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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ БИЗНЕС ФОРУМ ПОДГОТВЯ АИКБ В РАМКИТЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ В 
БУКУРЕЩ 
След двудневната официална визита в Република Гърция, която за българския държавен глава бе първа в страна от региона 
след встъпването му в длъжност, президентът Румен Радев ще посети и Румъния на 28 и 29 юни 2017 г. В програмата му 
там са предвидени срещи с представители на румънските бизнес среди. Заедно с президента на Румъния Клаус Йоханис 
на 29 юни той ще приветства участниците в Българо-румънски бизнес форум, организиран съвместно от Румънската 
търговско-промишлена палата в Букурещ и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Във форума участва бизнес делегация, организирана от АИКБ и съставена от членове на всички представителни на 
национално равнище организации на работодателите. Според предварителната програма, Българо-румънският бизнес 
форум ще се проведе в бизнес центъра на Румънската търговско-промишлена палата на бул. „Октавиан Гога“ 2 в Букурещ 
и ще бъде открит от президента на палатата Михай Дарабан и от председателя на УС на АИКБ Васил Велев. Веднага след 
тях присъстващите последователно ще чуят обръщенията на президента на Румъния Клаус Йоханис и на президента на 
Република България Румен Радев. 
Програмата ще продължи с представяне на бизнес средата, възможностите за инвестиции и условията за бизнес в Румъния 
и в България. Първата презентация е на домакините от InvestRomania. Веднага след тях ще говори Стамен Янев, 
изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. Предвидена е близо половинчасова сесия за въпроси и 
отговори, последвана от кафе пауза. 
 

 
 
В рамките на това президентско посещение, Асоциацията на индустриалния капитал в България за първи път поема 
ангажимент да организира двустранни срещи между представители на български и румънски компании по време на 
бизнес форума. АИКБ, която през последните 20 години работи за насърчаване на производството, търговията и 
инвестициите у нас, залага на иновативен подход при визитата в Румъния. Предварително е съгласувано с румънската 
страна секторно групиране на фирмите-участници от двете бизнес делегации. Така икономическият фокус на срещите ще 
е предпоставка за ползотворни по-нататъшни партньорства в областите: машиностроене, електротехника и отбранителна 
индустрия, производство и търговия с нехранителни стоки, хранително-вкусова промишленост, инфраструктура и 
строителство, туризъм, финансови услуги. 
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Както съобщиха съорганизаторите от Румънската търговско-промишлена палата, наскоро там се е състояла работна среща 
между президента на палатата Михай Дарабан и българския посланик в Букурещ Тодор Чуров, на която са били обсъдени 
предстоящото официално посещение на президента Румен Радев и съвместния Българо-румънски бизнес форум. 
Румъния със 7 милиарда и 593 милиона лева стокообмен е третия /след Германия и Италия/ търговски партньор на 
България за 2016 г. по данни на НСИ. /виж. Топ 10 в таблицата/ По данни на румънската статистика от м. май 2017 г. в 
северната ни съседка са регистрирани 2 293 български компании с общо 15.4 млн. евро уставен капитал, което нарежда 
България на 26-то място сред 50-те водещи чуждестранни инвеститори в Румъния. 
Вижте и приложеното прессъобщение. 
 
Economy.bg 
 
√ Почти 3 хил. са българските компании в Румъния 
 Със 7.6 млрд. лв. стокообмен северната ни съседка е третият търговски партньор на България за 2016  
Почти 3 хил. български компании с общо 15.4 млн. евро уставен капитал са регистрирани в Румъния, това сочат данни на 
статистиката на страната от май 2017. Това нарежда България на 26-то място сред 50-те водещи чуждестранни инвеститори 
в Румъния. 
Със 7.6 млрд. лв. стокообмен Румъния е третият търговски партньор на България за 2016.   
Президентът Румен Радев ще посети Румъния на 28-и и 29-ти юни 2017. В програмата му са предвидени срещи с 
представители на румънските бизнес среди. Заедно с президента на Румъния Клаус Йоханис на 29-ти юни той ще 
приветства участниците в Българо-румънски бизнес форум, организиран съвместно от Румънската търговскопромишлена 
палата в Букурещ и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
В двустранните бизнес разговори ще участват 45 представители на български фирми и над 60 румънски компании. 
 
Infostock.bg 
 
√ 2 293 български компании са регистрирани в Румъния 
2 293 български компании с общо 15.4 млн. евро уставен капитал са регистрирани в Румъния, според данните на 
статистиката на северната ни съседка от май 2017 г. Това нарежда България на 26-то място сред 50-те водещи 
чуждестранни инвеститори в Румъния. 
Северната ни съседка със 7 милярда и 593 милиона лева стокообмен е третия (след Германия и Италия) търговски партньор 
на България за 2016 г. по данни на НСИ (виж. таблицата). 
 

