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√ Парите на Сребърния фонд са на депозит без лихва 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/07/19/1869306_parite_na_sreburniia_fond_sa_na_depozit_bez_lihva/ 
Парите от приватизацията на "Булгартабак холдинг" вече са внесени в Сребърния фонд, но от шест месеца в него не са 
постъпвали никакви приходи от лихви, показват отчетите за първото полугодие. Причината - всички средства вече са на 
депозит със срок от 7 дни, който постоянно се подновява. За краткосрочните депозити в БНБ не се плащат лихви. Сума от 
310 млн. лв. е била преведена през май и засега това е целият приход на фонда за първите шест месеца на годината. В 
нея освен парите от продажбата на  цигарения холдинг влизат и приходи от такси и концесии. От Министерството на 
финансите коментираха за "Капитал Daily", че за всички активи – 2.086 млрд. лв., е открит депозит със срок от 7 дни "с 
оглед обособяване на ресурса на фонда независимо от нулевите лихвени нива". Миналата година парите бяха 
разпределени в депозити с различна срочност и в него постъпиха около 10 млн. лв. от лихви. 
Като на разплащателна сметка 
През миналата година финансовият министър Симеон Дянков лансира идеята парите от фонда да се използват за 
покупка на български държавни ценни книжа. След остри протести на икономисти, БНБ и опозиция проектът беше 
оттеглен. От финансовото ведомството не са посочвали дали има връзка между тази идея и влагането на парите в 7-
дневен депозит. От създаването на фонда през 2007 г. досега всички натрупвани пари са държани в БНБ, макар на 
няколко пъти управителният съвет да се събираше с идеята да избере мениджъри за по-активно управление, каквото 
законът позволява. Това обаче така и не се случи. 
Приватизация и глоби 
През май във фонда са били внесени общо 223.5 млн. лв. от приватизация, главно от "Булгартабак". Държавният дял в 
холдинга беше продаден още в края на август миналата година срещу 195 млн. лв., а парите от купувача бяха преведени 
през октомври. До края на май те бяха във фискалния резерв. В края на миналата година държавата се раздели и с по 
33% дял в "ЕВН България електроразпределение" и "ЕВН България електроснабдяване", срещу което получи 93 млн, лв., 
които обаче отидоха в Държавната консолидационна компания. По този начин беше заобиколен Законът за Сребърния 
фонд, който изисква всички приходи от приватизация да се внасят в него. Освен от "Булгартабак" приходи през май е 
имало от по-малки продажби на държавни дялове, 84.1 млн. лв. от концесии и 2.5 млн. лв. от глоби, санкции и 
неустойки от приватизация, посочиха още от финансовото министерство. 
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