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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Дойче веле 
 
√ С какво Турция е по-привлекателна за инвестиции, отколкото България? 
Турция или България? Коя страна е по-привлекателна за чуждестранните инвеститори? Нека видим какви са 
недостатъците и предимствата на България в това отношение. 
Изходът от борбата между България и Турция за рекордната инвестиция на Фолксваген в размер на около 1,5 милиарда 
евро изглежда предрешен. По обем на брутния вътрешен продукт турската икономика е осемнадесета в света, докато 
България е едва на 73-то място. От години задграничните инвеститори посочват дефицита на квалифицирана работна ръка 
като основен проблем пред бизнеса в демографски топящата се България. А със своето 80-милионно население Турция е 
в много по-добра позиция, при това не само в количествено отношение.  
В България понастоящем на 100 работници и служители на възраст между 60 и 64 години, излизащи в пенсия, се падат по 
55 български младежи между 15 и 19 години, навлизащи в трудоспособна възраст. В Турция ситуацията е точно обратната 
- младите поколения заместват излизащите в пенсия в съотношение две към едно. По данни на Евростат дяловете на 
професионалистите и на технически подготвените работници и специалисти сред заетите в турската индустрия са два пъти 
по-големи от съответните показатели за България. 
Що се отнася до състоянието на техническата и пътната инфраструктура, в България то е по-добро единствено в сравнение 
с Румъния и с балканските държави, които не са членки на Евросъюза, сочат резултатите от тазгодишната анкета сред 
работещите в Източна и Централна Европа германски предприемачи. 
Под средните за региона са и оценките за ефективността в борбата срещу корупцията и престъпността, както и за правната 
сигурност в страната. България е на последно място по качество на висшето образование и на едно от последните места в 
професионалното обучение, отстъпвайки в това отношение на страни като Македония и Босна и Херцеговина, се посочва 
още в доклада на обединението на германските индустриално-търговски камари в региона. 
В един съвсем нов анализ на Европейската комисия пък се подчертава, че производителността на труда в България 
нараства три пъти по-бавно, отколкото в съседна Румъния и съставлява едва 45% от средната в Евросъюза. Състоянието на 
техническата инфраструктура е незадоволително, особено в Северна България. Администрацията продължава да е 
недружелюбна спрямо бизнеса. Конкурентоспособността на страната в опитите да привлича задгранични инвестиции 
остава проблематична, изтъкват анализаторите от Брюксел. 
Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е едър предприемач, свързан с управлението на 
три големи машиностроителни предприятия. Той е наясно, че ако крайното решение на акционерите на Фолксваген би 
било в полза на България, концернът навярно би "откраднал" много и от неговите работници и специалисти. Германците 
биха им плащали повече, отколкото българските работодатели биха могли да си позволят, казва той. Но подобна 
инвестиция със сигурност би подобрила бизнес-средата в България, въпреки че проблемът с дефицита на работна ръка 
продължава да набъбва, добавя още Васил Велев. 
Българският пазар не може да се сравнява с турския 
Икономистът Красен Станчев подкрепя твърдението на индустриалеца, че при 2,2 милиона заети намирането на 5000 
работници и специалисти в България би било проблем за всеки голям концерн. Да, страната е политически и 
макроикономически стабилна, но в конкуренцията за големи инвестиции тя има и редица минуси. Например факта, че 
темповете на развитие на икономиката са по-бавни от съответния показател за Турция, както и несравнимо по-големият 
турски пазар, който може да приеме дори част от залежалата продукция на концерна в други държави, например от САЩ. 
Българският Закон за насърчаване на инвестициите значително ограничава възможностите на държавния бюджет да 
субсидира капиталовложения като това на Фолксваген, тоест и по този показател страната стои по-зле на фона на стотиците 
милиони евро, обещавани от Анкара. За разлика от България, Турция може да закупи за своите държавни институции, 
армия и полиция солиден брой автомобили от новия инвеститор. 
Любомир Станиславов е изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер, който обединява над 230 фирми с инвестиции в 
производството на възли, части и компоненти за автомобилната индустрия. Станиславов твърди, че българското 
предложение за изграждане на завода на Фолксваген до София отговаря на всички технически изисквания на концерна. 
"Теренът е един от най-добрите индустриални имоти в Европа", казва той, но признава, че и турците са се постарали в това 
отношение. 
"Всички инвеститори в България се притесняват дали ще намерят квалифициран персонал, но в крайна сметка те бързо си 
го набавят и остават в страната. Инфраструктурата и трудовият потенциал на българската столица са на достатъчно добро 
равнище за подобен род начинания. Германски производител на автоклиматични системи също се оплакваше, че трудно 
намирал обучени работници и специалисти, но за няколко години увеличи три пъти производството си в Божурище", казва 
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още Станиславов. Той обаче признава, че рекламната кампания на Анкара е била по-добре организирана от усилията на 
София да убеди Фолксваген в своите предимства. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
News.bg 
 
√ Стабилността на българските банки потвърдена от проверката на ЕЦБ 
На свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) обсъди резултатите от цялостната 
оценка, извършена от Европейската централна банка (ЕЦБ) в контекста на искането от страна на България за установяване 
на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ. Цялостната оценка се състоеше от преглед на качеството на активите (ПКА) и 
стрес тест на шест български банки. ЕЦБ се очаква да публикува подробните данни утре. На базата на резултатите от 
извършения от ЕЦБ преглед и стрес-тестове, УС на БНБ се е обединил върху три основни извода относно оценката, която 
те дават за цялостната й надзорна политика. 
На първо място, според БНБ резултатите от оценката на ЕЦБ съответстват на резултатите от прегледа на активите и стрес 
теста, извършени от БНБ през 2016 г., и на оценките на банковия надзор след това, отчитайки изминалия период и 
промените в методологията с влизането в сила на счетоводния стандарт МСФО 9. Резултатите показват устойчивостта на 
българския банков сектор като цяло. Тук трябва да се има предвид, че Международен счетоводен стандарт 9 въвежда 
напълно нови и много по-строги от действащите до 2018-а правила за отчитане на риска и провизирането на кредитите. 
България е първата държава, в която ЕЦБ провежда преглед на качеството на активите по правилата на МСФО 9. Всичко 
това означава, че при сегашните много по-строги изисквания резултатите от прегледа са не по-лоши от онези, които бяха 
получени при прегледа извършен през 2016-а от БНБ. А това е забележителен успех. 
На второ място в своето прессъобщение БНБ заявява, че одобрява резултатите от цялостната оценка. "Ще бъдат 
предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките, в строго 
съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка", пише в прессъобщението. 
На трето място от БНБ заявяват, че използвайки резултатите от прегледа и развитията след референтната дата, Централната 
ни банка е извършила оценка спрямо пруденциалните изисквания на чл. 92 на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета. Резултатите от тази оценка на БНБ потвърждават, че всяка от шестте банки изпълнява 
пруденциалните изисквания на горепосочения Регламент. 
Управителният съвет на БНБ отбелязва отличното сътрудничество между БНБ и ЕЦБ при извършването на цялостната 
оценка, което ще продължи в процеса на установяване на тясно сътрудничество. 
 