Топ 10 търговски партньори на България 
 

 
 
Тези данни са достатъчен аргумент организираният от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и 
Румънската търговско-промишлена палата бизнес форума в Букуращ по време на двудневното посещение на българския 
президент Румен Радев в Румъния на 28 и 29 юни 2017 г. В програмата му там са предвидени срещи с представители на 
румънските бизнес среди. Заедно с президента на Румъния Клаус Йоханис на 29 юни той ще приветства участниците в 
Българо-румънски бизнес форум. 
Във форума участва бизнес делегация, организирана от АИКБ и съставена от членове на всички представителни на 
национално равнище организации на работодателите. Според предварителната програма, Българо-румънският бизнес 
форум ще се проведе в бизнес центъра на Румънската търговско-промишлена палата на бул. „Октавиан Гога" 2 в Букурещ 
и ще бъде открит от президента на палатата Михай Дарабан и от председателя на УС на АИКБ Васил Велев. Веднага след 
тях присъстващите последователно ще чуят обръщенията на президента на Румъния Клаус Йоханис и на президента на 
Република България Румен Радев. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2017/06/2017-June-26-Press_Romania.pdf
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Програмата ще продължи с представяне на бизнес средата, възможностите за инвестиции и условията за бизнес в Румъния 
и в България. Първата презентация е на домакините от InvestRomania. Веднага след тях ще говори Стамен Янев, 
изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. Предвидена е близо половинчасова сесия за въпроси и 
отговори, последвана от кафе пауза. 
В рамките на това президентско посещение, Асоциацията на индустриалния капитал в България за първи път поема 
ангажимент да организира двустранни срещи между представители на български и румънски компании по време на 
бизнес форума. АИКБ, която през последните 20 години работи за насърчаване на производството, търговията и 
инвестициите у нас, залага на иновативен подход при визитата в Румъния. Предварително е съгласувано с румънската 
страна секторно групиране на фирмите-участници от двете бизнес делегации. Така икономическият фокус на срещите ще 
е предпоставка за ползотворни по-нататъшни партньорства в областите: машиностроене, електротехника и отбранителна 
индустрия, производство и търговия с нехранителни стоки, хранителновкусова промишленост, инфраструктура и 
строителство, туризъм, финансови услуги. 
В двустранните бизнес разговори ще участват 45 представители на български фирми и над 60 румънски компании. В 
резултат на добрата подготовка при организирането на форума се очаква срещите да завършат с конкретни договорености 
и ангажименти между участниците. Както съобщиха съорганизаторите от Румънската търговско-промишлена палата, 
наскоро там се е състояла работна среща между президента на палатата Михай Дарабан и българския посланик в Букурещ 
Тодор Чуров (на снимката - вдясно), на която са били обсъдени предстоящото официално посещение на президента Румен 
Радев и съвместния Българо-румънски бизнес форум. 
 
Enterprise.bg 
 
√ Почти 3 хил. български компании са регистрирани в Румъния 
Почти 3 хил. български компании с общо 15.4 млн. евро уставен капитал са регистрирани в Румъния, сочат данни на 
статистиката на страната от май 2017 г. Това нарежда България на 26-то място сред 50-те водещи чуждестранни 
инвеститори в Румъния. 
Със 7.6 млрд. лв. стокообмен Румъния е третият търговски партньор на България за 2016 г., съобщава сайта economy.bg. 
Президентът Румен Радев ще посети Румъния на 28-и и 29-ти юни 2017 г. В програмата му са предвидени срещи с 
представители на румънските бизнес среди. Заедно с президента на Румъния Клаус Йоханис на 29-ти юни той ще 
приветства участниците в Българо-румънски бизнес форум, организиран съвместно от Румънската търговскопромишлена 
палата в Букурещ и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
В двустранните бизнес разговори ще участват 45 представители на български фирми и над 60 румънски компании. 
 
Haskovo.net 
 
√ Президентът Радев на бизнес форум в Румъния 
След двудневната официална визита в Република Гърция, която за българския държавен глава бе първа в страна от региона 
след встъпването му в длъжност, президентът Румен Радев ще посети и Румъния на 28 и 29 юни 2017 г. В програмата му 
там са предвидени срещи с представители на румънските бизнес среди. Заедно с президента на Румъния Клаус Йоханис 
на 29 юни той ще приветства участниците в Българо-румънски бизнес форум, организиран съвместно от Румънската 
търговско-промишлена палата в Букурещ и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
Във форума участва бизнес делегация, организирана от АИКБ и съставена от членове на всички представителни на 
национално равнище организации на работодателите. Според предварителната програма, Българо-румънският бизнес 
форум ще се проведе в бизнес центъра на Румънската търговско-промишлена палата на бул. „Октавиан Гога“ 2 в Букурещ 
и ще бъде открит от президента на палатата Михай Дарабан и от председателя на УС на АИКБ Васил Велев. Веднага след 
тях присъстващите последователно ще чуят обръщенията на президента на Румъния Клаус Йоханис и на президента на 
Република България Румен Радев. Програмата ще продължи с представяне на бизнес средата, възможностите за 
инвестиции и условията за бизнес в Румъния и в България.  
В рамките на това президентско посещение, Асоциацията на индустриалния капитал в България за първи път поема 
ангажимент да организира двустранни срещи между представители на български и румънски компании по време на 
бизнес форума. АИКБ, която през последните 20 години работи за насърчаване на производството, търговията и 
инвестициите у нас, залага на иновативен подход при визитата в Румъния. Предварително е съгласувано с румънската 
страна секторно групиране на фирмите-участници от двете бизнес делегации. Така икономическият фокус на срещите ще 
е предпоставка за ползотворни по-нататъшни партньорства в областите: машиностроене, електротехника и отбранителна 
индустрия, производство и търговия с нехранителни стоки, хранителновкусова промишленост, инфраструктура и 
строителство, туризъм, финансови услуги. 
В двустранните бизнес разговори ще участват 45 представители на български фирми и над 60 румънски компании. В 
резултат на добрата подготовка при организирането на форума се очаква срещите да завършат с конкретни договорености 
и ангажименти между участниците. Както съобщиха съорганизаторите от Румънската търговско-промишлена палата, 
наскоро там се е състояла работна среща между президента на палатата Михай Дарабан и българския посланик в Букурещ 
Тодор Чуров, на която са били обсъдени предстоящото официално посещение на президента Румен Радев и съвместния 
Българо-румънски бизнес форум.  
Румъния със 7 милиарда и 593 милиона лева стокообмен е третият /след Германия и Италия/ търговски партньор на 
България за 2016 г. по данни на НСИ. По данни на румънската статистика от май 2017 г. в северната ни съседка са 
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регистрирани 2 293 български компании с общо 15.4 млн. евро уставен капитал, което нарежда България на 26-то място 
сред 50-те водещи чуждестранни инвеститори в Румъния 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БТВ 
 
