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Източник: greentech.bg
Заглавие: H&M представи спортно облекло, изработено от рециклирани тъкани
Линк: https://greentech.bg/archives/74680

Текст: H&M представи нова гама от спортни облекла, произведена от рециклирани
тъкани, в опит да се включи в разрастващия се глобален пазар за „осъзната мода“.
Облеклата за жени се появиха по някои рафтовете в избрани магазини на H&M още
през декември.
Вдъхновена от темата „в дългосрочен план“, колекцията от спортни бюстиета,
клинове и връхни дрехи е изработена предимно от рециклиран полиестер и
еластан, каза H&M. Главната дизайнерка на спортното облекло на H&M Петра
Смедс заяви, че новата фитнес колекция е създадена, за да съчетае екология с
удобство, стил и етикат.
„С обединяването на функционалност и женственост нашата цел е да дадем на
клиентите спортна колекция, съчетаваща стил и съзнателност“, обясни Смедс. „И не
само чрез тъканите – ние използвахме нова техника за плетене, която създава
безшевни дрехи, използвайки по-малко нишка … Обединяването на
функционалност с устойчиво мислене и мода по този начин е пътят напред“.

Източник: greentech.bg
Заглавие: В Швеция вече е незаконно да не се приоритизира климатът
Линк: https://greentech.bg/archives/74642

Текст: Новият закон за климата в Швеция влезе в сила тази седмица, утвърждавайкис
е като най-мабициозният еко-норматив в света. Амбицията на Швеция е да достигне
до нулеви вредни емисии емисии на парникови газове до 2045 г.
Новият закон за климата, който е в сила от 1 януари 2018 г., означава, че шведското
правителство за първи път има задължението да провежда политики в областта на
климата, основани на цели, определени от независим Съвет по политиката в
областта на климата. Този съвет изисква от шведското правителство да прави
преглед на напредъка по отношение на целите си за емисиите на всеки четири
години.
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Това е „най-важната реформа за нашите деца и внуци“, подчерта шведският
министър на международното сътрудничество за развитие Изабела Льовин. „Отсега
нататък ще бъде незаконно да не се дава приоритет на климата”, каза тя в
изявление.
Всяка година шведското правителство трябва да изготвя доклад за климата във връзка
с проектобюджета си и да изготвя план за действие по отношение на политиката в
областта на климата на всеки четири години, за да описва как трябва да бъдат
постигнати целите за намаляване на емисиите. Крайната цел на страната е да
стане въглеродно неутрална до 2050 г.

Източник: bta.bg
Заглавие: Глоби за близо 200 000 лева е наложила РИОСВ- Пазарджик през 2017
година

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1722136

Текст: През 2017 година Регионалната инспекция по опазване на околната среда и
водите в Пазарджик е наложила глоби и санкции за близо 200 000 лева, показват
обобщени данни от дейността на инспекцията през изминалата година.
Експертите са извършили 1232 планови и извънредни проверки на 1071 обекта. На
"зеления" телефон и по електронната поща са приети и обработени 104 сигнала. За
установени нарушения и несъответствия са издадени 418 предписания, съставени са
47 акта, наложени са три текущи месечни санкции и са издадени 39 наказателни
постановления в общ размер на 196 250 лева.
Събраните през 2017 г. суми от наложени санкции са на стойност 65 644 лв. От тези
средства - 52 650 лева са постъпили в бюджетите на общините, на чиято територия са
санкционираните обекти. Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични
дейности, уточняват от инспекцията.

