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Източник:  
 
Заглавие: Падат превозите на скрап и въглища 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Заедно с кандидат-купувачите си "БДЖ-Товарни превози" непрекъснато губи все повече товари. 
Поради това приходите на компания за първото тримесечие са паднали с 6.242 млн. лева спрямо 
същия период на 2012 г. - от 34.8 млн. на 28.6 млн. лева - спад от 18%. Спрямо бизнес плана 
спадът е 7.265 млн. лева - 20%. 
През първите 3 месеца на 2013 г. са превозени 1.900 млн. тона товари, с 371,6 хил. т по-малко от 
2012 г. и 439,3 хил. тона по-малко спрямо заложения план. Основните причини за спада са 
кризата и намаленото потребление на ток, което доведе до застой на въглища в складовете на 
ТЕЦ "Бобов дол" и "Марица 3", Димитровград. 
Числата говорят за сериозна криза в енергетиката, металургията, химията, строителството и пр. 
сектори на икономиката. 
Намаление на обема превозени товари отчитат най-големите товародатели и спедитори: 
- От 60 на 20 влака е паднал превозът на варовик на "Прайм Спед" АД; 
- От 198 хил. на 96 хил. тона са намалели количествата скрап на "Стомана индъстри"; 
- От 93 хил. на 57 хил. тона са се свили торовете, возени от "Неохим" за порт Бургас; 
- Над 10 пъти е паднал обемът нефтопродукти, които БДЖ вози на "Лукойл Нефтохим Бургас"- от 
164 на 16 хил. тона. Тези товари бяха привлечени от частната "Българска железопътна 
компания", конкурент на "БДЖ-ТП"; 
- От 69 на 50 хил. тона са намалели количествата пясък, които "Каолин" вози от гарите Ветово и 
Сеново - 26,6% спад. 
 
 
 
 
 
\ 
 

http://www.standartnews.com/biznes-biznes/padat_prevozite_na_skrap_i_vaglishta-189069.html
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Източник: standartnews.com 
 
Заглавие: Събираме електронни отпадъци в 8 пункта в страната 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Започна националната кампанията "Бъди отговорен. e-рециклирай" в страната. Тя бе официално 
открита в София, от министърът на околната среда и водите Юлиян Попов. Това е втората по 
рода си инициатива. 
Освен в София, кампанията ще обхване и градовете Бургас, Варна, Пловдив, Несебър, Обзор, 
Свети Влас и Равда. Само тази неделя, между 10 и 16 часа, в посочените градове ще има 
мобилни пунктове, в които ще се приема излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване или така наречените е-отпадъци. Всеки може да предаде остаряло компютърно 
оборудване, малки и големи домакински електроуреди, батерии, детски играчки и други. 
„Необходимостта от такива акции е да привлечем вниманието на хората да търсят тези пунктове 
и да знаят, че електронните отпадъци не бива да се изхвърлят в кофите за боклук, защото те не 
подлежат на разграждане, а от специализирано рециклиране, което ще даде възможност да се 
извлекат ценните материали, вложени в тях", заяви на откриването министър Попов. 
Министърът също се включи в акцията. Той бе напълнил цяла торба с негодни батерии, 
дистанционни и други е-отпадъци. Попов апелира повече хора да го последват, защото има 
"икономически смисъл в рециклирането". Той обясни на събралите се, че при рециклирането 
част от материалите ще бъдат вложени в нова техника. 
„Всички трябва да си дадем сметка, че земята не може да поеме нашите отпадъци", допълни 
министърът. Той уточни, че този тип рециклиране не е нов и добави, че в много магазини и 
аерогари в страната има специализирани контейнери, в които можем да си изхвърлим е-
отпадъците. Попов увери, че тези от гражданите, които имат желание да предадат по-големи 
уреди, могат да разчитат на специализиран транспорт. 
Много граждани последваха примера на министъра на околната среда и водите. Те предадоха в 
пункта най-различни електроуреди. Според тях кампанията трябва да продължи повече от ден, 
за да може повече граждани да предадат отпадъците си. 
 
 
 
 
 

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/sabirame_elektronni_otpadatsi_v_8_punkta_v_stranata-188993.html
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Източник: capital.bg 
 
Заглавие: Индустриалните метали подновиха ръста си 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Медта поскъпна за втори пореден ден в петък на борсата в Ню Йорк, след като складовите 
запаси на метала достигнаха седеммесечено дъно в Китай, най-големия потребител в света. 
Запасите на обработена мед, наблюдавани от Шанхайската стокова борса, са спаднали до 190 
330 тона, което е най-ниското ниво от миналия октомври. "Наблюдава се известно подобрение, 
но пазарът все още остава притиснат", коментира пред Bloomberg Андрей Крюченков, суровинен 
анализатор в лондонското подразделение на VTB Capital. 
Поскъпване въпреки тенденциите  
Медта с доставка през юли поскъпна с 1.2% до 3.334 долара за паунд на Comex борсата в Ню 
Йорк. За цялата седмица котировките обаче са отстъпили с 0.6%, което е първият седмичен спад 
от средата на миналия месец. На Лондонската борса за метали медта с доставка след три месеца 
поскъпна с 1% до 7350 долара за тон. Цените се покачиха, въпреки че доларът поскъпна за втора 
поредна седмица спрямо основните световни валути, а складовите запаси, наблюдавани от 
лондонската борса, отчетоха най-големия си ръст от осем седмици. Поскъпването на долара 
обикновено води до спад на суровините, тъй като намалява атрактивността им като 
алтернативна инвестиция. 
"Техническата картина сочи към тенденция на поскъпване, особено ако цената надвиши 
границата от 7480 долара за тон", отбелязва Джордж Адкок, анализатор в британската Marex 
Spectron Group. Запасите, наблюдавани от лондонската борса, нараснаха с 0.9% до 629 950 тона в 
петък, с което седмичният ръст достигна 4.3%. Същевременно поръчките за изваждане от 
складовете също са се увеличили с 8% до рекордните 222 775 тона. "В краткосрочен план 
прогнозата ни за цените е неутрална, като очакваме само спорадични моменти на изкупуване", 
коментира Джеймс Маркс от Xconnect Trading. Медта е поевтиняла със 7.9% от началото на 
годината. 
Алуминият с доставка след три месеца поскъпна с 0.4% до 1860 долара за тон в Лондон. Най-
големият производител в САЩ Alcoa обяви, че ще затвори две производствени линии в Канада и 
ще отложи планирано разширяване на капацитета на друга леярна до 2019 г. Цинкът, никелът и 
оловото също поскъпнаха в Лондон, а цената на калая остана непроменена. 

http://www.capital.bg/biznes/2013/05/19/2063850_industrialnite_metali_podnoviha_rusta_si/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 5  

 

Поевтиняване на златото 
Златото също поднови спада си, след като предишната седмица възстанови 13% от цената си 
спрямо двугодишното дъно от 1321.95 долара за тройунция, достигнато на 16 април. В петък 
златото отстъпи с 0.9% до 1375 долара за тройунция. От началото на годината благородният 
метал е поевтинял с 18%, а спадът спрямо рекордните стойности от септември 2011 г. достига 28 
на сто. Търсенето на метала е спаднало с 13% от началото на годината, а инвестициите в 
обезпечени със злато борсово търгувани активи са намалели с 16% до 2207.1 тона – най-ниското 
ниво от юли 2011 г. 
 