√ До края на лятото НАП ще започне нова лотария с касови бележки 
Голямата награда ще е 50 хил. лв. в брой 
До края на лятото Националната агенция за приходите (НАП) ще започне нова лотария с касови бележки, съобщават от 
Агенцията. 
Отново ще има седмични, месечни и годишна награди, като последите две ще са парични, а седмичните ще бъдат със 
значително по-висока стойност. 
Голямата награда ще е 50 хил. лв. в брой. 
Лотарията ще се проведе за втори път. Данните на НАП след края на първата част на играта показват ръст на приходите от 
преки и косвени данъци и подобрена информираност на обществото. В лотарията бяха регистрирани над 51 милиона 
касови бележки на стойност над 670 млн. лева. 
При плащане за покупка на стока или услуга с банкова карта също се издава касова бележка, напомнят от НАП. 
Фискалният бон е задължителен при плащане в брой, с дебитна или кредитна карта, ваучер, чек или с други заместващи 
парите платежни средства. Касова бележка не се издава само ако за услугата или стоката се плаща по банков път. 
 
В. Стандарт 
 
√ Улесняват вноса на кадри от Украйна 
Министърът на икономиката Емил Караниколов обсъди състоянието на търговско-икономическите взаимоотношения 
между България и Украйна с Н. Пр. г-н Микола Балтажи, посланик на Украйна в България. 
Посланик Балтажи заяви, че България е важен политически и икономически партньор на Балканите, и че добре се развива 
търговията между двете страни. По думите му стокообменът между България и Украйна през последните години е запазил 
своя стабилен характер. Българските фирми и техните украински партньори познават добре своите възможности и си 
сътрудничат активно. 
Посланик Балтажи повдигна въпроса за проучване на възможностите за подписване на Спогодба за определяне на квоти 
за внасяне на работна сила от Украйна и България, като посочи, че и двете страни биха имали полза от такава. Министър 
Караниколов се ангажира да проучи въпроса и обясни, че българския бизнес е заинтересован от привличане на 
квалифицирана работна сила. 
 
Investor.bg 
 
√ Тръгва обществена консултация за подготовката на нов антикорупционен закон 
Идеята за обединяване на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БОРКОР и други органи 
отново е на дневен ред 
Министерството на правосъдието започва обществена консултация за подготовката на нов антикорупционен закон, 
показва справка в системата за обществени консултации Strategy.bg. Срокът за подаване на становища е 1 месец, т.е. до 23 
юли. 
Предвижда се създаването на нов единен, независим антикорупционен орган, който да обединява функциите на 
съществуващи публични органи и звена с основна роля да извършва реални проверки на декларациите за имущество и 
интереси, да осъществява производства за установяване на конфликт на интереси и да извършва отнемането на незаконно 
придобито имущество. 
Подобно предложение имаше и в предишните два законопроекта в сферата на корупцията, които така и не бяха приети. 
Правосъдното министерство предлага също така да се създаде постоянно действащо Комисия за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя ще се сформира от обединението на сега действащата 
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет 
(БОРКОР) и съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото 
на лица, заемащи висши публични и други длъжности. 
Същото предложение беше заложено в проектозакона срещу корупцията на Меглена Кунева, който се препъна в 
парламента. 
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Предлага се също така да се разшири кръгът от лица, които да подават декларации за имущество, включително със 
служители на по-ниско ниво в държавната и общинска администрация. Отнемането на незаконно придобито имущество 
се предвижда да се ползва и като механизъм за противодействие на корупцията. 
Основните въпроси, по които ведомството търси обществената позиция, са свързани с органите за противодействие на 
корупцията на различните нива във властта, както и да се включат ли органите на местното самоуправление към 
комисиите, които ще имат правомощия да се борят с корупцията. 
 