√ Желязков иска от ЕП справедливост и да преосмисли пакет Мобилност I  
Оценката на въздействие е предпоставка Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент да приеме 
съгласувано и справедливо решение по трите досиета от пакет Мобилност I, тъй като преди това тази възможност е 
пропусната. 
С тези думи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков се обърна към 
председателя на транспортната комисия в ЕП Карима Дели. По думите му сега е моментът да се използва спокойствието 
след европейските избори, за да се изгради стабилна основа за бъдещия процес на преговори и триалози по пакета. 
Първият критичен момент е изискването за редовно връщане на превозното средство, което означава, че водачът ще бъде 
задължен, против волята си, да прекарва допълнителни седмици в движение. Това ще увеличи празните курсове като по 
този начин ще се завишат нивата на вредните емисии, което противоречи на всички европейски политики, в областта на 
опазване на околната среда и климата, обяснява Желязков. Връщането на превозното средство не подобрява социалните 
права на водача. 
Втората неприемлива рестриктивна мярка, за която Европа не е подготвена, е забраната за прекарване на седмичната 
почивка в кабината на превозното средство. "В ЕС не достигат около 400 000 безопасни и сигурни места за паркиране - това 
е заключението от проучване, публикувано от Европейската комисия", допълва той. 
Трети съществен дефект в предлаганите политики, Желязков вижда в липсата на оценка на въздействието, при 
въвеждането на нов модел за международния транспорт. "Това е дискриминация срещу транспортния модел на 
държавите членки, чиито икономики не предполагат приоритетно извършване на двустранни операции". 
Министърът призова членовете на новоизбрания ЕП и на Комисията по транспорт и туризъм да преразгледат досегашната 
позиция по Пакета за мобилност I, като приемат реалистичен подход, който да улесни междуинституционалните 
преговори. 
Председателят на комисията Карима Дели препотвърждава своето намерение да предложи в края на септември дата за 
гласуване за даване на мандат за провеждането на триалози. 
Припомняме, че на гласуването на 25 март за дневния ред за редовната сесия трима български евродепутати не 
присъстваха. Оказа се, че точно толкова трябваха, за да падне предложението, което в крайна сметка беше прието с 156 
гласа "за" срещу 154 - "против". 
На 27 март обаче текстовете бяха върнати в транспортната комисия. Въпреки това български превозвачи организираха 2 
протеста - в Страсбург и София. 
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На заседанието на транспортна комисия бяха гласувани 1 224 предложения за изменения, от които 1 126 продължават за 
гласуване в пленарна зала. Между тях са и внесените от българските евродепутати предложения. 
На 3 април стана ясно, че евродепутатите са отхвърлили и предложението на българските си колеги пакетът "Мобилност" 
да бъде свален от дневния ред за днешното заседание. 
На 4 април европарламентът одобри и трите промени в пакета "Мобилност", на които се противопоставят българските 
евродепутати и превозвачи. 
След това транспортният министър изрази притеснението си от прилагането на текстовете от пакета. 
Евродепутатът Ангел Джамбазки също посочи, че битката за пакета "Макрон" ще влезе в следващия ЕП. 
 
БНТ 
 
√ Парламентът прие нови мерки срещу прането на пари 
Банки, застрахователи, търговци, нотариуси, брокери ще докладват на ДАНС за съмнителни сделки, предвиждат промени 
в Закона за изпирането на пари, приети от парламента на първо четене. За прикриване на нечисти парични транзакции, 
санкцията може да достигне 10 млн. лв. 
Очаквано,управляващи и опозиция влязох в спор по текстове от закона.От левицата обвиниха управляващите, че 
противопоставят цели съсловия, като ги задължават да нарушават финансовата конфиденциалност.  
Иван Иванов -депутат от ПГ на "БСП за България":Тук се създаде едно недоверие спрямо съсловието на 
счетоводителите, а именно да се превърнат в, грубо казано, доносници срещу своите клиенти. Нашият апел е и към 
законодателя, и към нас самите, разбира се, между първо и второ четене да направим тези промени, които наистина да 
направят закона работещ. 
От ГЕРБ призоваха левицата да не търси политически дивиденти когато става въпрос за националната сигурност. 
Мануил Манов-депутат от ПГ на ГЕРБ: Съветвам колегите да не се поддават на политическа емоция, на предизборна 
емоция и да говорят за доносници, защото това е интерес на националната сигурност. 
Когато някой поиска от теб умишлено, директно да му кажеш как да изпера тези пари или как да ги преведа на една 
организация, така че да не остане следа, да се даде информацията. 
Тежки санкции заплашват финансова институция или търговец, който проспи съмнителна сделка.Глобите започват от 1000 
лв. и могат да достигнат до 10 млн. лв. 
С промените в Закона срещу изпирането на парите се забранява на банките да разкриват анонимни сейфове или анонимни 
банкови сметки. 
Парламентът задължи дори търговци на произведения на изкуството и брокери на имоти под наем да докладват пред 
ДАНС за съмнителни сделки над 20 000 лв.  
Драстично се увеличават и глобите за увреждане на културни паметници, с приетите Също днес на второ четене промени 
в Закона за културното наследство, които скачат от 500 до 50 000 лева. 
 
