие
на 2010 г. спрямо края на 2011 г., както и в Латвия – от 17% на 14,6%, и Естония – от 13,9% на 11,7%. А най-много се е

влошила ситуацията в южната ни съседка Гърция – от 14,3% на 21 на сто декември 2010 г. спрямо декември 2011 г., в
Испания – от 20,6% на 23,6%, както и в Кипър – от 6,7% на 9,7%.
В България за февруари безработицата е достигнала 12,4 на сто след 12,2 на сто, отчетени през януари, и 11,1 на сто през
февруари 2011 г.
Сред европейците под 25 години без работа са били 21,6 на сто в еврозоната и 22,4 на сто в целия ЕС. Най-ниско
равнище на показателя се отчита в Германия (8,2 на сто), Австрия (8,3 на сто) и Холандия (9,4 на сто), а най-високо - в
Испания (50,5 на сто) и Гърция (50,4 на сто през декември 2011 година). За България нивото на младежка безработица е
32,2 на сто.
По данни на националната статистика за последното тримесечие на миналата година наетите по трудов договор у нас са
намелели с над 56 хиляди души. За сметка на това средната работна заплата е нараснала с близо 5 на сто. На годишна
база най-драстично намаляват заетите лица в строителството. Освобождават се и служители от секторите производство
и преработваща промишленост. Единственият сектор, в който се наемат, а не се съкращават служители е
администрацията. За сметка на това в последните месеци на миналата година НСИ отчете ръст на заплатите. С по-големи
доходи са завършили годината работещите в образованието, енергийния сектор и държавното управление.
√ Всяка трета корпорация в света жертва на измама
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Напук на кризата и свитата бизнес активност, икономическите престъпления са в разцвет. От 2009 г. до 2011 г. те са се
увеличили с 13 на сто, сочат данните от проучване на консултантската компания PricewaterhouseCoopers. През миналата
година 34%, или всеки трети, от 3877 участници в изследването са потвърдили, че са станали жертва на икономическо
престъпление, което е 13% ръст спрямо данните от последното проучване през 2009 г. Един на всеки десет е понесъл
щети за над 5 млн. долара от това. Оказва се още, че за две години е нараснал и броят на мениджърите, които изобщо
не са наясно дали са били „ужилени“ – от 7 на сто на 11% през миналата година.
За обема на злоупотребите не влияе икономическото развитие на съответната страна. Така в групата с най-голям дял на
икономически престъпления има и развиващи се икономики, и развити. Води Кения, където през миналата година 66%
от мениджърите признават, че са станали жертва на злоупотреба, при 57% през 2009 г., следвана от Южна Африка с 60%
през 2011 г. и 62% преди две години и Великобритания – с 51% и 43% съответно. В Испания и Австралия през миналата
година 47% от анкетираните са претърпели икономическо престъпление, във Франция – 46%, в САЩ – 45 на сто.
Изненадващо някои растящи пазари показват доста ниско ниво на измамите, като например Индонезия (само 16 на сто),
Индия (с 24 на сто) и Румъния – където се отчита ръст на измамените от 16% на 24% от 2009 до 2011 г. В закъсалата
Гърция процентът на „ужилените“ е намалял от 23 на сто преди две години на едва 17% през миналата. Това може да се
дължи на факта, че методите им за „прихващане“ на подобни злоупотреби не са достатъчно адекватни и ефикасни или
че самите участници в проучването не са отговаряли с охота, посочват от PricewaterhouseCoopers.
По сектори в държавното управление и предприятията с държавно участие икономическите престъпления са скочили с
24 на сто. Така именно този ресор влиза в петте най-потенциални на измами. През миналата година 46%, или почти
всеки втори мениджър в него, признават за икономическо престъпление при 37% през 2009 г. На първо място са
комуникациите и застраховането – там делът на претърпелите подобни злополуки е 48 на сто.
В предишните изследвания на консултантите ясно се вижда, че именно най-регулираните индустрии, като финансовите
услуги, отчитат повече измами. През последните 12 месеца 45% от анкетираните в този сектор признават, че са
пострадали.
Най-основните измами са свързани с незаконното присвояване на средства, счетоводните измами или подкупи и
корупция. Но през 2011 г. на дневен ред все по-често излиза киберпрестъпността. Още по-притеснително е, че 40 на сто
от респондентите нямат капацитета да засекат и дори да се предпазят от подобен род кибератака. Повече от половината
признават, че повечето сериозни измами са дело на „вътрешен човек“, сочат още данните на PricewaterhouseCoopers.
Вестник Сега
√ България е сред шампионите на ЕС по ръст на безработица
http://www.segabg.com/article.php?id=595717
Безработицата в България за февруари според сезонно изгладените данни на Евростат е стигнала 12.4% и това нарежда
страната ни сред държавите с най-висок ръст за година. През февруари 2011 г. равнището й е било с 1.3% по-ниско.
Хората без препитание са нараснали повече само в силно закъсали икономически страни, а ние се гордеем с
финансовата си стабилност.
В Испания ръстът е с 3 процентни пункта и стига 23.6 на сто. В Португалия безработицата нараства до 15% от 12.3% през
февруари 2011 г. За Гърция Евростат обявява месечни данни, едва след като националната статистика даде
тримесечните, но страната вероятно е №1 в черната статистика, след като през декември 2011 г. безработицата беше 21
на сто, а миналия февруари - 14.9%. В Италия тя скача от 8.1 на 9.3%. В другите държави от ЕС динамиката е около
половин процент.
Преди нас по процент на безработицата са още Ирландия (14.7%) и Словакия (14%), но в тези страни е отчетена
приблизителна стабилност на пазара на труда - ръстът е само с 0.5% и 0.6%. По-висока безработица вероятно има и в
Латвия и Литва, за които също няма месечни данни, но пък там на годишна база е отчетен най-голям спад - от 16.3% през

февруари, а през декември безработицата в тях спада до съответно 14.6% и 13.3%.
Средните данни за Европейския съюз бият 15-годишен рекорд, след като в еврозоната тя скочи с 0.8 процентни пункта за
година и стига 10.8%, а сред всички държави членки е пораснала от 9.5 на 10.2% през февруари 2011 г. спрямо февруари
т.г. Най-стабилен остава пазарът на труда в Австрия (4.2% безработица), Холандия (4.9%) и Люксембург (5.2%).
МЕТОДИКА
Европейската служба за статистика вдигна безработицата в България и със задна дата, след като ревизира данните до
август. Така през януари според европейската статистика тя е била 12.2% вместо 11.5%, през декември 11.8% вместо
11.2%, през ноември 11.6% вместо 11%. През октомври ревизията е с 0.4 процентни пункта нагоре до 11.3%, а през
септември с 0.2 процентни пункта до 11.1%. "Винаги се прави такова преизчисление, тъй като месечните данни са поскоро прогнозни, докато не излязат тримесечните на националните статистики", обясниха от НСИ за "Сега" причината за
ревизирането на данните. За първоначалните си изчисления Евростат ползва данните на Агенцията по заетостта, която
отчита месечна безработица у нас, но само на базата на реално регистрираните безработни. По традиция тя дава пониски стойности и за февруари например отчете 11.5% безработица. Освен това АЗ не ги "чисти" от сезонния фактор, т.е.
не отчита колко души са намерили препитание само заради старта на летния или на зимния сезон, които най-вероятно
след 3-4 месеца пак ще са без работа. Евростат обаче отчита този фактор.