√ Над 114 хил. фермери заявиха директни субсидии в Кампания 2017 
Запазва се интересът на стопаните към схемите за обвързано подпомагане за млечни крави 
Директни субсидии в Кампания 2017 заявиха 114 197 земеделски стопани, кандидатствали по схемите за директни 
плащания, преходна национална помощ и мерките от ПРСР, включени в общото заявление за подпомагане, съобщи 
агроминистерството. Приемът на заявления по схемите за директни плащания приключи на 23 юни. 
Общо 69 750 са кандидатите по схемите за плащания на площ. Подадени са заявления за 3,852 млн. хектара земя, което е 
с 2,22% (83 673 ха) повече спрямо 2016 г. 
Най-голям отново е интересът към схемата за единно подпомагане на площ (СЕПП), в която участие са заявили 63 337 
земеделци, обработващи 3,808 млн. хектара земя. За сравнение през миналата година общият брой на заявленията е бил 
115 447, от които 61 666 са били по СЕПП за площ от 3,725 млн. ха. 
Повече са кандидатите по схемата за протеинови култури. Тази година заявления са подали 17 383 стопани, които 
обработват 119 403 ха. За сравнение за Кампания 2016 кандидатите по схемата са били 15 600, а декларираните площи – 
114 820 ха. 
По схемите в сектор „Животновъдство“ най-много – с близо 700 повече в сравнение с миналата година, са заявленията за 
подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството. За 
Кампания 2017 са подадени 8 213 заявления за подпомагане на 874 267 животни. 
Следва Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и юници, която е заявена за подпомагане от 6 568 фермери 
с 138 938 животни.  
По Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави са подадени 5 590 заявления за 166 184 животни. 
За Кампания 2017 в 5 382 заявления е поискано подпомагане за 227 621 животни по Схемата за преходна национална 
помощ за говеда, необвързана с производството. 
Запазва се интересът на стопаните към схемите за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под 
селекционен контрол. За Кампания 2017 регистрираните заявления са общо 1 105 за близо 81 хиляди животни. 
По някои от схемите за животни за Кампания 2017 има известно намаляване на подадените заявления. Причината е в 
наложеното ограничение с едно животно да може да се кандидатства само по една схема, без значение дали е национална 
или специфична. 
 
News.bg 
 
√ 38% от българите приемат въвеждането на еврото 
Приемането на еврото трябва да стане след задължително отстраняване на пречките за социално-икономически прогрес. 
Това каза проф. Гарбед Минасян по време на пресконференция в БТА. 
Институтът за ново икономическо мислене организира дискусия на тема: "Валутният борд на 20 години: резултати, 
проблеми и перспективи". Поводът е, че на 1 юли се навършват 20 години от въвеждането на валутния борд в България. 
Във връзка с това INET организира дискусия с участието на водещи макроикономисти, бивши финансови министри и 
непосредствени участници в реализацията на този проект. 
38% от българите приемат еврото да се въведе като единствена платежна единица според проучване на Евробарометър, 
което проф. Гарабед Минасян цитира, изнасяйки встъпителния си доклад. 
Паричният съвет се въведе към средата на 1997 година. "Тогава нашият български лев беше свързан към германската 
марка и това, според мен, беше едно добро решение- собствено наше решение", коментира проф. Минасян. 
Той припомни, че средногодишният валутен курс бил 175 лв. за един долар, а година по-късно вече повече от десетократно 
по-скъп. В рамките на година българският лев се обезценил повече от 10 пъти. 
Проф. Минасян изтъкна, че депутатите съумели да елиминират един от основните принципи, вградени в закона за БНБ в 
средата на 1997 г. По думите му, според този принцип всяка година се променя по един член на Управителния съвет (УС) 
на банката, така че нито една група от политици да няма възможност да предупредели изцяло състава на УС. 
Премахвала се и възможността за влияние на политиците върху решенията на членовете на УС. "В наше време 
почувствахме това влияние - поведението на шефа на БНБ по време на КТБ, имаше прекалено голямо желание да 
продължи да бъде преизбиран и може би това изяде главата му и докара тези поразии", коментира икономистът. 
Проф. Минасян коментира опита на другите страни-членки на ЕС. "Швеция съзнателно не променя известни условия в 
закона за централната си банка, защото не иска да се включва в Еврозоната. Полша заявява през 2017 г. , че включването 
й в Еврозоната ще се забави поне с 10-20 години. Не стои на дневен ред и приемането на еврото. В Чехия около 1/5 от 
населението одобрява включването на страната в Еврозоната и не се бърза", коменира проф. Минсян. 
Сдържана в това отношение е и Унгария, а сигналите от Румъния са, че ще приеме еврото, след като доходите на 
румънските граждани постигнат равнище, близко до това в другите страни-членки на ЕС. По отношение на Хърватия също 
няма развитие по идеята да се включи в Еврозоната. 
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Страните от Централна и Източна Европа, които са включени в Еврозоната, са с номинален БВП на човек от населението 
над 10 000 евро. Това са малки страни - с по 1-1,5 млн. население, единствената по-голяма е Словакия с 4 млн. население, 
изтъкна икономистът. 
"При нас към 2016 г. сме около 7 млн. население, при номинален БВП на човек от населението - около 6600 евро, т.е много 
далеч от това равнище", коментира проф. Минасян. 
По думите му, страните в Еврозоната чувстват много повече трудности при външни кризисни въздействия. 
Проф. Минасян обърна внимание и на ситуацията в България. Проучване на Евробарометър сочи, че едва 38% от българите 
приемат еврото като единствена платежна единица. 
Той отчете ясен тренд на нарастване на дела на левовите депозити в общите депозити. Към 2016 г. около ¾ от кредитите, 
които получават домакинствата и нетърговските организации, са в левове. 
"Лихвите по депозити в левове са по-високи. Очакванията са, че затова депозиторите ще предпочитат да държат левови 
депозити", каза проф. Минасян. 
По думите му, в рамките на 5-6 години парите в обращение са нараснали с 2/3. Проф. Минасян съзря "бомба със 
закъснител", тъй като тези пари са извън централната банка, те са по нашите джобове, пари в обращение. Те се съхраняват 
някъде и не е ясно в кой момент, къде могат да изригнат и по какъв начин могат да въздействат върху протичането на 
икономическите процеси, предупреди той. 
"През 2014 г. видяхме, че за нула време ние сме били едва ли не на ръба на срив на тази наша прословута финансова 
стабилност", припомни икономистът. 
Припомняме, проф. Гарабед Минасян бе икономически съветник на президента Петър Стоянов. Работи в Икономическия 
институт на БАН. 
 