√ НС ще изслушва министър Танева за кризата с АЧС 
Заради кризата с африканската чума по свинете, Народното събрание ще изслуша земеделския министър Десислава 
Танева. 
Вчера опозицията поиска тя и ресорният вицепремиер Томислав Дончев да бъдат извикани в парламента и да отговорят 
какви мерки предприема държавата за справяне с болестта. Критики за действията на властите дойдоха и от Брюксел. 
21 са вече регистрираните случаи на африканска чума в лични стопанства у нас. 57 000 животни трябва да бъдат унищожени 
в двата засегнати свинекомплекса. 
Очаква се днес да започне отложената евтаназията на прасетата в село Бръшлен, които ще бъдат загробени на нова 
площадка заради протест. 
 
√ Ветото върху договора за закупуване на изтребители F-16 влиза в парламента 
Депутатите ще разгледат ветото на президента Румен Радев върху Закона за ратифициране на договора за закупуване на 
8 самолета F-16 Block 70. То беше отхвърлено от парламентарната комисия по отбрана с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ВМРО. 
Държавният глава върна текстовете за преразглеждане заради липсата на широк обществен консенсус около параметрите 
на договора. 
Според Радев, законът е приет по "бързата писта", увеличава значително бюджетния дефицит и оставя неясноти около 
цената на изтребителите, пакетите въоръжение и обезщетенията по договора. 
В отговор, министърът на отбраната Красимир Каракачанов заяви, че сделката не включва допълнителни плащания. А 
финансовият министър Владислав Горанов заподозря сценарий за забавяне на покупката. 
 
√ НАП отваря телефонна линия за българите в чужбина 
Националната агенция за приходите (НАП) обявява специален телефон, на който българските граждани в чужбина без 
телефонен номер към български мобилен оператор, ще могат да проверяват дали личните им данни са изтекли след 
хакерската атака срещу агенцията. 
При обажданията ще трябва да се отговаря на редица контролни въпроси. Вчера от НАП пуснаха и приложението за 
проверка на страницата си в интернет, но то се оказа недостъпно за част от сънародниците ни в чужбина. Очаква се на по-
късен етап чрез него всеки да може да разбере каква част от личните му данни са изтекли. 
От приходната агенция твърдят, че само 189 души ще трябва да сменят документите си незабавно. Те ще бъдат уведомени 
за това лично. 
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√ Ким Чен-ун определи новите ракетни опити на Пхенян като предупреждение  
Ким Чен-ун определи новите ракетни опити, извършени от Северна Корея, като предупреждение към Южна Корея. 
Севернокорейският лидер лично е инспектирал демонстрацията на нов тип тактическо управляемо оръжие. 
По думите на Ким, цитиран от официалната информационна агенция на Пхенян, посланието към Сеул е да спре 
разполагането на нови оръжия и провеждането на съвместни военни учения. 
И двете ракети, които Северна Корея изстреля вчера, са прелетели около 600 км, заяви представител на военното 
министерство на Южна Корея, като цитира съвместна оценка със САЩ. Вероятно ракетите са били балистични с малък 
обсег. 
 
Investor.bg 
 
√ Лихвите по депозитите през юни пак тръгнаха надолу 
При спестяванията на домакинствата и фирмите продължава тенденцията за спад на лихвените нива в новите 
договори на месечна и годишна база, отчете БНБ  
Лихвите по депозитите, които домакинствата и бизнеса са направили през юни, намаляват и на годишна, и на месечна 
база, става ясно от статистиката с предварителни данни на Българска народна банка (БНБ). 
Наблюденията на Investor.bg показват, че най-съществен е спадът при спестяванията на фирмите, направени в левове, като 
за една година средната лихва намалява с 0,22 процентни пункта до 0,09%, а на месечна база няма промяна. 
През миналия месец бизнесът е сключвал новите депозитни договори в евро с 0,05 пр. пункта по-ниска лихва на годишна 
основа до 0,02%. В сравнение с май лихвата не се променя, отбелязват в централната банка. 
При домакинствата годишният спад на средния лихвен процент на спестяванията с договорен матуритет в левове е с 0,03 
пр.п. по-нисък до 0,15%, а по тези в евро – с 0,04 пр.п. до 0,16%. В сравнение с май 2019 г. средните лихвени проценти по 
депозитите с договорен матуритет в левове и в евро намаляват с 0,01 пр.п. 
 

ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОРИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС) 

 
 
В централната банка отчитат, че средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левовена фирмите през юни на 
месечна база се понижава незначително до 0,01%, а по овърнайт-депозитите в евро нараства с 0,01 пр.п. до 0,01%. 
На годишна база средната лихва на спестяванията по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0,13 пр.п. до 
0,12%, а по тези в евро – с 0,07 пр.п. до 0,14%. 
При домакинствата средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в европрез юни достигат до 0,02% като 
се променят незначително за една година. При спестяванията с договорен матуритет в левове средният лихвен процент 
спада с 0,09 пр.п. до 0,25%, а по тези в евро – с 0,07 пр.п. до 0,22%. 
В сравнение с година по-рано средната лихва на депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове остава 
почти без промяна на ниво от 0,06%, а по тези в евро намалява незначително до 0,07%. 
 
