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Гърция вече сама управлява 
икономиката си

Гърция излезе в понеделник от 
последната част от спасителната 
програма, която помогна на стра-
ната да се справи с последиците 
от дълговата криза. Страната ве-
че може сама да управлява фи-
нансите си и да търгува на све-
товните финансови пазари.
„Днес ние можем да приклю-

чим благополучно програмата на 
Европейския спасителен механи-
зъм (ЕСМ) без повече допълни-
телни спасителни програми, тъй 
като за пръв път от началото на 

2010 г. Гърция може да си стои на 
краката“, каза в изявление пред-
седателят на управителния съвет 
на спасителния фонд Мариу Сен-
тену. Португалският министър на 
финансите, който е и председател 
на Еврогрупата, отбеляза, че „то-
ва е станало възможно благода-
рение на изключителните усилия 
на гръцкия народ, доброто съ-
трудничество със сегашното гръц-
ко правителство и подкрепата на 
европейските партньори“.

Още – на 7-а стр.
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На 9-а стр.

Това управление 
е опасно за 
вашето здраве!

И до момента Коми-
сията за финансов 
надзор (КФН) не 

дава смислени обяснения 
защо не е предупредила на-
време българските клиенти 
за проблемите на „Олим-
пик“ и защо не е взела 
мерки. КФН не обяснява 

и по какъв ред ощетените 
хора ще си търсят парите 
от некоректната компания. 
На фона на растящо 

обществено недоволство, 
протести и критики за 
бездействие и безхаберие 
в последните дни инсти-
туциите най-сетне се раз-

движиха. Вчера преми-
ерът поиска оставката на 
Ралица Агайн, която като 
зам.-председател на КФН 
отговаря за застраховател-
ния надзор. И обяви, че 
правителството ще наеме 
адвокатска кантора, която 
да търси начини за защита 
на българските потърпев-
ши от фалита на кипър-
ската компания. Главният 
прокурор Сотир Цацаров 
нареди проверка на КФН. 
А депутатите ще прекъс-
нат лятната си ваканция 
заради скандала, след като 
БСП успя да събере нуж-
ните подписи за извънред-
но заседание на Народното 

събрание. Председателката 
Цвета Караянчева насрочи 
заседанието за днес. Но 
както винаги действията 
на държавата са като „след 
дъжд качулка“.
За единствен виновник 

засега е обявена Ралица 
Агайн. По нареждане на 
Сотир Цацаров Върховна-
та касационна прокуратура 
и ДАНС ще инспектират 
начина, по който КФН 
е осъществявала надзор 
върху „Олимпик“, като на 
фокус ще е точно нейната 
работа.
Самият Горанов бързо 

избяга от отговорност, ка-
то се оправда, че финан-

совото министерство не 
било уведомено от КФН 
и не знаело за проблемите 
на „Олимпик“. „Още през 
май беше ясно, че лицен-
зът на кипърската компа-
ния е отнет. Приносът на 
КФН свършва с издаване 
на забрана за сключване 
на нови полици. Няма ни-
каква информация, подаде-
на към Министерството на 
финансите и към правител-
ството, за последствията от 
отнемането на лиценза в 
Кипър. От няколко месеца 
текат съдебни процедури. 
А се оказва, че в деня, в 
който финансовото минис-
терство в Кипър обявява 

искане за несъстоятелност 
на дружеството, българска-
та Комисия за финансов 
надзор не знае нито пра-
вилата, нито процедурите, 
нито начина, по който за-
сегнатите български граж-
дани трябва да реагират. 
В този смисъл намираме 
сериозни пропуски в ръко-
водителя на управлението 
„Застрахователен надзор“ 
на Ралица Агайн. Смятаме, 
че тя, ако иска да запази 
доброто си име, трябва да 
признае свои пропуски и 
да освободи заемания от 
нея пост“, поясни вчера Го-
ранов. 
(Продължава на 3-а стр.)

МИЛА КИСЬОВА

С три месеца закъснение властите в България се 
сетиха, че трябва да се погрижат за жертвите на 
фалита на кипърския застраховател „Олимпик“. 
Компанията остана без лиценз през май, но едва 
преди дни 200 000 шофьори, купили полици „Граж-
данска отговорност“ от „Олимпик“, разбраха, че 
след 18 август застраховките им изгарят и трябва 
да сключат нови договори с други застрахователи.

Три месеца след фалита на „Олимпик“ 
държавата се загрижи за потърпевшите
Правителството поиска оставката на зам.-шефа на финансовия надзор 
Ралица Агайн, а прокуратурата започна разследване на дейността на КФН

Детският радиохор пя 
пред БНР в знак на про-
тест срещу освобожда-
ването на директора на 
хора Венеция Караманова. 
Протестът беше органи-
зиран от недоволни роди-
тели на деца от хора.

СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА

Евро 1.95583

USD 1.71264 (-0.00753)
CHF 1.72077 (-0.01021)
Злато 2038.78 (9.14)
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