Капитал 
 
√ Банките разпределят по-големи дивиденти от миналогодишните 
Собствениците на шест банки са гласували общо 883.3 млн. лв. дивидент 
Редица банки тази година разпределят дивиденти, по-големи от миналогодишните. Заедно с печалбите за 2016 г. има 
институции, взели решение и за включване в него на неразпределени печалби от предходни години. От разпределение на 
дивиденти се въздържат някои банки с българска собственост. Това показват поканите за и протоколите от общите 
събрания на банките в Търговския регистър, които са ги провели и публикували или предстоят да се състоят. Собствениците 
на шест банки са гласували общо 883.3 млн. лв. дивидент. Това е 70% от цялата печалба в сектора за миналата година. 
Дивидентна политика 
Дълго време в периода на кризата банките не разпределяха дивиденти, а трупаха капитал и буфери за непредвидени 
ситуации и лоши кредити. Това беше ангажимент, поет по предписание на БНБ. След кризата дойде фиаското с КТБ през 
2014 г. По-големите банки, работещи и с по-високи капиталови показатели още от 2014 г., са във възможност да 
разпределят дивиденти, като собствениците им прилагат различни стратегии – в някои случаи по-консервативен подход с 
по-малки, но увеличаващи се всяка година стъпки. 
След КТБ дойде проверката на активите и стрес тестовете на банките, което също имаше ефект върху дивидентната 
политика на някои банки. 
През следващата година предстои въвеждането на нов буфер за десетте големи банки, както и на новия счетоводен 
стандарт, който ще изисква начисляване на провизии и за обслужвани кредити според риска им. Това също ще ангажира 
допълнителен капитал, което означава, че банките трябва да го предвидят и да се подготвят и за това. 
Коя банка колко 
Най-голям дивидент тази година дава Уникредит Булбанк – цялата нетна печалба за миналата година в размер на близо 
291.5 млн. лв. Това идва, след като година по-рано решението беше за половината от печалбата, а за 2014 г. - една трета. 
Уникредит Булбанк може да си позволи да изплати цялата печалба като дивидент на италианския си собственик, тъй като 
има капиталов излишък от над 1 млрд. лв. към края на 2016 г. и едно от най-високите съотношения на капиталова 
адекватност - 27.5%. 
Банка ДСК е друга голяма банка, която също изплаща цялата печалба на собственика си – унгарската OTP. Към 
положителния финансов резултат от 282.2 млн. лв. има и малко над 1.8 млн. лв. неразпределени печалби за минали 
години. Такава е практиката на банката в последните години. 
И ако миналата година само Банка ДСК разпределяше печалба за минала година плюс неразпределени резултати от 
предходни години, сега това прави и Прокредит банк. При нея миналата година на практика изплащане на дивидент в чист 
вид нямаше, тъй като банката тук го даде на централата във Франкфурт, която след това го върна като увеличение на 
капитала. Сега за 2016 г. освен печалбата от 37.7 млн. лв. "Прокредит" включва и неразпределена печалба от минали 
години в размер на над 15.8 млн. лв. Така изплатеният за собственика дивидент е в размер на 51.015 млн. лв., а за фонд 
"Резервен" банката заделя 2.51 млн. лв. 
Според Търговския закон банките са длъжни да заделят печалби, докато фонд "Резервен" не достигне 1/10 от капитала 
им. 
Друга банка, която разпредели тази година дивидент за последно на собственика си, тъй като го смени с друг, е ОББ. След 
дълго въздържане National Bank of Greece получи значителен дивидент от бившото си вече българско поделение. От 
разпределение на дивиденти се въздържат някои банки с българска собственост. Още в края на миналата година след 
успешното преминаване на проверката на активите ОББ гласува 260 млн. лв. дивидент. При обявяване на сделката по 
продажбата й на белгийската KBC беше обявено, че предстоят още около 50 млн. евро, които са отчетени при договорената 
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цена (610 млн. евро). Дивидентът беше изплатен през пролетта - 97.9 млн. лв., или около 88% от миналогодишната й 
печалба. Плащането за ОББ беше на 13 юни 2017 г., когато и сделката беше обявена за затворена. 
Райфайзенбанк и Societe Generale Експресбанк също разпределят дивидент. Близо 93% от печалбата си за миналата година 
"Райфайзен" е изплатила като дивидент на собственика си. За предходната година беше цялата печалба. 
За разлика от миналата година, когато Societe Generale Експресбанк не разпредели дивидент за 2015 г. заради смяна в 
счетоводната политика на банката, тази година почти 40% от печалбата й за 2016 г. е изплатена под такава форма - 36.031 
млн. лв., а остатъкът от сумата в размер на малко над 54.319 млн. лв. е отнесена за други допълнителни резерви. 
Въздържание 
Сред банките, които няма да разпределят дивидент, са Пощенска банка, Сибанк, както и някои с български собственици – 
ПИБ, ЦКБ, Българо-американската кредитна банка. 
Общото събрание на Пощенска банка предстои да се проведе на 29 юни, но от публикувания дневен ред в Търговския 
регистър става ясно, че се предвижда да не се разпределя дивидент за 2016 г. Чистата печалба на банката за миналата 
година е 119.6 млн. лв. Проектът на решение предвижда печалбата да бъде включена в капитала на банката като 
допълнителни резерви. 
Белгийската KBC, която е собственик освен на Сибанк, вече и на ОББ - два дни след приключване на сделката е взела 
решение чистата печалба на Сибанк за 2016 г. в размер на 32.9 млн. лв. да се отнесе като неразпределена печалба. 
От разпределение на дивиденти се въздържат някои банки с българска собственост. ПИБ, както и Инвестбанк поеха 
изричен ангажимент след стрес тестовете да капитализират печалби, като ПИБ от началото на съществуването си не е 
разпределяла дивидент. ЦКБ, макар и преодоляла прегледа почти без корекции, също предвижда да не дава дивидент за 
2016 г. Общото й събрание, на което да се вземе това решение, предстои да се проведе на 29 юни. БАКБ беше друга банка, 
която реши на събранието си на 5 юни да не изплаща дивидент за миналата година. 
 