В. Банкерь 
 
√ Брюксел отново дава България на Съда на ЕС заради мръсния въздух 
Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС във връзка с лошото качество на въздуха. В 
България не се спазват пределно допустимите стойности на серен диоксид, констатира Еврокомисията. 
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Що се отнася до страната ни, най-скорошните данни за серния диоксид, които държавата е предоставила, показват трайно 
неспазване на пределно допустимите почасови и дневни стойности на SO2 в югоизточната част на страната, където се 
намират четирите най-големи топлоелектрически централи. 
От 2005 г. насам са в сила разпоредби на ЕС за пределно допустимите стойности и концентрацията на серния диоксид в 
атмосферния въздух. Те започнаха да се прилагат за България от присъединяването ѝ към ЕС на 1 януари 2007 г. 
С решението за втори път се предявява иск пред Съда на Европейския съюз за неспазване от страна на България на 
стандартите на ЕС за качество на въздуха. В решението си от 5 април 2017 г. Съдът потвърди, че България не е спазила 
пределно допустимите стойности за прахови частици. 
Анализът на ЕК показва, че основен източник на прахови частици са емисиите от промишлеността, трафика и домашното 
отопление, а също и селското стопанство. Серният диоксид се отделя при използването на съдържащи сяра горива 
(въглища и нефт) за битово отопление, производство на електроенергия и за гориво за моторни превозни средства. 
Серният диоксид може да засегне дихателната система и функциите на белия дроб и да причини дразнене на очите. 
Сярната киселина е и основният компонент на киселинните дъждове, които причиняват обезлесяване. 
Азотният диоксид се отделя предимно в резултат на човешката дейност, като например движението по пътищата - по-
специално от дизеловите превозни средства, както и промишлеността. 
В законодателството на ЕС са определени пределно допустими стойности за прахови частици и серен диоксид, които 
влязоха в сила за държавите членки през януари 2005 г., и за азотния диоксид - в сила от януари 2010 г. 
 
В. Дума 
 
√ Малката коалиция се разпадна окончателно 
НФСБ и ВМРО изключиха „Атака“ от „Обединени патриоти“ 
Коалицията „Обединени патриоти“ се разпадна, след като НФСБ и ВМРО обявиха, че се разделят окончателно с „Атака“.  
Пръв новината съобщи депутатът от НФСБ Славчо Атанасов пред БиТиВи. Стигна се до общо решение между 
парламентарните групи на ВМРО и НФСБ, че повече така с „Атака“ не може и на практика се разделяме с нея в коалицията 
„Обединени патриоти“, обясни Атанасов.  Стигна се до извод, че не може повече да сме "орел, рак и щука" и да не даваме 
добри послания към българското общество. Това беше неизбежно. В крайна сметка, когато партньорите в една коалиция 
не работят добре, си вземат довиждане, посочи депутатът. 
Думите на Атанасов потвърди и Искрен Веселинов от ВМРО. Общото становище е, че така повече не можело да се работи. 
От парламентарната група са изключeни Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Павел Шопов, добави той. По думите му 
„Обединени патриоти“ си имат строг правилник на работа, който предвижда санкции при неучастие в работния процес. 
Поискахме справка от Народното събрание относно участие на депутатите в гласуванията. Тя показа, че лидерът на "Атака" 
Волен Сидеров е участвал в 252 от 8173 гласувания, което е 3,7%. Той се изключва заради недостатъчно участие в работата.  
Според справка, получена от НС, и Сидеров, и Чуколов не са участвали в повече от 6% от гласуванията. Не присъстват и на 
събиранията на парламентарната група, Чуколов в последно време присъства, но напълно формално. 
Павел Шопов се наказва заради грубо нарушение на етичните правила, според член 25, който формулира, че всеки депутат 
може да изразява позиции, одобрени от парламентарната група - нещо, което той не прави, а алинея от същия 25 член 
изисква всеки депутат да се отнася с уважение към колегите си - което също не е спазвано. 
Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов също коментира разпада на малката коалиция. Според него в продължение на 
година и половина от „Атака“  са провеждали системен саботаж, както на коалицията, така и на колеги и еврокандидати. 
Не само политическите граници бяха нарушени, но бяха нарушени и чисто човешките граници. С клевети, злостна кампания 
и абсолютно неуважително отношение към останалите колеги, е тезата на вицепремиера. Това обаче не означавало, че се 
бламира мнозинството в парламента и правителството. Всяко нещо си има край. Няма смисъл от тази агония и трагедия, 
да създаваме само шум в системата, коментира още Каракачанов. 
Явно колегите от "Атака" не желаят да работят с НФСБ и ВМРО, затова ние ги освобождаваме от това задължение - нека 
плуват в свободния океан, допълни лидерът на ВМРО. 
Малко по-късно от пресцентъра на НФСБ изпратиха до медиите декларация от името на КП „Обединени патриоти“. В нея 
се казва, че коалицията се запазва „без самоизключилата се ПП „Атака“. 
 
В. Строител 
 
√ Общи проекти между България и Черна Гора обсъдиха министрите на културата  
Министърът на културата Боил Банов се срещна със своя колега, министъра на културата на Черна гора Александър 
Богданович на 25 юли 2019 г. Срещата се проведе в историческата столица Цетине. 
По време на разговора беше обсъдено разширяването на връзките между двете страни в областта на културните и 
творчески индустрии. Декларирана беше и готовност за съдействие по пътя към членството на Черна гора в Европейския 
съюз. Министър Боил Банов поздрави домакина си за постигнатия напредък в преговорния процес и специално за 
временното затваряне на главата „Образование и култура“. 
В резултат от срещата се създава обща работна група между двете министерства на културата, която ще си партнира по 
реализация на конкретни съвместни проекти, включително по линия на инициативата  „Международно сътрудничество за 
развитие“. Първата среща на работната група ще се състои през месец септември в гр. София. Експертите ще работят и по 
създаването на нова програма с тригодишен срок на действие, в която да бъдат включени конкретни участия и събития. 
Министър Боил Банов подчерта, че трябва да има директна самолетна линия  между България и Черна гора и ще работи в 
подкрепа на тези усилия. Това е нещо задължително, за да развиваме успешно културния туризъм, икономиката, 
приятелството между хората и за успешната реализацията на общите ни проекти, каза министър Банов. 
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Страните отчетоха ползотворната размяна на опит както по отношение на сега съществуващите програми – „Творческа 
Европа“ и „Европа за гражданите“, така и по Спогодбата в областта на културата от 2015 г. Тя регламентира възможностите 
за съвместни инициативи в областта на театъра, литературата, книгоиздаването, библиотечното и музейно дело, 
изобразителното изкуство, нематериалното културно наследство, киното, музиката и танца. Като нов член на Европейската 
мрежа за литература и преводи „Традуки“, България се надява да използва опита и съдействието на Черна гора за 
насърчаване на директните контакти между издателствата, преводачите и националните панаири на книгата. България и 
Черна гора си сътрудничат активно и по линия на Международната фондация „Форум на славянските култури”. 
В резултат на приоритета, който си постави Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 
г. за извеждане на преден план на политиката със Западните Балкани и ролята на културата във външните отношения, 
сътрудничеството между страните от региона получиха нов импулс за развитие. По време на Председателството бе 
засилено сътрудничество между министрите на културата от Югоизточна Европа и приета идеята за създаване на общ фонд 
за подкрепа на културния обмен между страните от региона. 
На срещата в Министерството на културата на Черна гора присъстваха и Н. Пр. г-жа Меглена Плугчиева, извънреден и 
пълномощен посланик на страната ни в Подгорица и Петър Миладинов, директор на дирекция „Международно 
сътрудничество, европейски проекти и регионални дейности“ в МК. 
 
