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Източник: trud.bg
Заглавие: Намаляват банкови гаранции за бизнеса с боклуци
Линк:

Текст:
Банковите гаранции, които фирмите за оползотворяване и рециклиране на боклуци осигуряват в полза на
държавата, ще бъдат намалени. Сумите са задължителни за издаване на разрешително за работа в
сектора и достигат 1 млн. лв. Те се усвояват при законови нарушения. В повечето случаи те се издават
срещу същата сума пари в брой или обезпечение с активи.
Редуцирането на гаранциите е предложено от екоминистерството като част от пакета мерки за по-малка
административна тежест, приет от кабинета. Сумите ще бъдат определени сред срещи с бизнеса. Сега
най-високите са гаранциите за организациите за разделно събиране на опаковки, за стари коли и за
електрическо оборудване - по 1 млн. лв. Най-масово гаранциите засягат фирмите за скрап. Те плащат по
25 000 лв. за регистрация и по 5000 лв. за площадка.
По последни данни легално работят 539 фирми с 889 площадки. Гаранциите им са за 17,92 млн. лв. Със
сумите на другите организации сметката набъбва до над 32 млн. лв.
Източник: standartnews.com
Заглавие: Иванов: Няма да спасяваме Северозапада на парче
Линк:

Текст:
През уикенда премиерът Пламен Орешарски и соцлидерът Сергей Станишев се срещнаха с червени
кметове във Враца. Местните управници предложиха някои свои идеи пред правителството и
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получиха уверения за по-добра чуваемост на техните проблеми. Доколко кметовете са зависими от
централната власт и имат ли отражение партийните пристрастия? "Стандарт" потърси
мнението на червения градоначалник на Враца Николай Иванов и избрания с бюлетината на ГЕРБ
кмет на Пловдив Иван Тотев.
Ще има повече пари за общините, но и справедливо разпределени, казва Николай Иванов
- Г-н Иванов, като кмет с опит - два мандата на малката община Криводол и сега на областен център, как
оценявате срещата с премиера и половината от министрите с червените градоначалници?
- През тези два дни се проведе сериозна и задълбочена дискусия, в която успяхме да поставим всички
проблеми. Убеден съм, че този път сме чути и предстоят по-добри дни за общините въпреки тежката
социална и икономическа ситуация в страната. Ние сме наясно, че нашите предложения няма как да се
решат светкавично вече. Но ще се вземат предвид и постепенно ще се вземат мерки по тях. Но найважното е, че вече има кой да ни чуе, че има диалог между местната и централната власт. Спокойни сме,
че имаме партньор, който да търси заедно с нас решението на проблемите. Надявам се, че на годишната
среща
на
местните
власти
в
Албена
това
ще
проличи
още
по-категорично.
- Кои са най-острите проблеми, които поставихте и по които получихте разбиране, че ще бъдат
разрешени?
- На първо място, получихме гаранции за една по-добра бюджетна среда през 2014-а за общините. На
второ място, е поетият ангажимент да се дискутират много сериозно законите за управление на
отпадъците, за публичните финанси и за обществените поръчки. Ако законът за управление на
отпадъците остане непроменен, с тези ангажименти към общините това ще доведе до голямо
увеличение на такса смет, но без от това да последва подобряване на качеството на услугата.
Единственият ефект ще са само допълнителните разходи на гражданите. Законът за публичните
финанси в този му вид пък на практика отнема свободата на общините да планират свободно своите
бюджетни политики. А Законът за обществените поръчки сега дава възможността за безкрайно дълги
обжалвания на процедурите, което демотивира общините, включително и в работата им по
европейските проекти. С този закон искаме промяна и по отношение и на възможността на по-малките
и средни фирми за достъп до обществени поръчки. Това ще даде и по-голям шанс на местните
икономики. Изключително сме доволни също така и от започналия одит на наложените финансови
корекции на общински проекти и смятаме, че това е едно справедливо действие.
- Голямата новина за вас и колегите ви от Видин и Монтана е планът на кабинета за съживяване на
Северозапада. Тази преференциална финансираща програма обаче не означава, че над най-бедния край
ще завали златен дъжд, без да положите усилия. Какви предизвикателства поставя тя пред вас?
- На първо място всички общини в Северозапада, заедно с областните управители и областните съвети за
развитие, трябва да идентифицираме тези проблеми на Северозапада, които вече като приоритети и
конкретни проекти да бъдат финансирани от тази специална програма и наистина да доведат до растеж.
Това е една много тежка задача и предизвикателство пред местните власти, защото ако отново работим
на парче, няма да стане.
- Вие сте имали и лични разговори с министър-председателя Пламен Орешарски, вицепремиерите
Зинаида Златанова и Даниела Бобева, както и с финансовия министър Петър Чобанов, на икономиката
Драгомир Стойнев и социалния Хасен Адемов. Какви ползи за Враца успяхте да договорите с тях?
- Най-тежкият проблем за Враца, освен типичната социално-икономическа картина в Северозапада, е
катастрофалното състояние на пътната инфраструктура. На този конкретен проблем наблегнах при
разговорите, особено с премиера и министъра на финансите. Получих от тях пълна подкрепа за
решаването му. Конкретните цифри и механизми обаче ще станат ясни с приемането на бюджета.
- Тъй като срещата беше само с червени кметове, разискваните въпроси и произтеклите от тях обещания
засягат ли и другите общини?
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- Всички решения, които се взеха на двудневната среща, касаят всички общини без изключение. Ще има
повече пари в бюджета за следващата година за всички. Ще бъдат увеличени капиталовите разходи и
изравнителната субсидия, която подпомага финансирането на местните дейности. Трябва да подчертая,
че кабинетът пое един също важен ангажимент - тези средства да бъдат разпределени справедливо. Нито
една община няма да бъде подценена. Ще се направи конкретен анализ на нуждите и проблемите на
всяка една, за да се обезпечат съответните дейности.
Източник: capital.bg
Заглавие: Суперцикълът на суровините, изглежда, не е свършил
Линк:

