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КАРПОШ ЌЕ ПРИМЕНУВА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА 
ЕВРОПСКО ЕНЕРГЕТСКО ПРИЗНАНИЕ (ЕЕА)
 Општина Карпош, како пилот општина во рамки на проектот „The Excite 
project: the European Energy Award in Central and Eastern Europe“ учествуваше 
со свој претставник од енергетскиот тим на студиска посета, која се одржа 
од 18 до 21 јули во Романија.

Проектот „Excite – Стандарди за одличност, инвестирај во доверба – сервиси за 
енергетски менаџмент прилагодени на локалните власти во Источна Европа“ 
има за цел директно да ги подобри климатските акциски планови во 25 општини 
ширум Европа, преку рационално искористување на енергијата и употреба 
на обновливи извори на енергија и тоа преку примена на методологијата на 
Европското енергетско признание (ЕЕА – #EuropeanEnergyAward). Проектот е 
финансиран од Европската Комисија во рамки на програмата Хоризонт 2020, 
а истиот се  спроведува во Бугарија, Австрија, Романија. Франција, Словенија, 
Украина, Швајцарија и Македонија. Во нашата држава се спроведува од 
страна на Хабитат Македонија во општините Карпош, Кочани и Кичево.

На студиската посета присуствуваа партнерите од конзорциумот на проектот, 
пилот општините и меѓународните консултанти за Европското енергетско 
признание (EuropeanEnergyAward – ЕЕА). Цел на оваа студиска посета е да се 
запознаат претставниците од енергетските тимови на пилот општините со 
теоретски и практични знаења и искуства поврзани со ЕЕА методологијата.

Покрај едукативниот дел за кој се реализираа сесии за обука, се реализираше 
и посета на три општини Клуж Напока, Турда и Алба Иулиа кои веќе ја имаат 
имплементирано и сертифицирано ЕЕА методологијата и од тоа имаат 
забележителни придобивки манифестирани како заштеда на енергија и 
намалени емисии на јаглероден диоксид и други параметри за превенција и 
заштита од климатски промени.
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КАРПОШ ОДДАДЕ ПОЧИТ КОН ЖРТВИТЕ
ОД СКОПСКИОТ ЗЕМЈОТРЕС
По повод одбележување на 59 годишнината од катастрофалниот земјотрес 
кој го погоди главниот град на државава, денеска делегација од Општина 
Карпош предводена од градоначалникот Стевчо Јакимовски положи свежо 
цвеќе пред Споменикот на загинатите од скопскиот земјотрес на Градските 
гробишта во Бутел.
Во рамки на настанот, почит кон трагично настраданите од природната 
катастрофа оддаде владината и собраниската делегација, а пред Споменикот 
на загинатите се поклонија и претставници од локалните самоуправи, 
граѓански здруженија, како и претставници на дипломатско-конзуларните 
преставништва во земјава.
Во разорниот земјотрес кој го погоди Скопје утрото во 5:17 часот на 26.07.1963 
година, животот го загубија 1.070 лица а околу 3.000 беа повредени. Под 
страшните урнатини се најдоа 15.800 станбени објекти, оштетени беа околу 
28.000, а над 200.000 луѓе останаа без покрив над главата. Притоа, првата 
помош за скопјани дошла од војската и граѓаните на тогашните југословенски 
републики, додека пак неколку дена по земјотресот пристигнуваат помошта 
и спасувачките екипи од целиот свет. Покрај Организацијата на обединетите 
нации и Меѓународниот црвен крст, хуманоста ја демонстрираат и 87 нации 
од светот кои му помагаат на Скопје, повторно да се издигне од урнатините 
на земјотресот, поради што и денес го носи епитетот „град на светската 
солидарност“.

 