БНР 
 
√ Фискална децентрализация, но как 
Интервюта на Снежана Иванова с Петър Паунов, Дора Янкова и Даниел Василев за предаването ''12+4'' 
Фискална децентрализация чрез увеличаване на данъка върху доходите. За подобно нещо спомена министърът на 
финансите Владислав Горанов. Томислав Дончев предлага дебат за общински данък върху доходите на всеки или за 
отделяне на процент от сегашния доход за общините. Вицепримиерът изказа принципна позиция в подкрепа на 
децентрализация посредством обаче споделяне на част от събраните вече приходи. Предложението е факт и въпреки 
опитите да се спре дебатът, е важно гражданите да са наясно още преди изборите. 
Петър Паунов, кмет на Кюстендил, коментира в предаването на "Хоризонт" "12+4": 
"По-важното е, че този ресурс, насочен към общините, ще бъде изключително полезен за нашите съграждани - най-добре 
това се усеща на терен. Разбира се, ставката не трябва коригирана. Данъчната тежест, особено в национален мащаб, трябва 
да бъде внимателно предварително анализирана. Когато се отчетат всички детайли по отношение на баланса публичния, 
тогава могат да бъдат взети решения за корекции". Паунов е категоричен, че ставката трябва да бъде твърда – 2% от 
досегашния данък и подчерта, че е важно да се разходва умно, ресурса, който общините получават. 
Бившият кмет на Смолян и депутат от БСП Дора Янкова също коментира казуса: 
"Аз смятам, че и двете предложения трябва да бъдат реализирани. Темата с децентрализацията в момента е замръзнала. 
За съжаление в момента финансовият ресурс се разпределя преди всичко от министър-председателя. Идеята отиде не 
споделяне на ДДС, а споделяне на подоходния данък. Да се сподели част от събраните приходи на централно ниво, не да 
се товарят гражданите допълнително. А 2% от този данък да се връща на общините. ИПИ го сметна, че това означава 750 
млн. лв. да се върнат в бюджетите на общините". 
Икономистът Даниел Василев е на мнение, че първоначалното обявление за надбавка от допълнителни 10% е голям пиар 
гаф и сериозна заплаха за изгонване на инвеститори: 
"Във втория вариант идеята звучи по-добре, защото е истина, че децентрализация трябва да се случи. Хората на местно 
равнище са много по-обвързани с проблемите си. Те могат по-лесно и бързо да реагират. Тази идея е малко по-добра". 
За Василев най-добра е идеята общините да привличат не само инвеститори, а и жители, за да няма демографско 
изместване с концентрацията на компании и администрации само в големите градове. Трябва да се даде възможност на 
общинарите дори да понижват данъците, за да привличат инвестиции и хора". 
Дискусията тепърва предстои. 
 
√ Новаков: В новия ЕП нарастват шансовете на страни като България по пакета "Мобилност" 
Евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков смята, че при новата конфигурация в Европейския парламент нарастват шансовете 
на страни като България по пакета "Мобилност" 1. Пред "Хоризонт" той заяви: 
"Виждам, че има промяна и в мнозинствата в Комисия, предполагам, че това ще е така и в пленарна зала. Надявам се да 
разрешим този проблем по възможно най-добрия начин, включително и с някои процедури, от които да се възползваме, 
но все още е рано да се каже. Поне от това, което виждам в Комисията по транспорт, членовете от Германия, Франция, 
поне от ЕНП и Социалисти – двете най-големи групи- са по-малко, докато тези от България, от Румъния, от Полша запазват 
или увеличават числеността си". 
Министърът на транспорта Росен Желязков, който проведе срещи в Съвета и Европарламента в Брюксел, потвърди, че 
страната ни държи на позицията си по пакета, изразена по време на предишния Европейски парламент. Това важи и за 
трите досиета - срещу връщането на камиона и водача в страната отправна точка на всеки четири седмици, падането на 
забраната за почивка в кабината и командироването. Желязков съобщи, че към групата на единомишлениците се е 
присъединила и Румъния, която досега бе ротационен председател на ЕС. 
 
√ Отслабване на бизнес активността в еврозоната през юли след задълбочаване на промишлената рецесия в Германия 
Общата бизнес активност в еврозоната отслабна изненадващо през юли в резултат на задълбочаване на рецесията в 
германската промишленост и влошаване на очаквания за бъдещата икономическа активност, което предполага, че бизнес 
условията в региона на единната валута могат да станат още по-лоши през следващия месец, показват предварителни 
резултати от редовно проучване на агенция IHS Markit сред европейските мениджъри. 