Money.bg 
 
√ 50 милиapдa eвpo: Бългapcĸoтo пpoизвoдcтвo ниĸoгa нe e дocтигaлo тaĸивa нивa 
Taзи гoдинa нaшaтa иĸoнoмиĸa щe дocтигнe 50 милиapдa eвpo. Hиĸoгa в иcтopиятa ниe нe cмe имaли 50 милиapдa eвpo 
пpoизвoдcтвo и тo тaĸoвa нa ĸoнĸypeнтни пaзapи пpи инфлaция, близĸa дo нyлaтa. Toвa ĸoмeнтиpa иĸoнoмиcтът Гeopги 
Aнгeлoв в интepвю зa ВlооmbеrgТV. 
Cпopeд eĸcпepтa 10 гoдини cлeд влизaнeтo в Eвpoпeйcĸия cъюз (EC) нe тpябвa дa ce фoĸycиpaмe тoлĸoвa въpxy oблacтитe, 
в ĸoитo изocтaвaмe cпpямo дpyгитe дъpжaви члeнĸи, a дa ги пpeoдoлeeм и дa глeдaмe фaĸтитe. 
"Πpи нac гo имa cyбeĸтивния мoмeнт, зaщoтo излизaмe oт peцecия. He cмe ĸaтo пъpвитe нoвoпpиcъeдинeни cтpaни, ĸoитo 
влязoxa в EC и имaxa бyм. Hиe влязoxмe и зaпoчнa ĸpизaтa, нo тoвa щeшe дa ce cлyчи дopи и дa нe бяxмe гo нaпpaвили", 
ĸoмeнтиpa тoй. 
"Πpeди дa тpъгнeм ĸъм oбщия пaзap, ĸъм ĸoнĸypeнциятa, ниe бяxмe eднa пepифepия, ĸoятo пocтoяннo пoтъвaшe. Знaeтe, 
дopи нe мoжeшe дa ce oтидe дo чyжбинa, бяxмe в чepния cпиcъĸ. Toвa пpeчeшe нa тъpгoвиятa, нa oбpaзoвaниeтo. Bcичĸo 
ce пpoмeни, ĸoгaтo peшиxмe дa влизaмe в EC. Зaщo? Зaщoтo oтвopиxмe пaзapитe", пocoчвa oщe Aнгeлoв. 
"Peaлнo тoвa диcпицлиниpa нaшитe фиpми и ги нayчи дa ca ĸoнĸypeнтни и виждaмe ĸoлĸo ca ycпeшни", дoпълвa тoй. 
Kaтo пpимep зa тoзи пpoгpec иĸoнoмиcтът пocoчвa, възниĸвaнeтo нa нaпълнo нoви индycтpии y нac, ĸaтo ИT ceĸтopa и 
пpoизвoдcтвoтo нa aвтoмoбилни чacти. 
"Πpeди тoвa инвecтитopитe нe иcĸaxa дa идвaт нa нaшия пpoтeĸциoниpaн пaзap. Te зaпoчнaxa дa идвaт, ĸoгaтo ce oтвopиxмe 
ĸъм cвeтa. Hиe нe cтpaдaмe oт тoвa, чe cмe влeзли в eдин ĸoнĸypeнтe пaзap, a пeчeлим, зaщoтo няĸoи нaши ceĸтopи cтaнaxa 
мнoгo пo-ĸoнĸypeнтни", cмятa тoй. 
Cпopeд Гeopги Aнгeлoв влизaнeтo в cъюзa нямa нeгaтивeн eфeĸт въpxy плaтeжният бaлaнc, a тoчнo oбpaтнoтo. B 
дoĸaзaтeлcтвo нa тoвa тoй пocoчвa peĸopдния излишъĸ зa 2016 гoдинa, ĸoйтo e нaй-гoлeмият в иcтopиятa нa cтpaнaтa. 
"Toвa oзнaчaвa, чe имaмe пoвeчe пpитoĸ нa cpeдcтвa ĸъм cтpaнaтa, oтĸoлĸoтo изтичaнe нa тaĸивa", пocoчвa eĸcпepтът. 
 
