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Дневна хемеротека за 17.06.2015г. 

 

МИА - „Макстил“ ги заврши обврските што 
произлегуваат од еколошката дозвола 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/32/132685529
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Утрински - „Макстил“ ги заврши обврските за 
еколошка дозвола 

 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D43D8EE4EEF2C44DAA97B15CDD9F137A
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Нова Македонија - „Макстил“ во целост го исполни 
ветеното 

Со новата инвестиција металуршкиот гигант ги надмина европските еколошки 

стандарди 

24 Вести - Состојбата во челичната индустрија се 
влошува 

Нарачките намалени, челичната индустрија се бори да преживее. Од Макстил велат 

дека ги чустваат длабоко последиците од седумгодишната криза што ја погоди 

металургијата, засилена со редуцираните нарачки од Европа. 

МРТ - Макстил ги заврши активностите за добивање 
еколошка дозвола 

Целиот процес ја чини компанијата 22 милиони евра. Менаџерскиот тим тврди- 

мерната станица за амбиентален воздух е набавена, но се уште не е поставена. Со неа 

ќе се мери загадувањето на воздухот... 

Сител - „Макстил“ ги заврши обврските што 
произлегуваат од еколошката дозвола 

Компанијата „Макстил“ денеска соопшти дека се завршени сите активности кои 

произлегуваат од еколошката дозвола добиена од Министерството за животна средина 

и просторно планирање. Од компанијата информираат дека се завршени останатите 

четири обврски ... 
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Алфа - „Макстил“ поблиску до А интегрираната 
дозвола 

 „Макстил“ ќе продолжи непречено да работи. Фабриката ги исполни сите потребни 

услови за да се стекне со А интегрирана еколошка дозвола. „Макстил“ ќе продолжи 

непречено да работи. Фабриката ги исполни сите потребни услови за да се стекне со А  

Бизнис Инфо - Макстил ги заврши обврските што 
произлегуваат од еколошката дозвола 

Компанијата Макстил ги заврши сите активности кои произлегуваат од еколошката 

дозвола добиена од Министерството за животна средина и просторно планирање, 

пишува Миа. Од компанијата информираат дека се завршени останатите четири 

обврски од ... 

Капитал - Макстил ги заврши сите еколошки обврски. 
Инвестирани се 12 милиони евра! 

Компанијата Макстил со инвестирани 12 милиони евра ги исполни сите предвидени 

еколошки обврски кои им беа наложени од државата.Според мерењата, највисоките 

дневни емисии од јануари наваму се двојно помали од европските прописи. 

Fox.mk - Заврши изградбата на филтер станицата во 
скопската железарница 

Макстил ги заврши активностите за добивање на еколошката дозвола. Целиот процес 

ја чини компанијата 22 милиони евра. Менаџерскиот тим тврди- мерната станица за 

амбиентален воздух е набавена, но се уште не е поставена. 

Економија24 - „Макстил“ ги заврши обврските што 
произлегуваат од еколошката дозвола 

Компанијата „Макстил“ соопшти дека се завршени сите активности кои произлегуваат 

од еколошката дозвола добиена од Министерството за животна средина и просторно 

планирање. Од компанијата информираат дека се завршени останатите четири обврски 

од ... 

Build - Заврши изградбата на филтер станицата во 
скопската железарница 

 „Макстил“ ги исполни сите обврски утврдени во рамките на еколошката дозвола 

добиена од Министерството за животна средина и просторно планирање. Целиот план 

на активности за приспособување кон законските одредби ја чинеше компанијата 22 

милиони евра, ... 
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Репортер - „Макстил“: Завршени се сите обврските 
што произлегуваат од еколошката дозвола 

Компанијата „Макстил“ денеска соопшти дека се завршени сите активности кои 

произлегуваат од еколошката дозвола добиена од Министерството за животна средина 

и просторно планирање. Од компанијата информираат дека се завршени останатите 

четири обврски ... 

Либертас - „Макстил“: Завршени се сите обврските 
што произлегуваат од еколошката дозвола 

Компанијата „Макстил“ денеска соопшти дека се завршени сите активности кои 

произлегуваат од еколошката дозвола добиена од Министерството за животна средина 

и просторно планирање. Од компанијата информираат дека се завршени останатите 

четири обврски ... 

еМагазин - Макстил заврши со обврските за 
еколошката дозвола 

Компанијата „Макстил“ денеска соопшти дека се завршени сите активности кои 

произлегуваат од еколошката дозвола добиена од Министерството за животна средина 

и просторно планирање. Од компанијата информираат дека се завршени останатите 

четири обврски ... 

Lider - „Макстил“ ги заврши обврските што 
произлегуваат од еколошката дозвола 

Компанијата „Макстил“ денеска соопшти дека се завршени сите активности кои 

произлегуваат од еколошката дозвола добиена од Министерството за животна средина 

и просторно планирање. Од компанијата информираат дека се завршени останатите 

четири обврски ... 

МКД - Макстил: Ги завршивме сите активности за 
еколошката дозвола 

Компанијата „Макстил“ денеска информирше дека се завршени останатите четири 

обврски од оперативниот план, а произлегуваат од активностите за А-интегрирана 

еколошка дозвола, добиена од Министерството за животна средина и просторно 

планирање. 
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Вечер - Македонија произведува биогориво од отпад, 
се бараат само инвеститори! 