7 

 

Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, се понижи през юли до тримесечно дъно 
от 51,5 пункта от 52,2 пункта през юни при очаквания на финансовите пазари за слабо понижение до 52,1 пункта. 
Индексът PMI, измерващ активността в промишленият сектор, спадна рязко до 46,4 пункта при прогноза за негова 
стабилизация в юнското ниво от 47,6 пункта, като това е най-ниското ниво от 79 месеца (най-ниско ниво от декември 2012-
а година). По този начин промишлената активност в еврозоната се свива за шести пореден месец (индекс под важното 
ниво от 50,0 пункта). 
Подиндексът, измерващ само производството, пък се понижи от 48,5 пункта до 47,0 пункта, достигайки най-ниско ниво от 
април 2013-а година. 
В същото време аналогичният PMI индекс за сферата на услугите се понижи през юли до 53,3 пункта от 53,6 пункта през 
юни, оправдавайки очакванията на пазарите. 
Индексът, оценяващ общите бизнес нагласи в еврозоната за следващите месеци, се понижи през юли до 58,5 пункта от 
59,2 пункта през юни, достигайки най-ниско ниво на оптимизъм от октомври 2014-а година. Индексът, измерващ бизнес 
заетостта в еврозоната, пък се понижи до 53,5 пункта от 54,2 пункта месец по-рано. 
Юлските PMI индекси предполагат, че темпото на растеж на БВП на еврозоната ще отслабне от прогнозираното за второто 
тримесечие повишение с 0,2%, при това по-близо към 0,1% в рамките на третото тримесечие, отбеляза Крис Уилямсън - 
главен бизнес икономист в компанията IHS Markit. 
"При забавящ се растеж, отслабване при разкриването на нови работни места и рязък спад на ценовия натиск в сравнение 
с по-рано през годината, днешното PMI проучване ще даде допълнителен тласък на призивите за по-агресивни 
стимулиращи мерки от страна на ЕЦБ", добави Крис Уилямсън. 
На утрешното редовно заседание на ЕЦБ се очаква банката да сигнализира за предстоящо намаляване на основна 
депозитна лихва под настоящото ѝ рекордно дъно от -0,4%, или за възобновяване на програмата за закупуване на 
облигации, известна като "количествени улеснения". 
Според анализатори и икономисти обаче, доста слабото днешно бизнес проучване може да ускори този процес и още утре 
ЕЦБ да прибегне до понижение на основните си лихви, като участниците на паричните пазари вече оценяват тази 
вероятност на около 40%. 
Малко по-рано днес агенция Markit представи и резултати от аналогични слаби бизнес проучвания за двете водещи 
икономики в еврозоната и по-специално за Германия, където беше отчетно още по-сериозно задълбочаване на рецесията 
в промишления сектор. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Германия, се понижи през юли до 4-месечно дъно от 51,4 пункта 
спрямо 52,6 пункта през юни. 
Промишленият PMI индекс пък се срина силно до 43,1 пункта от 45,0 пункта месец по-рано, задълбочавайки рецесията в 
този важен сектор на германската икономика до 7-годишно дъно, като това представлява свиване на промишлената 
активност за седми пореден месец (индекс под важното ниво от 50,0 пункта). Индексът на активността в германската сфера 
на услугите пък се понижи по-сдържано до 55,4 от 55,8 пункта. 
"Здравословното състояние на германското производство отиде от лошо към още по-лошо през юли, според 
предварителните PMI данни, което повишава рискът от навлизането на водещата европейска икономика в лека техническа 
рецесия", посочи Фил Смит от IHS Markit. 
Отслабване бележи и бизнес активността във Франция, но тя все още се държи по-добре от германската. Общия PMI индекс 
се понижи през юли до 51,7 от 52,7 пункта през юни, PMI индексът в сферата на услугите - до 52,2 от 52,9 пункта, докато 
промишленият PMI индекс се понижи до нивото на стагнация от 50,0 пункта спрямо 51,9 пункта през юни. 
"По-сдържаният растеж през юли може да навреди на надеждите за бързо икономическо възстановяване към 
дългосрочния темп, който сякаш започна да се материализира след солидните резултати от юни", отбеляза Елиът Кер от 
IHS Markit. 
 
√ ЕИБ спира новите заеми за Турция поне до края на годината  
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) няма повече да предоставя нови държавни заеми на Турция най-малко до края 
на годината, докато финансовата институция извършва преглед на стратегията си за страната, съобщава Ройтерс. 
Този ход е част от решението на Европейския съюз по-рано този месец да се накаже символично Турция за "незаконното", 
според ЕС, сондиране за нефт и газ във средиземноморските води край Кипър. 
"Като банка на ЕС, ЕИБ ще следва препоръките на Съвета и най-вече ще предприеме рестриктивен подход на своя съвет за 
одобрение относно предоставянето на нови операции по отпускане на заеми до края на годината", заяви говорителка на 
ЕИБ, цитиран от Ройтерс. 
ЕИБ, която е най-големият единичен кредитор в Турция, е похарчила между 0,4 млрд. евро и 2,2 млрд. евро  годишно в 
страната през последните три години, докато от началото на 2019-а година насам не е инвестирала изобщо. 
Понастоящем не е се очаква това замразяване да засегне частния сектор в Турция, като банката все още може да подпише 
сделки на стойност около 350 млн. евро преди края на годината, ако получи зелена светлина от финансовите министри на 
ЕС 
"Прегледът на стратегическите насоки на банката по отношение на кредитната й дейност в Турция е насрочен за по-късно 
тази година", добави говорителят на ЕИБ. 
В последно време Турция заяви многократно, че всяко съкращаване на финансирането от ЕС няма да се отрази на нейното 
сондиране за нефт и газ край Кипър. 
Спорът произтече от припокриване на претенции от страна на Турция и Кипър по отношение на регионални води около 
острова,  свързани с неговото разделяне между гърци и кипърски турци. Анкара отхвърля споразуменията, които 
международно признатото кипърско правителство е постигнало с други средиземноморски държави относно морските 
икономически зони. 
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Освен инициативата на ЕИБ, външните министри от ЕС прекратиха преговорите с Анкара за всеобхватно споразумение за 
въздушен транспорт, като заявиха, че засега ще ограничат дипломатическите контакти на високо равнище и предложиха 
намаляване на помощта за присъединяване на Турция към ЕС. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 26 юли 
София. 

- От 09.00 часа Народното събрание ще проведе заседание. 
- От 10.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери ремонта на южното платно на бул."България". 
- От 10.00 часа в Sofia Lab, ул. „Сердика" 1, ет. 3 ще се проведе в дискусия за бъдещето на електрическите тротинетки 

в София. 
*** 
Благоевград. 

- От 12.30 часа Общинският съвет ще проведе редовно заседание в зала „22 септември". 
*** 
Велинград. 

- От 09.00 часа пред сградата на община Велинград ще се проведе акция за доброволно кръводаряване. 
*** 
Велико Търново. 

