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Текст:
Индустриалните метали започнаха да поскъпват, водени от медта, след като спадът на напрежението
около конфликта в Сирия намали притесненията, че глобалното възстановяване ще пострада от рязък
скок на цената на петрола. Цената на медта с доставка след три месеца се покачи с 0.6% до 7210 долара
за тон на Лондонската борса за метали в сряда, алуминият поскъпна с 0.3%, а цинкът – с 0.4%.
Пекин и Вашингтон на фокус
"Всички на пазара вече трябва да се чувстват по-спокойни за ситуацията в Близкия изток. Търговците ще
насочат вниманието си към други фактори като очакваното свиване на финансовите стимули на
Федералния резерв на САЩ и икономическото възстановяване в Китай", коментира Ли Йе, анализатор в
Shenyin & Wanguo Futures, цитиран от Bloomberg.През следващата седмица Фед ще вземе решение дали
да намали изкупуванията на облигации, които сега възлизат на 85 млрд. долара месечно. Китайският
премиер Ли Къцян, който участва в Световния икономически форум, провеждащ се в град Далиен, е
заявил пред агенция "Синхуа", че основните икономически индикатори през август са показали
тенденция на възстановяване на растежа. Той също така отбелязва, че омекотената парична политика,
промените на макроикономическите политики и увеличението на дефицита ще имат ефект в
краткосрочен аспект. Китай е най-големият потребител на мед, както и сред основните вносители на
другите индустриални метали.
На борсата в Шанхай медта с доставка през декември поскъпна с 0.3% до 52 130 юана (8519 долара) за
тон. На Comex борсата в Ню Йорк същите фючърси на метала напреднаха с 0.5% до 3.2785 долара за
паунд. Алуминият с доставка след три месеца достигна 1797 долара за тон, а цинкът - 1876 долара.
Купувачите на алуминий в Япония, която е най-големият вносител на тази суровина в Азия, договориха
понижаване на таксите за доставки с посредничеството на Лондонската борса за метали.
Производителите повишиха покупките на метала заради повишеното търсене в страната на продукти като
автомобили, дължащо се на предстоящото повишаване на данъка върху продажбите.
Златото отново надолу
При благородните метали не се наблюдава еднозначна тенденция, като златото се люшка между печалби
и загуби. Златото с незабавна доставка спадна до 1356.35 долара за тройунция – най-ниското ниво от 22
август, но впоследствие поскъпна до 1365.08 долара. В края на август цената достигна тримесечен връх
заради опасността от военна интервенция на САЩ в Сирия. Анализаторите от Goldman Sachs публикуваха
доклад, според който златото ще възобнови негативната тенденция и през 2014 г. От началото на тази
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година благородният метал е загубил 18% от стойността си и е на път да отбележи първия си годишен
спад от началото на XXI век.
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Текст:
Полицаи от Павликени задържаха трима мъже в пункт за изкупуване на метални отпадъци, в момент на
предаване на крадени вещи.
Вчера, при извършена полицейска проверка в пункта в града, на място са заловени 29-годишните Е. А., А.
Д. и К. А., и тримата известни на полицията и осъждани. Те предавали в пункта метални елементи от
конструкции за прозорци, метални тръби и метален кожух от аспирация. Общото тегло е било 530 кг.
След проведени действия по разследването е установено, че тримата са откраднали металите от
предприятие в Сухиндол.
Те са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая в РУП – Павликени е образувано бързо
производство.
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Цената на пластмасовите отпадъци се е повишила и в момента те се изкупуват на най-висока цена. Това
се дължи най-вече на поскъпването на петрола и на новите ограничения в изкупуването на метални
отпадъци, въведени с измененията в Закона за управление не отпадъците, обяснява Георги Славчев прокурист на една от организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки в страната –
"Екобулпак", цитиран от БТА.
Към момента отпадъците от пластмаса са на цена oколо 500 лева на тон за най-високото качество,
следват металните отпадъци - около 420 лева на тон. Хартиените струват около 100 лева на тон, а
стъклените - около 30-40 лева на тон, конкретизира Славчев.
Тези цени правят пластмасовата смет атрактивна за клошарите, които срещаме из улиците на столицата с
натоварени каруци, коментират още от организацията. Според представителите на "Екобулпак" именно
клошарите са един от основните проблеми на разделното събиране на отпадъци в страната.
"Някои от клошарите дори използват кофите ни за колички, с които превозват крадените отпадъци.
Бъркането в нашите цветни кофи трябва да се третира като кражба и да има санкции за това, както е в
други европейски страни", настояват в тази връзка от организацията.
Според фирмата нужно е да се въведе система от стимули и санкции, която да мотивира и населението да
изхвърля разделно битови си отпадъци. Такса "смет" е добър стимул, но отново проблем е анонимността
на отпадъка.
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