Profit.bg 
 
√ SOFIX проби 690 пункта 
Доброто представяне на SOFIX продължава и през тази седмица. Основният индекс на БФБ-София премина границата от 
690 пункта, достигайки 691.48 пункта. Това се случи, след като по време на днешната сесия, индикаторът записа ръст от 
0.55%. 
Днес сесията на БФБ-София бе зелена за всички индекси. 
BGBX40 и BGREIT добавиха 0.41% и 0.66% до съответно 132.43 и 111.66 пункта. BGTR30 записа ръст от 0.24% до ниво от 
524.96 пункта. 
Дневният оборот на БФБ достигна 1.725 млн. лева. 
Най-търгуваната позиция днес бе тази на Еврохолд България. Инвеститорите прехвърлиха 171 125 лота при 80 трансакции, 
реализирайки оборот от 205 хил. лева. Акциите на компанията поскъпнаха с 4.45% до 1.220 лева за лот. 
Книжата на Химимпорт отново се радваха на добър интерес, като в рамките на 72 сделки бяха изтъргувани 191 426 лота, 
оформяйки оборот от 342 хил. лева. Дяловете на дружеството добавиха 1.23% до 1.809 лева за брой. 
68 сделки имаше днес с акции на Сирма Груп Холдинг. Инвеститорите прехвърлиха 140 074 лота, записвайки оборот от 140 
хил. лева. Книжата на софтуерната компания поевтиняха с 1.96% до 1.000 лева за брой. 
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Оборот от 255 хил. лева бе постигнат в резултат на търговията с книжа на Монбат, като в рамките на 23 сделки бяха 
изтъргувани 22 359 лота. Акциите на компанията поскъпнаха с 2.72% до 11.710 лева за лот. Печалбата на Монбат на 
консолидирана основа и преди облагане с данъци скача с 27.9% на годишна база до 15.9 млн. лева към края на месец май 
тази година, съобщиха от компанията. На проведеното днес (26.06.2017 г.) Общо събрание на акционерите на Монбат е 
било взето решение за разпределяне на печалбата за 2016 година след данъци в размер на 18.1 млн. лева. 7.07 млн. лева 
ще бъдат отнесени като неразпределена печалба, а 11.03 млн. лева ще бъдат разпределени сред акционерите под 
формата на дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като 
акционери към 14-тия ден след датата на Общото събрание. 
Сред компаниите, чиито акции поскъпнаха днес попадат Трейс груп холд (+2.97% до 4.479 лева за лот), Фонд за недвижими 
имоти България АД СИЦ (+2.42% до 2.239 лева за лот), Билборд (+2.41% до 0.594 лева за брой), Хидравлични елементи и 
системи (+2.14% до 5.500 лева за брой), Елхим Искра (+1.54% до 1.320 лева за брой), Зърнени Храни България (+1.10% до 
0.367 лева за лот) и М+С хидравлик (+0.97% до 8.250 лева за лот). 
Сред позициите, които поевтиняха днес попадат тези на Юрий Гагарин (-6.00% до 39.010 лева за брой), Алтерко (-5.29% до 
2.150 лева за брой), Свилоза (-2.55% до 3.245 лева за лот), Софарма имоти АД СИЦ (-2.42% до 6.322 лева за брой), Синергон 
Холдинг (-2.23% до 1.094 лева за брой), Албена (-1.25% до 63.400 лева за брой) и Стара планина Холд (-0.98% до 8.120 лева 
за брой). 
 
Novini.bg 
 
√ Петролните фючърси поскъпват 
Петролните фючърси поскъпват предпазливо за трета поредна сесия на търговия, отскачайки от многомесечните дъна, 
достигнати в средата на миналата седмица, но това възходящо движение изглежда ограничено на фона на оставащите в 
сила опасения, че договореното от ОПЕК и Русия намаляване на производството няма да успее да компенсира 
нарастващите добиви в САЩ, Либия и Нигерия, отлагайки във времето основната цел - постигане на балансиран пазар 
между търсене и предлагане, предаде БНР. По-рано днес черното злато поскъпна с около и над 1%, след което обаче беше 
парирана част от този подем и към настоящия момент фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през август 
се повишават с 0,63% към 43,28 долара за барел, а тези на петрола сорт брент - с 0,53% към 45,78 долара. Въпреки отскокът 
през последните сесии на търговия, фючърсите на американски лек суров петрол и на петрола сорт брент се търгуват 
недалече от техните многомесечни дъна от 21-ви юни, съответно около 42,22 долара за барел (най-ниско ниво от август 
2016-а) и около 44,35 долара за барел (най-ниски цени от ноември 2016-а година).  
Опасенията, че договореното от ОПЕК и Русия ограничаване на добивите няма да компенсира нарастващото производство 
в САЩ и това в Нигерия и Либия доведе до приключването на петъчната търговия с ценова загуба за пета поредна седмица 
- най-продължителен спад на петролните цени от 2015-а година насам и до навлизане в т.нар. "мечи" пазар (пазар на 
устойчиво падащи цени). От достигнатите в края на януари и началото на февруари върхове, петролът се обезцени с близо 
20% и въпреки опита за отскок на петролните фючърси през последните три сесии на търговия, те все още се търгуват с 
около 13% под нивата им от края на месец май, когато ОПЕК и други важни производители като Русия се съгласиха да 
удължат с девет месеца споразумението за намаляване на добивите с 1,8 млн. барела на ден.  
Основна спирачка пред един по-сериозен ценови подем представлява нарастващото петролно производство в САЩ. От 
миналата година насам американският шистов добив се повиши с близо 10%, достигайки 9,35 млн. барела на ден. В същото 
време компанията за петролни услуги Baker Hughes отчете, че броят на действащите американски петролни сондажи е 
нараснал през седмицата до 23-и юни до 758 от 747 броя седмица по-рано. Това представлява повишение за 23-та поредна 
седмица и най-голям брой действащи сондажи от повече от две години насам (от април 2015 година). На фона на 
продължаващото нарастване на петролните добиви в САЩ, редица инвеститори и търговци намалиха притежаваните от 
тях "дълги" позиции във фючърси на американски лек суров петрол до най-ниски нива от ноември 2016-а година насам. 
Не е изключено всеки опит за по-солиден ценови отскок да бъде посрещнат от нови продажби на петролни фючърси, като 
на този етап фючърсите на петрола срот брент се понижават в рамките на юни с 8,5%, а тези на американския лек суров 
петрол - с близо 10 на сто. Според повечето анализатори и търговците, към настоящия момент няма фундаментални 
новини, които биха оправдали по-солиден отскок на петролните цени. 
Анализатори на Bank of America посочват, че докато свръхпредлагането продължава да бъде проблем, нарастването на 
търсенето на важната енергийна суровина не е достатъчно бързо и силно, за да компенсира прекомерното производство. 
Гледайки напред към втората половина на 2017-а година, ние се съмняваме, че ще има съществено ускоряване на 
потреблението, посочва голямата американска банка. 
 
