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Източник: capital.bg 

Заглавие: Цената на никела достигна двегодишен връх 

Пазарите се опасяват от свиване на доставките на индустриалния метал 

 

Линк: 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/05/11/2297161_cenata_na_nikela_dostigna_dvegodishen_vru

h/                                                                   

  

Текст: В края на миналата седмица никелът поскъпна до двегодишен връх, като цената надхвърли 20 хил. 
долара за тон, съобщава Bloomberg. Причина за това стана затварянето на производствени мощности в 
Нова Каледония на бразилската компания Vale – втория най-голям производител в света. Това подсили 
опасенията за доставките в световен мащаб, причинени от забраната за износа на суровината, наложена 
от Индонезия в началото на годината 
Несигурност за доставките 
Фючърсите на никела с доставка след три месеца на Лондонската борса за метали поскъпна с 5.6% до 20 
500 долара за тон – най-високата цена от февруари 2012 г. На борсата в Токио цената достигна 20 370 
долара за тон. През миналата седмица металът, който се използва основно за производство на 
неръждаема стомана, поскъпна с общо 12% - най-големия седмичен ръст от април 2009 г. От началото на 
годината цената на никела се е повишила с 46% на борсата в Лондон, което е най-силното покачване сред 
металите. Индонезия, която е най-големият производител на никелова руда, спря износа през януари, за 
да стимулира вътрешната преработвателна промишленост 
Vale спря операциите си в Нова Каледония заради разлив на опасни субстанции. Бразилската минна 
компания заяви, че очаква да възстанови производството в скоро време. "Проблемите на Vale в Нова 
Каледония усилиха съществуващите страхове на пазара за доставките на никел в близък и средносрочен 
план. Търговците започват да усещат реалния ефект от спрения износ на Индонезия. Страхове създава и 
опасността от санкции срещу Русия", коментира Гавин Уенд, старши анализатор в австралийската Mine 
Life 
Анализаторите от Societe Generale отбелязват, че вероятността САЩ и Европейският съюз да наложат по-
големи икономически санкции върху Москва също е фактор при поскъпването. Русия е вторият най-голям 
производител на никел в света 
Сред другите индустриални метали медта отбеляза седмичен ръст, като цената достигна 6731 долара за 
тон на борсата в Лондон. В Шанхай медта с доставка след три месеца поскъпна с 1% до 47 270 юана (7587 
долара) за тон. В петък цинкът и калаят поевтиняха, а цените на алуминия и оловото останаха без 
промяна 
 Благородни метали 
От своя страна цената на златото отбеляза спад за втора поредна седмица, като инвеститорите явно дават 
предимство на ефекта от свитите стимули на Федералния резерв пред рисковете от разрастване на 
украинската криза. През миналата година благородният метал поевтиня с 28% заради намаленото 
печатане на пари от Фед и ориентирането на инвеститорите към по-доходоносни активи. В началото на 
2014 г. златото възстанови малка част от цената си заради нестабилността на нововъзникващите пазари. В 
петък една тройунция се търгуваше за около 1291 долара. Среброто поскъпна с 0.1% до 19.21 долара за 
тройунция, а платината поевтиня с 0.2% до 1432 долара 
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Източник: bnt.bg 

Заглавие: Кампанията “Книги за смет” се разраства 

Линк:    http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/kampaniyata-knigi-za-smet-sa-bira-plastmasovi-

otpada-tsi-pred-tsum                                                     

  

Текст: “Книги за смет” – кампанията, която осигурява книга срещу килограм пластмаса, се проведе за 
втора година в София. Тази година акцията се разраства и ще обхване още градове. 
Стотици килограми пластмаса си отидоха на мястото. В жълтите контейнери. Стотици хора преминаха за 
три часа през пунктовете пред ЦУМ. Дойдоха с торба пластмасови отпадъци от опаковки и си тръгнаха с 
хубава книга. Фондация “Кредо бонум” и партньорите на кампанията отново изпратиха пластмасата към 
линиите за рециклиране. А освен над избора на разнообразни заглавия, предимно от български автори, 
хората се замислиха и над други  
Годишно в България се изхвърлят 75 хиляди тона пластмасови отпадъци. А след като едва една пета от тях 
се рециклират, очевидно има какво да се желае – и от общините, които да осигурят условия за разделно 
изхвърляне и събиране, и от хората, които да осъзнаят, че са основни участници в този процес. 
Кампанията “Книги за смет” показва, че мислещи и отговорни хора у нас не липсват. Да се готвят 
следващите български градове – Бургас на 17 и Варна на 18 май. 

 

Източник: dariknews.bg 

Заглавие: Министър Михайлова: Депо в Джерман- само ако местните се убедят, че е безвредно, ако не- 

друг терен 

Линк: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1260700                                                 

  

Текст: Като проблемно, определи планираното за изграждане в землището на село Джерман, 

регионално депо за отпадъци, министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. В отговор на 

въпрос на Дарик, тя посочи два варианта за излизане от ситуацията. 

„Първият вариант е местното население да бъде убедено, че това не е сметище, от което ще има прах, ще 

мирише и ще хвърчат торбички, а е депо, което ще се превърне след редовно запръстяване в парк. 

Вторият вариант е да се търси алтернативен терен за депото. Това е инфраструктура, която не може да се 

изгради въпреки хората", заяви министър Михайлова. Тя допълни, че за регионалното депо на 

Кюстендилска област ще се търси финансиране от националния бюджет, защото „очевидно не успяхме по 

ОП „Околна среда". 

Екоминистърът каза още, че след 2016 година таксата за депониране на отпадъци ще се повишава 

скокообразно и общините ще плащат още по- солени глоби, заради липсата на регионално депо, защото 

целта е да се закрият старите сметища. 

http://bnt.bg/news/ekologiya-i-ustoychivo-razvitie/kampaniyata-knigi-za-smet-sa-bira-plastmasovi-otpada-tsi-pred-tsum
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„Опитваме радикална промяна в политиката ни. Не просто изграждане на депо и трупане на отпадъци, и 

недостиг на клетки, а изграждане на инсталации за производство на енергия, биогаз, производство на 

суровини чрез иновативни технологии. През новият програмен период, основният приоритет ще е за 

преработката на отпадъци", коментира Искра Михайлова. 

 

 

Източник: plevenzapleven.bg 

Заглавие: Хванаха банда крадци на черни и цветни метали 
На 9 май при проверка в изкупвателен пункт за черни и цветни метали в Червен бряг е установена 
търговия с вещи, обект на кражби, регистрирани през 2014 година. 

 

Линк:       

http://plevenzapleven.bg/blog/2014/05/10/%d1%85%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-

%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b8-

%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-

%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8-28691/                                                          

  

Текст: Изяснено е, че съпричастни към престъпленията са 40-годишна, 21-годишен, 45-годишен и 23-
годишен, и четиримата от село Рупци. Членовете на групата са задържани за 24 часа. 23-годишният 
доброволно е предал вещи, обект на престъпления – плугове, тръби, амуниции за кон и други. 
Предметите се съхраняват в полицията като веществени доказателства. Установило се е, че в различно 
съучастие и в сговор четиримата са извършили три кражби от имотите на жители на село Рупци. 
Полицейските действия са в рамките на специализирана операция за противодействие и превенция на 
криминалната и икономическа престъпност на територията на община Червен бряг. Сезирана е 
прокуратурата, информират от Пресцентър на МВР Плевен. 
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