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Източник: infostock.bg 

Заглавие: Слабите данни за търговията на Китай понижиха цените на основните метали 
 

Линк:  http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/62815-slabite-danni-za-targoviyata-
na-kitaj-ponizhiha-tsenite-na-osnovnite-metali                                        
 

 

Текст:  Цените на основните индустриални метали се понижиха, след като в началото на годината 
износът на Китай отчете изненадващо понижение при много по-силен от очакваното срив на вноса, което 
подчертава задълбочаващата се слабост на втората по сила световна икономика, пише Вloomberg.     
Китайският износ се понижи през януари с 3,3% на годишна база при прогноза за повишение с 5,9% и 
след ръст с 9,7% през последния месец на 2014 г. По същото време вносът в Китай регистрира истински 
срив, понижавайки се с 19,9%, което е най-голямото понижение от май 2009 г. при прогноза за спад с 
3,2% и след понижение с 2,4% през декември. 
"Слабите данни за търговията на Китай няма как да не рефлектират върху стоковите пазари и в частност 
върху цените на основните индустриални метали", заяви Ражнет Каур, анализатор в Australia & New 
Zealand Banking Group. 
Медта за доставка след три месеца  поевтиня с 0,2% до $ 5662 за метричен тон ($ 2.57 за паунд) на 
Лондонската метална борса. В Ню Йорк медта за доставка през март поевтиня с 0,4 на сто до $ 2.574 за 
паунд. 
Петролът WTI за доставка през март поскъпна с 13 цента до $ 51,82 за барел в електронната търговия на 
New York Mercantile Exchange. Цената на суровината се повиши с $ 1,21 до $ 51,69 за барел на 6 февруари.  
Петролът Brent за доставка през март поевтиня с 15 цента до $ 57.65 за барел на лондонската борса ICE 
Futures Europe. Цената на суровината се повиши с $ 1,23 до $ 57,80 на 6 февруари. Европейският суров 
петрол се търгува с премия от $ 5.82 спрямо WTI. 
 
  
 
Източник: industryinfo.bg 
 

Заглавие: Ръст в производството на метали и метални изделия през 2014 г  
 

Линк: http://industryinfo.bg/article/12439-rast-v-proizvodstvoto-na-metali-i-metalni-izdeliia-prez-2014-g-   
                                   

 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 2  

  

http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/62815-slabite-danni-za-targoviyata-na-kitaj-ponizhiha-tsenite-na-osnovnite-metali
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/62815-slabite-danni-za-targoviyata-na-kitaj-ponizhiha-tsenite-na-osnovnite-metali
http://industryinfo.bg/article/12439-rast-v-proizvodstvoto-na-metali-i-metalni-izdeliia-prez-2014-g-


                         
  
 
Текст: По предварителни данни през декември 2014 г. индексът на промишленото производство нараства 
с 1,1% в сравнение с ноември същата година и регистрира ръст от 0,9% спрямо съответния месец на 
предходната година, сочи актуален доклад на Националния статистически институт. 
 За последния месец на 2014 г. в добивната промишленост е регистрирано увеличение от 2,1% спрямо 
предходния, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,1% и в 
преработващата промишленост - с 1,0%, показват данните на НСИ. 
 По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни 
метали - с 11,4%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 8,6%, производството на 
автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5,2%, сочи още докладът. 
 На годишна база за 2014 г. в преработващата промишленост е отчетен ръст на промишленото 
производство от 6,8%. Значително увеличение се наблюдава при производството на метални изделия, 
без машини и оборудване, където е регистриран ръст от 26,2% спрямо предходната година. 
 
 
Източник: scrap-bg.com 
 

Заглавие: Скрап-Маркет 09.02.2015 
 
Линк:  http://scrap-bg.com/tag/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF/                                         
 

 

Текст: Експортните цени на САЩ за железен скрап с доставките към Турция паднаха през изминалата 
седмица и този спад на търсенето позволи на турските  заводи да направят цените драстично по-ниски. 