Източник: investor.bg
Заглавие: Кои са печелившите на световните стокови пазари?
Линк: https://www.investor.bg/surovini/365/a/koi-sa-pechelivshite-na-svetovnite-stokovipazari-253085/
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Текст: Суровият петрол, медта и златото избутаха индекса Bloomberg Comodity до
най-дългата му позитивна сесия от 1991 г.
Индексът Bloomberg Comodity, който измерва представянето на 22 суровини на
стоковите пазари, в последния работен ден на 2017 г. затвори 11-тата си поред
печеливша сесия, съобщи Bloomberg. Това е най-дългата позитивна сесия за индекса
от 1991 г., като повишенията в последния месец на миналата година се дължат
основно на доброто представяне на суровия петрол, медта и златото. Въпреки това
показателят на Bloomberg остава под най-високите си стойности, отчетени през 2008
г.
Цената на лекия суров петрол се покачи до нива от над 60 долара за барел, като
това е най-високата цена на черното злато за последните повече от две години. В
края на 2017 г. движението в посока нагоре беше подкрепено от спадането на
запасите в САЩ, проблема с газопровода в Либия, нарастващото търсене в
световен мащаб и намаленото производство от страна на Организацията на
страните износителки на петрол (ОПЕК).
„Основната движеща сила на петролния пазар през 2017 г. беше решението на
ОПЕК и на Русия да намалят производството си“, коментира Рик Спунър, анализатор
в австралийската компания CMC Markets.
За една година лекият суров петрол е поскъпнал с 16% до 60,57 долара за барел.
При сорта брент повишението на цената на фючърсите е дори още малко поголямо – с 18% до 67,10 долара за барел в първия ден на 2018 г.
„Петролният пазар намери нова равновесна цена, след като ОПЕК и Русия успяха да
убедят инвеститорите, че имат сериозни намерения да контролират производството
и да наложат баланс между търсенето и предлагането. Това доведе до нов диапазон
на цените между 50 и 60 долара за барел, който ще определя търговията през поголямата част на 2018 г.“, коментира за investor.bg Цветослав Цачев, главен
инвестиционен консултант на Елана Трейдинг.
Сред инвестиционните банки Citigroup се оказва песимист за петролния пазар за
тази година заради опасността да бъде нарушен баланса между търсенето и
предлагането и риска ръста на производството в САЩ да подхлъзне пазара.
Мед
Медта отбеляза най-доброто си представяне за последните 30 години през декември
на Лондонската борса. Металът, използван във всичко от електричество до
водопроводи, поскъпва заради притеснения около доставките в Китай, силното
търсене и отслабването на долара. Очакванията са цената на медта да се запази
близо до 4-годишния й връх.
Китай е най-големият потребител на индустриални метали в света, като половината
от световното търсене се дължи на азиатската страна, отбелязва Ройтерс.
За изминалата 2017 г. медта поскъпна с 31% като достигна ниво от 7 312,5 долара за
метричен тон на борсата в Лондон. Това е най-високото му ниво от януари 2014 г.
„Поскъпването на металите в момента се дължи на високото им търсене в Азия при
едновременно с това намаляване на запасите им“, коментира Цветослав Цачев.
Злато
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Цените на златото обикновено нарастват през януари, показват данни на Bloomberg.
Очаква се търсенето в Китай и Индия да нарасне.
През 2017 г. ценният метал поскъпна с 14% до около 1312 долара за тройунция, което
е най-доброто му представяне за последните 7 години. Доброто представяне на
златото дойде на фона на рекорди на фондовите пазари, след като Федералният
резерв три пъти повиши лихвите през годината в следствие на признаците за
подобряване на икономиката в страната.
„Изминалата година може да се окаже преломна за щатския долар и от неговата
слабост да се възползва златото“, смята Джон Рийде, главен пазарен стратег на
WGC, цитиран от marketwatch.com.
Според анализа на Цветослав Цачев заради достатъчното производство и много поголемия им дял в индустриалното производство, среброто и платината са останали
почти без промяна през 2017 г.
Памук
Най-голям ръст сред основните суровини през 2017 г. отчита памука. Като цяло той
беше една от малкото култури, които се радваха на позитивно отношение от страна
на хедж фондовете. Цената на памука се покачи и след по-слабата реколта в
Пакистан и Индия – двете най-големи производителки в света.
През изминалата година цената на памука се е повишила с 9,2% до 78,43 долара за
паунд. А в първата сесия за 2018 г. фючърсите с доставка през март вече се
разменят за 79,06 долара за паунд.
Производството на памук за сезона 2017/2018 се очаква да нарасне с 15 милиона
бали, a износът на памук в САЩ се очаква да нарасне с почти 2,7 милиона бали или
това е около 29%.
Въпреки че, цената на памука трудно може да се предвиди, поне за момента
нагласите са поскъпването да продължи. Според анализатори промяна в политиката
на Китай, увеличаване на търсенето на памук от страна на потребителите, по-добри
данни за реколтата в Индия и Пакистан, както и промяна в климата могат да тласнат
цените в една или друга посока.
Паладий
Паладият достигна ниво от 1094,51 долара за тройунция в първите дни на 2018 г., което
го доближи до 16-годишен връх. И въпреки че след това отчете понижения, металът
остава атрактивен за инвеститорите. За изминалата 2017 г. паладият е поскъпнал с
55%, като това е най-доброто представяне сред 34-те най-търгувани стоки на
фючърсния пазар, следени от Bloomberg.
След като през 2009 г. паладият се търгуваше за една пета от цената на платината, то
той вече струва повече от нея. На спот пазара платината се разменя за 946,13
долара за тройунция.

Източник: izvestnik.info
Заглавие: Изкопаха 70 метра кабел по жп линията Димитровград – Симеоновград
Линк:
https://izvestnik.info/%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-70%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%BE-%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B8/
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Текст: 70 метра меден кабел са били откраднати от трасе по жп линията
Димитровград – Симеоновград. Крадците са стигнали до кабелите, след изкопаване
на дупки, информират от Областната дирекция на МВР в Хасково.
Регистрирана е и кражба в Свиленград, допълва в бюлетина си областното МВР.
Неизвестен разбива входна врата на помещение на бул. „България“. Оттам открадва
2 външни хард диска, 2 флашки, дискове с документация, 29 печати на фирми и
други книжа и около 2000 лева.

WWW.BAR-BG.ORG I 6