Текст:
Пазарът набляга прекалено много на търсенето в Китай за определяне цените на суровините и не обръща
достатъчно внимание на нарастващите разходи за добив, пише McKinsey Global Institute в свой доклад,
публикуван миналата седмица. Институтът, който е част от консултантската група McKinsey & Company,
отбелязва, че е прибързано да се говори за край на т.нар. суперцикъл на суровините, който увеличи
многократно цената им след 2000 година.
"Въпреки скорошните спадове на цените средните котировки на суровините все още се задържат близо
до нивата от 2008 г., когато започна глобалната финансова криза. Приказките за край на суперцикъла
изглеждат преувеличени, тъй като цените на суровините се покачват по-бързо от световното БВП след
2009 г.", заявяват анализаторите.
Далеч от края
Повечето експерти отчитат три суперцикъла на суровините с продължителност от няколко десетилетия,
като бумът на цените е бил съответно през 1917, 1951 и 1973 година. В началото на този век започна
поредният суперцикъл, подхранван от бързата индустриализация на Китай и други нововъзникващи
пазари. Забавянето на икономическия ръст там обаче подхрани спекулации, че този цикъл ще е по-кратък
от предишните и скоро ще свърши.
Специализираният индекс на Thomson Reuters CRB, който следи цените на 19 суровини, е нараснал с 200%
от началото на този век, като пикът е бил в навечерието на финансовата криза през 2008 г. Според
анализаторите от McKinsey досега се е отдавало твърде много значение на търсенето в Китай, който вече
е най-големият потребител на суровини в света. "Според нашите проучвания, макар търсенето на такива
нововъзникващи пазари да играе главна роля за поскъпването, важен фактор е и оскъпяването на
производството. Съчетанието от геоложки трудности и производствена инфлация е оказало значителен
натиск за поскъпване", заявяват те. В доклада няма прогнози за бъдещото движение на цените, но
анализаторите обръщат внимание на определени тенденции.
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Те изтъкват, че докато бумът при възобновяемите енергийни източници може да увеличи търсенето на
определени редки метали, то като цяло технологическото развитие може да намали нуждата от други.
"Има голяма вероятност повишаването на ефективността при производството и рециклирането да
доведат до намалено потребление на металите, използвани във високите технологии", заявяват от
института.
Поскъпване на медта
В последния ден на миналата седмица медта отчете първото си поевтиняване от три дни, с което
ограничи най-големия си седмичен скок от март миналата година. Причина за това станаха подновените
очаквания Федералният резерв на САЩ да намали програмата си за финансови стимули, което ще накара
много инвеститори да се насочат към по-доходоносни активи. Индустриалният метал с доставка след три
месеца спадна с 0.3% до 7227 долара за тон на лондонската борса за метали. Медта е поскъпнала с 2%
този месец и със 7.3% за тримесечието. На борсата в Шанхай декемврийските фючърси на медта останаха
почти непроменени на ниво от 52 340 юана (8548 долара) за тон.
Източник: greentech.bg
Заглавие: ИКТ индустрията създава нов еко-рейтинг за мобилни устройства
Линк:

Текст:
Нова схема за еко-рейтинг на мобилните устройства разработват ИКТ експертите, които участваха срещата
„Седмица на зелените стандарти“, организирана от Международния съюз по телекомуникации миналата
седмица.
Предложеният еко-рейтинг ще може да обхваща различни мрежи, производители и ще е с
наднационален характер. Той ще дава възможност на потребителите да вземат информирани решения за
покупката на устройства на базата на стандартизирана оценка на въздействието върху околната среда.
Сред организациите, работещи по тази нова стандартизация, са производителите на различни устройства
Alcatel-Lucent, Apple, BlackBerry, Fujitsu, Huawei, Motorola, Nokia и Samsung, операторите AT&T, Orange,
KPN, Telefonica и Vodafone, както и партньори от бранша, включително GSMA.
За индустрията новата схема ще означава опростяване на процеса на събиране и обработване на данните
за екологичното въздействие. За потребителите схемата ще предоставя лесен за разбиране набор от
данни за надеждна оценка, която да им позволява да избират мобилни устройства с по-ниско
въздействие върху околната среда.
Критериите, които се разглеждат при разработването на новата , включват:
 въглероден отпечатък;
 живот на батерията;
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използването на вредни химикали и редки метали;
опаковки;
възможности за рециклиране.
Стандартът ще бъде разработенс приоритизиране на принципи като оценка на целия жизнен цикъл,
простота, прозрачност, изпълнимост и възможност за контрол.
„Telefonica използва екологични критерии, включително потреблението на енергия, емисиите на CO2 и
рециклирането, за оценка и избор на устройствата, – каза Франсиско Монталво, директор за мобилните
устройства в Telef?nica. – . Ала ние срещнахме големи трудности заради липсата на обща методология,
която да е приложима за всеки производител, така че всички еднакво да съобщават данните за своите
устройства. Очевидно е силна необходимостта от обща рамка, която да позволи това да се случи на
индустриално равнище“.
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