В Турция има  резервирани  две товара  от две различни американски фирми –  износители през 
последните няколко дни, след като износителите се отдръпнаха  от първоначалните оферти. Съобщава се, 
за два товара, продадени за $ 267-268.50 за тон CIF Турция за 80/20 микс от HMS 1 и 2 като сделката  
отразява спад от по $ 38 на тон от миналата седмица, което е било на Източния бряг (САЩ) е на  
еквивалентна цена от 305 $ за тон CIF Турция. 
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Китай  продължава на  намалява  използването на стоманения скрап в местното производство на 
стомана. В сравнение с периода януари-септември 2013 г. вътрешното потребление  на скрап в страната 
се е  покачили с 4,8% до 67,4 милиона тона ,но през  деветте месеца на миналата година, вносът се е  
сринал с  43,4% до 1,962 милиона тона -,което отново подчертава  политиката  на закупуване на стоманен 
скрап от страната  от вътрешни източници и за намаляване на вноса. 
При сравняване на същите два периода, Малайзия също  отчита значително намаление на скрап 
покупките  от  чужбина с  49,8% до 824 000 тона. Други страни, регистрират значително по-ниски нива н а 
внос  -  Южна Корея (-7,1% до 6,433 милиона тона), Индия (-15,4% до 4,06 милиона тона), Тайван (-5,7% до 
3,177 милиона тона) и Индонезия (-20,4% до 1.51 милиона тона). 
В контраст, Турция вдигна своите задгранични покупки през януари-септември миналата година, макар и 
с минималните  0.2% до 14.68 милиона тона, докато вносът в Тайланд скочи с  66,7% до 1,06 милиона 
тона. ЕС-28 остава световен лидер в стоманения износ на скрап с увеличение от 3,9% до 13,018 милиона 
тона, докато САЩ намали с  19,4% до 11,588 милиона тона, благодарение до голяма степен на 
намаляването  на 32,8% към Турция , 19.6% към Южна Корея , 13.5 % към Тайван и 58,5% към Китай . 
Износа на  стоманен скрап от Япония падна с  14,3% до 5,576 милиона тона през първите три тримесечия 
на миналата година на фона на  резкия спад в доставките си към Южна Корея (-17,6%) и до Китай (-22.4%); 
Въпреки това, доставките се увеличиха чувствително към  Виетнам (+ 47,2%) и Тайван (+ 9,4%). 20,6% спад 
има износа  от Южна Африка до 1,112 милиона тона,  което се дължи до голяма степен на намалението  
от 23.2% на покупките от  Индия. 
На други места, скрап износа направи  увеличения в периода януари-септември 2014 от Русия (+ 72.6% до 
4,286 милиона тона) и Австралия (+ 6,7% до 1,677 милиона тона). 
Въпреки това, на пазара е много  прекалено „тих“  от средата на януари, отчасти заради  обновените  
наличности  на материал от традиционните износители от  Източна Европа. 
Прогнозата  за първото тримесечие се очаква да остане актуалното състояние  , като се смята, 
продължаващата устойчивостта на търсенето на скрап в Източното Средиземноморие  и да се запазят 
насточщите цени . 
 
 
Източник: auto-press.net 
 

Заглавие: Toyota ще си прибира изпозваните акумулатори от клиентите 
 
Линк:  http://www.auto-press.net/a:Toyota-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-
%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5                                         
 

 

Текст: Японската компания вече няколко години поред постепенно засилва дейността си по обратното 
прибиране на използваните акумулатори от хибридните модели на Toyota и Lexus. Стремежът е при 
замяна на акумулатора в официалните сервизи да се получава нов в замяна на стария. Използваният 
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акумулатор отива за преработка или за ново стационарно използване. В системата за прибиране на 
акумулаторите се приемат както литиеви, така и никел-метал-хидридни батерии.  
От Toyota Motor Europe съобщават, че процентът на връщане на отслужилите срока си тягови акумулатори 
е достигнал 91%. Новата цел на японците е вече 100% обратно събиране. За целта от ТМЕ ще трябва да се 
зоговорят и с фирми, които утиризират цели автомобили или акумулатори. С две такива големи фирми 
компанията удължи по-рано сключените си договори до 31 март 2018-а година. Това са френската 
компания SNAM и белгийската Umicore N.V. 
Японците смятат, че след 2020-а година само в Япония ще се извършва замяна на акумулаторите на 
минимум няколко десетки хиляди хибридни модели и електрокари. Съдбата на старите акумулатори ще 
се развива по три възможни сценария - втори "живот" в други области, а не в транспорта, пълно 
разглобяване за вторични суровини или пък използването им като стационарни източници на 
електроенергия. 
 