Econ.bg 
 
√ Европейските индекси се повишават предпазливо 
Общият италиански банков индекс FTSE Italia All-Share Banks пък нараства с 3,4%, а целият европейски банков индекс 
The Stoxx Europe 600 Banks - с 1,5% 
Европейските борси стартират на позитивна територия в началото на седмицата благодарение на поскъпване на банковите 
акции, след като властите в Италия се споразумяха да спасят от фалит две от проблемните финансови институции - Veneto 
Banca и Banca Popolare di Vicenza.  
През уикенда италианското правителство взе решение да предостави финансова помощ от 5,2 млрд. евро на банковата 
групировка Intesa Sanpaolo, която да поеме “добрите“ активи на Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza. Властите в Рим 
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също така се ангажираха да предоставят до 12 млрд. евро като правителствена гаранция за ликвидиране на лошите 
банкови активи на двете закъсали финансови институции.  
Въпреки че това решение няма нищо общо с новите правила в ЕС за справяне с проблемни банки, новината беше 
приветствана от инвеститорите на европейските борси, като акциите на Intesa Sanpaol нарастват с 4,36%, а на други водещи 
италиански банки като UniCredit и Unione di Banche Italiane - с малко под 3 на сто.  
Общият италиански банков индекс FTSE Italia All-Share Banks пък нараства с 3,4%, а целият европейски банков индекс The 
Stoxx Europe 600 Banks - с 1,5%, докато основният индекс MIB на борсата в Милано се повишава с 1,4%.  
Добро поскъпване регистрират и банковите акции на останалите борси в еврозоната, като тези на испанските банки BBVA 
и Banco Santander нараства с между 1% и 2%, на германската Commerzbank - с 2,5%, на британската Barclays - с 1,5% и на 
френските BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale - с над 1%.  
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 нараства с 0,8% към най-високо ниво от седмица насам, френският CAC40 - с 
0,97% и немският DAX - с 0,79%, като инвеститорският оптимизъм на борсата във Франкфурт е подсилен допълнително и 
от поредно нарастване на бизнес доверието в Германия до рекорден връх, според проучване на института Ifo за месец 
юни. Британският фондов индекс FTSE100 нараства с 0,65%, прекъсвайки негативната серия на спад през предходните 
четири сесии на търговия, като подкрепа за възходящото движение оказва и поскъпването на акциите на енергийните 
компании след известна стабилизация на петролните цени.  
Акциите на Royal Dutch Shell се повишават с 0,38%, на British Petroleum - с 0,69% и на Tullow Oil PLC - с 1,58%. Опитите за 
макар и предпазливо повишение на петролните фючърси за трета поредна сесия допринася за позитивна настройка и при 
търговията на акции от минно-добивния сектор.  
Акциите на Glencore PLC се повишават с 0,82%, на Rio Tinto PLC - с 0,9% и на BHP Billiton PLC - с 0,44%. Поскъпване с 1,75% 
отчитат и акциите на Royal Bank of Scotland Group, както благодарение на общата позитивна настройка в европейския 
банков сектор, така и след информация, че големият британски кредитор планира да съкрати 443 работни места и да 
пренесе част от дейността си в Индия.  
Солиден скок с над 4% към рекорден връх от 86 швейцарски франка има при акциите на Nestles SA след новината, че хедж 
фондът Third Point LLC на милиардера инвеститор Даниел Льоб е закупил пакет от акции за 3,4 млрд. долара в швейцарския 
гигант. Покупката на над 1% от акциите на Nestle за 3,4 млрд. долара е най-голямата подобна инвестиция на този хедж 
фонд. Това от своя страна допринася за поскъпване с около и над 2% на акциите и на други европейски компании от сектора 
храни и напитки, като тези на Danone, Unilever и Diageo. 
 