- От 10.30 часа пред Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново министърът на 
отбраната Красимир Каракачанов и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев ще 
присъстват на церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Националния военен 
университет (НВУ) „В. Левски" и връчването на свидетелствата на кадетите на Професионалния сержантски колеж. 

*** 
Враца. 

- От 09.30 часа на Площад „Руски" ще бъдат отбелязани 157 години от рождението на Васил Кънчов. 
*** 
Габрово. 

- От 14.00 часа в зала "Възраждане", Община Габрово, ще се проведе разширено заседание на Националния съвет 
на БСП с участие на областни и общински председатели на БСП, кметове и общински съветници. В 16.00 часа ще 
бъдат поднесени цветя пред паметната плоча на Бузлуджанския конгрес, паметника на Васил Априлов и 
Костницата на загиналите за свободата. В 16.30 часа Корнелия Нинова ще открие ежегодното колоездачно 
изкачване от Габрово до Шипка за Купа "Бузлуджа 2019", а в 18.00 часа ще бъдат обявени победителите. 

*** 
Перник. 

- От 15.30 часа в кабинета на кмета ще се проведе среща с представители на ФК „Миньор Перник" - Чикаго по повод 
100-годишнината на футбола в града. В 17.00 часа ще се проведе откриване на тематична изложба във I-во фоайе 
на ОК „Дворец на културата - Перник". В 18.00 часа ще бъде официалното честване и връчване на призове на бивши 
футболисти, деятели и ръководители на ФК „Миньор" на сцената на Общински драматичен театър „Боян 
Дановски". 

*** 
Смолян. 

- От 11.00 часа в Областна администрация - Смолян заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще участва в заседание на 
Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за планиране. От 14.00 часа Деница Николова ще участва 
в отриването на ул. „Зорница" в града, която е реновирана със средства по Оперативна програма „Региони в 
растеж" 2014 - 2020 г. като част от мащабния проект на Общината за модернизиране на градската среда. От 15.00 
часа на ул. „Петър Берон" до т.нар. „римски мост" (десен бряг на река Черна) зам.-министърът ще открие обект по 
проекта „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения - "Flood protection", 
финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 - 2020 г. 

- От 11.00 часа във военно формирование 28330 - Смолян ще се проведе тържествен ритуал полагане на военна 
клетва на новоназначени военнослужещи. 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Въпроси за африканската чума - за заразата и мерките; 
- Политика и скандал - отзвук от седмицата; 
- Ехо от Брюксел - европейските теми и българската действителност; 
- В минутите на синоптика: идва ли горещата вълна от Западна Европа. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ексклузивно: В студиото - най-богатият българин в Америка, Шефкет Чападжиев; 
- Отглеждат ли се прасета край българо-румънската граница и заплашен ли е районът от екокатастрофа? 
- Деца изровиха кости на плажа в Китен. Какво казват експертите за зловещата находка? 
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- Обходният маршрут между Сливница и Калотина се превърна в истинско изпитание за шофьорите. Ще приключат 
ли скоро ремонтите? 

- Как жители на столичен блок платиха, но останаха без ремонт? 
- Участникът в „Гласът на България" Тодор Ковачев представя новия си видеоклип 

 
Enterprise.bg 
 
√ България е 40-та в света по иновативност на икономиката 
България заема 40-то място в света по иновативност на икономиката в класацията на Световната организация за 
интелектуална собственост (СОИС), в която участват 129 държави. 
Класацията се изготвя на база на 80 показателя, сред които инвестиции в изследователска и развойна дейност, 
международни патенти и заявления за търговски марки и други, пише economic.bg. 
Лидер по иновативност на икономиката отново е Швейцария, която стои начело в класацията от 2011 г. След нея се 
нареждат Швеция, САЩ, Холандия и Великобритания. 
В дъното на класацията са Никарагуа, Мадагаскар, Зимбабве, Бенин, Замбия, Гвинея, Того, Нигер, Бурунди и Йемен. 
Въпреки икономическото забавяне и силната икономическа несигурност иновациите в света процъфтяват, сочат данните 
от доклада. В топ 10 за първи път влиза и страна от региона на Северна Африка и Западна Азия - Израел (10-о място). 
Китай тази година заема 14-та позиция в подреждането, след като миналата година бе на 17-о място. Изкачването в 
класацията утвърждава страната сред групата на водещите иновативни нации, се посочва в доклада, цитиран от БТА. 
Преди страната ни се нареждат Словакия, Литва и Полша, а след нея - Гърция, Виетнам, Тайланд и Хърватия. 
Експертите отчитат, че световните разходи за изследвателска и развойна дейност нарастват по-бързо от световната 
икономика. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Петролът поевтиня в азиатската търговия 
Петролът поевтиня днес в азиатската търговия, след като проучване на Ройтерс показа, че темпът на растеж на световната 
икономика вероятно ще се забави заради търговската война между САЩ и Китай. В същото време загубите бяха ограничени 
заради напрежението в Близкия изток, предаде Ройтерс. 
Лондонският Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиня с 24 цента или с 0,4 на сто 
до 63,15 долара за барел. Същите контракти поскъпнаха вчера с 0,3 на сто. 
Американският лек суров петрол понижи котировките си с 5 цента или с 0,1 на сто до 55,97 долара за барел след 
повишението с 0,25 на сто вчера. 
Има риск темпът на световния икономически растеж да се забави въпреки очакванията, че повече големи централни банки 
ще понижат лихвите си или ще либерализират още повече паричната си политика. Това е заключението он изследване на 
Ройтерс сред 500 икономисти, които продължават да се опасяват от последиците от търговската война между САЩ и Китай.  
 