 
Източник: novini.bg 

Заглавие: Горящи отпадъци предизвикаха паника във Варна 
 

Линк: http://www.novini.bg/news/265379-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-
%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0.html                                   
 

 

Текст: Горящи отпадъци предизвикаха паника във Варна. Около 15.30 часа десетки хора са подали 
сигнал, че в небето се извива огромен, черен облак и наоколо се носи задушлива миризма. На място 
веднага е изпратен екип на пожарната. 
 „Установено е, че горят отпадъци. Към момента нито полицията, нито пожарната нямат 
информация защо са били запалени. Ще бъде изпратен екип да замери каква е замърсеността на 
въздуха”, коментира шефът на варненската пожарна комисар Тихомир Тотев. 
 
Източник: bgsever.info  
 
Заглавие: До края на годината ще е готово депото за твърди битови отпадъци 
 

Линк: http://bgsever.info/news/2015/02/09/%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%89%D0%B5-
%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7/                                   
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Текст: До края на годината депото за твърди битови отпадъци трябва да е готово и да започне да работи. 
Това обяви днес на пресконференция кметът Димитър Стойков. Това е най-мащабният проект, който 
общината реализира. Сумата за него вече надхвърли 29 милиона лева, съобщи още той. 
 
Започва и изграждането на ново тролейбусно депо на ж.к. „Дружба“. Предстои поставянето на чипове на 
тролеите, след което вече на новите информационни табла, монтирани на спирките, гражданите ще 
могат да получават информация кога ще дойде тролеят. Вече е сключен договор с „Инжстрой“ и за новата 
велоалея, която ще свързва всички квартали в града с Кайлъка, съобщи още кметът. 
„Най-големият проект, който очакваме отново да започне, е „Интегриран воден цикъл на Плевен – Долна 
Митрополия“. Той бе стопиран поради спирането на средствата по Оперативна програма „Околна среда“ 
при предходното правителство. По информация на министър Томислав Дончев, към юни тази година 
средствата ще бъдат разрешени“, заяви още Стойков. 
Кметът подчерта, че пречиствателната станция е най-важната част от този проект, защото ако до 2016 г. тя 
не отговаря на всички екологични изисквания, ще има големи санкции за общината. 4 500 000 лв.  са 
заделени за проектиране на водопреносна мрежа и канализацията на Плевен. По втория етап на този 
проект трябва да се подмени водопреносната мрежа на града, защото сега само 8 % е подменена. 
Останалата била по-стара от 20 години, а имало и трасета на по 50 години. 
 
Източник: stroitelstvo.info 
 
Заглавие: Търсят изпълнител за закриване и рекултивация на старото депо на Ямбол 

Линк: http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2468577                                    
 

 

Текст: Община Ямбол обяви открита процедура за избор на изпълнител за извършване на закриване и 
рекултивация на съществуващото депо за неопасни отпадъци. Поръчката е част отпроекта "Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол, първа фаза", финансиран по ОП 
"Околна среда" с 31 млн. лв. 
Старото и новостроящото се депо са разположени на една площадка и част от съоръженията, свързани с 
експлоатацията им, са общи. 
Отредената площ на съществуващата клетка на депото е 74.303 дка, а фактически заетата площ възлиза 
на 72.100 дка. Полезният обем на площадката за депониране е около 2 000 000 куб. м. Рекултивацията 
на депото ще се извърши на два етапа, които включват техническа и биологична рекултивация. 
Етапът на техническата рекултивация включва следните дейности: изкоп и предепониране на отпадъци 
за оформяне на сметищното тяло на съществуващото депо; изпълнение на диги 2 и 3; изпълнение на 
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дренажна система за инфилтрат; изграждане на газоотвеждаща система, горен изолационен екран и 
система за отвеждане на инфилтриралите повърхностни води през почвения слой на рекултивацията; 
изпълнение на системата за отвеждане на повърхностните води след рекултивацията на депото; направа 
на трамбовани земни канавки за повърхностни води; направа на събирателна шахта за повърхностни 
води; изграждане на система за мониторинг. 
Етапът на биологичната рекултивация обхваща извършване на есенна дълбока оран; предпосевна 
обработка на почвата и засаждане на треви; подхранващо торене и поливане. Съществуващото депо ще 
се закрива и рекултивира на етапи. Тази етапност е свързана с необходимостта от осигуряване на 
работен участък за депониране на отпадъци до въвеждане в експлоатация на новото регионално депо 
през есента на 2015 г. 
Прогнозна стойност на поръчката е 6 325 754 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 120 дни. Срокът за 
подаване на оферти е до 17 ч. на 16 март. 
 