 

 

http://vecer.mk/ekonomija/makedonija-proizveduva-biogorivo-od-otpad-se-baraat-samo-investitori
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Утрински - Органскиот отпад, суровина за биогориво 

 

 

http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=60B095E434E3B542962CF85A33B8DA3D
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MIA - Panair për energji të pastër 

 

http://www.mia.mk/sq/Inside/RenderSingleNews/219/132685250
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Idividi - Panair për energji të pastër 

 

МРТ - На Технолошко металуршкиот факултет 
успешно се произведува дизел гориво од отпад 

Од килограм пластични полиетиленски кеси во лабораториски услови биле добиени 

1.050 милилитри квалитетно гориво. На Саемот на чиста енергија беа претставени низа 

иновации во производството на енергија од обновливи извори... 

Sky - На Технолошко-металуршкиот факултет 
успешно се произведува дизел-гориво од отпад 

Пластиката, гумата, биомасата, моторните масла, маслата од прехранбената индустрија 

и сè што претставува органски отпад може да биде погодна суровина за добивање 

цврсти, течни и гасни горива. 

Пулс24 - На Технолошко металуршкиот факултет 
успешно се произведува дизел гориво од отпад 

Овие експерименти покажуваат дека во Македонија отпадот може да најде соодветна 

преработка во гориво кое може да се употребува за секојдневните потреби. 

Пластиката, гумата, биомасата, моторните масла, маслата од прехранбената индустрија 

и се она што ... 
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МКД - Во Скопје, на Технолошко-металуршкиот 
факултет се произведе дизел гориво од отпад 

Истражувањата направени на Институтот за хемиско и контролно инженерство на 

Технолошко – металуршкиот факултет во Скопје, уште еднаш потврдија дека цврстиот 

и течен органски отпад во Македонија може да најде своја соодветна примена преку  

еМагазин - На Технолошко металуршкиот факултет 
успешно се произведува дизел гориво од отпад 

Пластиката, гумата, биомасата, моторните масла, маслата од прехранбената индустрија 

и се она што претставува органски отпад може да биде погодна суровина за добивање 

на цврсти, течни и гасни горива. 

Fox.mk - На Технолошко металуршкиот факултет 
успешно се произведува дизел гориво од отпад 

Пластиката, гумата, биомасата, моторните масла, маслата од прехранбената индустрија 

и се она што претставува органски отпад може да биде погодна суровина за добивање 

на цврсти, течни и гасни горива. 

Lider - На Технолошко металуршкиот факултет 
успешно се произведува дизел гориво од отпад 

Пластиката, гумата, биомасата, моторните масла, маслата од прехранбената индустрија 

и се она што претставува органски отпад може да биде погодна суровина за добивање 

на цврсти, течни и гасни горива. 

Фактор - На Технолошко металуршкиот факултет 
успешно се произведува дизел гориво од отпад 

Овие експерименти покажуваат дека во Македонија отпадот може да најде соодветна 

преработка во гориво кое може да се употребува за секојдневните потреби. 

Пластиката, гумата, биомасата, моторните масла, маслата од прехранбената индустрија 

и се она што ... 

Бизнис Инфо - На Технолошко металуршкиот 
факултет успешно се произведува дизел гориво од 
отпад 

Пластиката, гумата, биомасата, моторните масла, маслата од прехранбената индустрија 

и сè она што претставува органски отпад може да биде погодна суровина за добивање 

на цврсти, течни и гасни горива. 

Бизнис Вести - На Технолошко металуршкиот 
факултет успешно се произведува дизел гориво од 
отпад 

Овие експерименти покажуваат дека во Македонија отпадот може да најде соодветна 

преработка во гориво кое може да се употребува за секојдневните потреби. 

Пластиката, гумата, биомасата, моторните масла, маслата од прехранбената индустрија  
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МИА – Во Велес едукаивна работилница за одржлива 
енергетска иднина  

 

 

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/404/132685553
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OhridNews - Охрид СОС организира акција за чистење 
на охридското крајбрежје на првиот ден од летото 

 

http://www.ohridnews.com/vesti/84976
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Спектра ТВ - „Охрид SOS“ ќе организира акција за 
чистење на крајбрежјето на Охридското Езеро 

Иницијативата „Охрид SOS“ праќа апел за вклучување на месните заедници од 

охридско-струшкиот регион во голема акција за чистење на крајбрежјето на 21 јуни. 

Активистите на граѓанската иницијатива „Охрид ЅОЅ“ повикуваат на заедничка акција 

за чистење  

Пулс24 - Јавен повик за заедничка акција на месните 
заедници од охридско-струшкиот регион и Охрид 
ЅОЅ 

Активистите на граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ ве повикуваат на заедничка 

акција за чистење на охридското крајбрежје на 21 јуни 2015 г. – првиот ден од летото и 

Денот на езерото. Нашите волонтери ќе чистат во реонот на Студенчишко Блато, но ... 

+инфо - Активисти повикуваат на масовна акција за 
чистење на охридското крајбрежје 

Активистите на граѓанската иницијатива „Охрид ЅОЅ“ организираат акција за чистење 

на охридското крајбрежје на 21 јуни, првиот ден од летото и Денот на езерото. Се 

надеваат дека во чистењето на Студенчишко Блато ќе им се приклучат и голем број ... 