√ Фон дер Лайен: ЕК и Полша трябва да се заемат с миграцията и върховенството на закона 
Новата Европейска комисия и Полша ще трябва да се заемат с трудни въпроси като миграцията и върховенството на закона 
в духа на взаимно уважение и разбирателство, каза днес Урсула фон дер Лайен, която предстои да оглави Европейската 
комисия, предаде ДПА. 
"Има трудни въпроси, с които трябва да се справим, като миграцията или върховенството на закона", посочи Фон дер Лайен 
преди срещата си във Варшава с полския премиер Матеуш Моравецки. "Мисля, че е важно да се слушаме един друг и да 
се отнасяме с уважение един към друг и никога да не забравяме, че сме в Европейския съюз". 
Фон дер Лайен пристигна в Полша днес, за да обсъди с Моравецки, структурата, програмата и състава на новата Европейска 
комисия, наред с други въпроси 
Миналата седмица Фон дер Лайен каза, че върховенството на закона ще бъде един от приоритетите на новата Европейска 
комисия, но предупреди също, че отделни държави от общността не трябва да бъдат взимани на мушка, припомня БТА. 
На съвместна пресконференция с премиера Моравецки Фон дер Лайен заяви, че Северноатлантическият съюз е най-
важната структура, на която се опират сигурността и отбраната на ЕС, предаде ТАСС. 
Фон дер Лайен изтъкна въпросите за вътрешната и външната сигурност като най-важни за ЕС, заедно с балансираното 
развитие и благополучието на гражданите. 
Полският министър-председател Моравецки каза на пресконференцията, че новият мандат на Европейската комисия може 
да се превърне в период на изграждане на "Европа на компромисите и съгласието". 
"Полша се надява на "Европа на компромиса", която ще постигне обща позиция в сфери като търговията, енергетиката, 
икономиката и иновациите, подчерта Моравецки преди разговорите си с Фон дер Лайен, съобщи ДПА. 
 
Economic.bg 
 
√ 9 впечатляващи факта за икономиката на Индия 
В момента тя е седмата по големина икономика в света, но скоро ще стане №5 
Индия е процъфтяваща нация с население около 1,37 милиарда души, така че не е чудно, че икономиката й е една от най-
големите на планетата. 
В момента Индия има седмата по големина икономика, на база БВП, но е готова да се придвижи нагоре в класацията, ако 
сегашните тенденции на разрастване продължат. 
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Това бързо разрастване продължава да бъде възпрепятствано от корупция на всички нива на управление и от ендемично 
насилие, което поразява много от 29-те щати в Индия. Всъщност, ако не бяха тези проблеми, Индия вероятно вече ще се 
радва на по-стабилна икономика - икономисти смятат, че Индия е загубила над 1 трилион долара само заради насилието 
през 2017 година. 
Встрани от този проблем, Индия остава огромен износител в световен мащаб, селскостопански фабрика и дом на всичките 
10 от най-бързо развиващите се градове в света. 
Вижте 9 изненадващи факта за икономиката на Индия: 
Индийската икономика е нараснала почти 6 пъти за по-малко от 20 години 
През 1999 г. брутният вътрешен продукт на Индия беше приблизително 459 млрд. долара, според Световната банка. През 
2018 г. страната генерира еквивалента на 2,726 трилиона щатски долара. Това е експанзия от почти шест пъти за по-малко 
от две десетилетия. 
Годишният БВП на Индия надмина френската миналата година и вероятно ще надмине този на Великобритания през 
следващата година 
Според Световната банка БВП на Индия за 2017 г. от 2,726 трилиона долара е малко по-нисък от БВП на Франция от 2,778 
трилиона долара. Това прави Индия страната със седмия по големина БВП. 
Икономистите прогнозират, че през 2020 г. Индия ще генерира по-голям брутен вътрешен продукт от Франция и 
Обединеното кралство, което ще направи Индия петата най-голяма икономика в света. 
Но Индия все още има по-малка икономика от Калифорния, с около 8,1% 
Според Бюрото за икономически анализи, БВП на Калифорния за 2018 г. е приблизително 2,968 трлн. През същата година 
общият БВП на Индия е около 2,726 трилиона долара в американска валута, което е с 8,1% по-малко от това на Златния 
щат, водещата икономика на Америка. 
Индия има най-бързо развиващата се икономика в света 
Експертите прогнозират, че индийската икономика ще нарасне със 7,4% през финансовата 2019 година, в сравнение с 
прогнозирания ръст от 6,3% в Китай и едва 2,5% в САЩ. Дори и този впечатляващ растеж е крачка назад от 9-процентното 
нарастване на индийската икономика от 2003 г. до 2008 г., което е спряно от глобалната финансова криза от 2008 г. насам. 
Длъжностни лица конфискуваха подкупи на стойност поне половин милиард долара по време на националните избори 
през 2019 г. 
През пролетта на 2019 г. Индия проведе национални избори за парламент. В навечерието на закриването на изборите на 
19 май полицията и други служители конфискуваха повече от 502 млн. долара злато, наркотици, алкохол, пари в брой и 
други подкупи, предназначени да купуват гласове. 
Насилието струва на Индия приблизително 9% от БВП през 2017 г. 
Стотици случаи на обществено насилие, агресия в спорния регион на Кашмир и студеното противопоставяне с Китай 
допринасят за огромни загуби на потенциална стойност за Индия година след година. Икономистите смятат, че само през 
2017 г. насилието струва на Индия 1,2 трилиона долара. Това се равнява на около 9% от общия брутен вътрешен продукт, 
или около 600 долара на гражданин. 
Индия се нарежда на 69-о място по среден годишен доход 
През 2015 г. средният годишен доход за един работник в Индия е бил 1790 долара, което поставя страната на 69-о място 
по отношение на годишните доходи. Това се равнява на само $149 на месец. 
На 70-то място е съседната и съперничеща страна Пакистан, където средният годишен доход бе изчислен на 1 580 долара. 
Земеделието дава 50% от работните места в Индия 
Индия е най-големият световен производител на мляко в света и вторият по големина производител на плодове и 
зеленчуци. Страната също има процъфтяваща търговия с морски дарове. Като цяло селскостопанското производство 
представлява повече от половината от всички работни места в Индия. 
Износът на гориво съставлява основния експорт на Индия 
Повечето индийци работят в селското стопанство, но секторът на минерални горива генерира най-много приходи от износ. 
През 2018 г. Индия е изнесла петролни продукти за около 48,3 млрд. долара, голяма част от които вече са рафинирани. 
Горивата съставляват 15% от износа на страната. 
 