 
 
Източник: belejnik.bg 
 
Заглавие: Пак крадат медни кабели в Тюленово 

Линк:http://belejnik.bg/component/search/?searchword=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0
%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8&ordering=&searchphrase=all                                    
 

 

Текст: 160 метра меден проводник е откраднат от междустълбия в шабленското село Тюленово, 
съобщават от полицията в Добрич. Сигналът за кражбата е подаден от служител на ЕНЕРГО ПРО на 8 
февруари, около 13:30 часа, в РУМВР Шабла.  Установено е, че престъплението е извършено 
във  времето от 01.01.2015 г. до 08.02.2015 г., когато неизвестен извършител е срязал 160-те метра 
меден проводник от две междустълбия по улица в селото. По случая е образувано досъдебно 
производство по описа на РУМВР 02 Добрич. Това е третата кражба на медни проводници в Тюленово. На 
16 януари бе съобщено за откраднати 300 метра медни кабели от селото. В нощта срещу 25 октомври 
пък крадци задигнаха 450 метра електрически проводник от четири междустълбия в Тюленово.  
 
Източник: slivenpress.bg 
 
Заглавие: Крадец изкопа километър кабел между гарите в Kермен и Bезмер 
Линк: http://slivenpress.bg/novini-sliven-oblast-region/14-region-oblast-sliven/13294-
%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%D0%A6-%D0%98%D0%97%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%90-
%D0%9A%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%AA%D0%A0-%D0%96%D0%9F-
%D0%9A%D0%90%D0%91%D0%95%D0%9B-%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%A3-
%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%92-
%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%9D-%D0%98-
%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%A0                                 
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Текст: Полицейски служители от участък “Запад” работят по случай на кражба на съобщителен кабел от 
телекомуникационната железопътна мрежа, свързващ ЖП гарите Кермен и Безмер.  
Съобщението е получено на 9 февруари в 09,30 часа.На място е изпратен екип, който е установил, че за 
времето от 14 януари до 09 февруари неизвестен извършител, след като е направил 27 изкопа в трасето 
от северната страна на ЖП линията, е извършил кражба на 950 м телефонен кабел. Откраднатият кабел 
е от резервното съобщително трасе, което не е довело до прекъсване на връзката между гарите. По 
случая в РУМВР-Сливен е образувано досъдебно производство.  

Източник: bnt.bg 
 
Заглавие: Блок в столицата е без телефони над 2 месеца 
Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/blok-v-stolitsata-e-bez-telefoni-nad-2-mesetsa                          
 

 

Текст: Цял блок в столичния квартал “Дружба” 1 остана без стационарни телефони. От близо 2 месеца 
хората подават сигнали до телекомуникационната компания, но до отстраняване на аварията така и не 
се стига. 
По-голямата част от живущите в 45-ти блок в квартал “Дружба” 1 са пенсионери. Казват, че не могат да 
боравят с мобилни апарати и домашният телефон е единственият им начин за комуникация. 
“Просто не можем да се обслужваме, ние сме възрастни хора, децата са ми оставили GSM, защото 
съпругът ми беше много болен, обаче аз на ден за консултации с джипи-то изразходвах около 10-15 
лева, просто непосилно ми беше. Освен това ръцете ми са болни, изпускам го”, разказа Еринка Иванова 
– живущ в блока. 
Въпреки че хората в блока многократно подават сигнали, доставчика на услугата вече 4 пъти отлага 
отстраняването на аварията. 
“Сигнали непрекъснато се подават, най-различно ни лъжат”, каза Павлинка Младенова. 
“Всичко сме си плащали независимо дали сме имали или не телефон”, обясни Еринка Иванова. 
След наше запитване от телекомуникационната фирма ни отговориха, че причината за липса на услугата 
е кражба на кабели. Заради честите набези казват, че няма да окабелят блока отново, а ще стартират 
процедура за прехвърляне на номерата по безжична технология. Обещават да намерят начин да 
компенсират и потребителите. 
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http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/blok-v-stolitsata-e-bez-telefoni-nad-2-mesetsa


                         
  
