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*Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.  

Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека. 
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Дневна хемеротека за 20.05.2015г. 

 

МИА - Потпишани договори за реализација на 

програмата за инвестирање во животната средина 

 

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132648242
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Канал5 - Потпишани договори за реализација на 

програмата за инвестирање во животната средина 

Нови четири општини ќе користат средства од Програмата за инвестирање во 

животната средина со цел подобрување на квалитетот на водите. Договорите ги 

потпишаа денеска градоначалниците на Прилеп, Дојран, Сарај и Битола со министерот 

за животна средина ... 

Сител - Потпишани договори за реализација на 

програмата за инвестирање во животната средина 

Нови четири општини ќе користат средства од Програмата за инвестирање во 

животната средина со цел подобрување на квалитетот на водите. Договорите ги 

потпишаа денеска градоначалниците на Прилеп, Дојран, Сарај и Битола со министерот 

за животна средина ... 

Sky - Прилеп ја подобрува водоводната 

инфраструктура 

Нови четири општини ќе користат средства од Програмата за инвестирање во 

животната средина за подобрување на квалитетот на водите. Договорите ги потпишаа 

денеска градоначалниците на Прилеп, Дојран, Сарај и на Битола со министерот за 

животна средина ... 

10без10 - Прилеп ја подобрува локалната водоводна 

инфраструктура 

Нови четири општини ќе користат средства од Програмата за инвестирање во 

животната средина со цел подобрување на квалитетот на водите. Договорите ги 

потпишаа денеска градоначалниците на Прилеп, Дојран, Сарај и Битола со министерот 

за животна средина ... 

Lider - Потпишани договори за реализација на 

програмата за инвестирање во животната средина 

Нови четири општини ќе користат средства од Програмата за инвестирање во 

животната средина со цел подобрување на квалитетот на водите. Договорите ги 

потпишаа денеска градоначалниците на Прилеп, Дојран, Сарај и Битола со министерот 

за животна средина ... 
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Курир - Потпишани договори за реализација на 

програмата за инвестирање во животната средина 

Нови четири општини ќе користат средства од Програмата за инвестирање во 

животната средина со цел подобрување на квалитетот на водите. Договорите ги 

потпишаа денеска градоначалниците на Прилеп, Дојран, Сарај и Битола со министерот 

за животна средина ... 

Денешен - Потпишани договори за реализација на 

програмата за инвестирање во животната средина 

Нови четири општини ќе користат средства од Програмата за инвестирање во 

животната средина со цел подобрување на квалитетот на водите. Договорите ги 

потпишаа денеска градоначалниците на Прилеп, Дојран, Сарај и Битола со министерот 

за животна средина . 

Репортер - Продолжува потишувањето договори за 

реализација на Програмата за инвестирање во 

животната средина 

Уште четири општини, потпишаа договори со министерот Нурхан Изаири за заштита и 

подобрување на квалитетот на водите согласно Програмата за инвестирање во 

животната средина и Конкурсот за распределба на средства за финансирање и 

реализирање на .. 
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МИА - Планирачки состанок за прекуграничната 

соработка во Дримскиот басен 

 

    

http://mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/31/132648765
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Сител - Планирачки состанок за прекуграничната 

соработка во Дримскиот басен 

Досегашното искуство на соработката е база за остварување на целта, заштита на 

водните ресурси и економски развој на регионот, порача преставникот на 

Билатералниот секретаријат при МЖСПП Дејан Пановски во уводното обраќање на 

Планирачкиот состанок ... 

Канал5 - Планирачки состанок за прекуграничната 

соработка во Дримскиот басен 

Досегашното искуство на соработката е база за остварување на целта, заштита на 

водните ресурси и економски развој на регионот, порача преставникот на 

Билатералниот секретаријат при МЖСПП Дејан Пановски во уводното обраќање на 

Планирачкиот состанок . 

Sky - Состанок за управување со водните ресурси од 

Дримскиот басен 

Со поддршка на Германското друштво за соработка (ГИЗ) и Проектот за заштита на 

биодиверзитетот на трите езера од Дримскиот басен, денеска и утре, во Тирана, 

Албанија се одржува планирачки состанок за обезбедување засилена прекугранична 

сорабока за ... 

 

 

 