 
Източник: new.sliven.net 
 
Заглавие: Информационен бюлетин на ОДМВР Сливен за времето от 06,00 часа на 09.01.2015 г. до 
08,00 часа на 10.01.12015 г. 
Линк: http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=164485                           
 

 

Текст: Сливен: Полицейски служители от участък “Запад” работят по случай на кражба на съобщителен 
кабел от телекомуникационната железопътна мрежа, свързващ ЖП гарите Кермен и Безмер. 
Съобщението е получено на 9 февруари в 09,30 часа.На място е изпратен екип, който е установил, че за 
времето от 14 януари до 09 февруари неизвестен извършител, след като е направил 27 изкопа в трасето 
от северната страна на ЖП линията, е извършил кражба на 950 м. телефонен кабел. Откраднатият кабел 
е от резервното съобщително трасе, което не е довело до прекъсване на връзката между гарите. По 
случая в РУМВР-Сливен е образувано досъдебно производство.  

Нова Загора: Кражба на вещи от лек автомобил “Фолксваген Голф 2” разследват служители на РУМВР-
Нова Загора. Вчера в 07,40 часа е получено съобщение от 45-годишна жена за извършена кражба от 
семейния лек автомобил. През нощта на 8 срещу 9 януари неизвестен извършител е взломил ключалката 
на вратата на автомобила, който е бил паркиран на ул.”Цар Самуил” в град Нова Загора. Откраднати са 
куфар "Gad Get" с автомобилни инструменти, музикален плеър, флаш памет, дигитален мултиметър и 
други вещи. По случая е образувано досъдебно производство. 

Източник: novini.bg 
 

Заглавие: Заловиха перничани да крадат метали 
 

Линк:  http://www.novini.bg/news/265223-
%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html 
                                        

 

Текст: В края на миналата седмица, в Първо РУ „Полиция” – Перник бил подаден сигнал от частна 
охранителна фирма, че са задържали две момчета при опит за кражба на метални предмети от техен 
обект на гара „Разпределителна”. 21-годишният И.Г. и 17-годиен били заловени на място. Други трима 
техни съучастници успели да избягат и в момента се издирват, съобщават от полицията в Перник. 
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http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=164485
http://www.novini.bg/news/265223-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/265223-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/265223-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/265223-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
http://www.novini.bg/news/265223-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html


                         
  
 
 Двамата са познати на органите на реда с кражба и нанасяне на лека телесна повреда. Наложено 
им е полицейска мярка за срок от 24 ч. Започнато е досъдебно производство 
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	Заглавие: Слабите данни за търговията на Китай понижиха цените на основните метали
	Заглавие: Скрап-Маркет 09.02.2015
	Китай  продължава на  намалява  използването на стоманения скрап в местното производство на стомана. В сравнение с периода януари-септември 2013 г. вътрешното потребление  на скрап в страната се е  покачили с 4,8% до 67,4 милиона тона ,но през  деветт...
	При сравняване на същите два периода, Малайзия също  отчита значително намаление на скрап покупките  от  чужбина с  49,8% до 824 000 тона. Други страни, регистрират значително по-ниски нива н а внос  -  Южна Корея (-7,1% до 6,433 милиона тона), Индия ...
	В контраст, Турция вдигна своите задгранични покупки през януари-септември миналата година, макар и с минималните  0.2% до 14.68 милиона тона, докато вносът в Тайланд скочи с  66,7% до 1,06 милиона тона. ЕС-28 остава световен лидер в стоманения износ ...
	Износа на  стоманен скрап от Япония падна с  14,3% до 5,576 милиона тона през първите три тримесечия на миналата година на фона на  резкия спад в доставките си към Южна Корея (-17,6%) и до Китай (-22.4%); Въпреки това, доставките се увеличиха чувствит...
	На други места, скрап износа направи  увеличения в периода януари-септември 2014 от Русия (+ 72.6% до 4,286 милиона тона) и Австралия (+ 6,7% до 1,677 милиона тона).
	Въпреки това, на пазара е много  прекалено „тих“  от средата на януари, отчасти заради  обновените  наличности  на материал от традиционните износители от  Източна Европа.
	Прогнозата  за първото тримесечие се очаква да остане актуалното състояние  , като се смята, продължаващата устойчивостта на търсенето на скрап в Източното Средиземноморие  и да се запазят насточщите цени .
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