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Известување во врска со проект БЕНЕФИТ 

Во  текот на 2021 година во врска со реализација на проектот со акроним Бенефит реализирани 

се повеќе активности од кои би ги истакнале изготвувањето на “Платформа за промена на навиките”, 

потоа “веб поддршка превод и сл.”, изработување на промотивни печатени материјали и снимање и 

објава на неколку видео материјали и организирање на  “Отворена енергетска недела” во Битола. Исто 

така треба да се напомене дека во тек е реализација на активности за “Енергетско реновирање на дел 

од спортска сала во Битола” кое вклучува градежни работи, надзор и евалуација на пилот проектот.  

Значи во текот на 2021 година започната е реализацијата на “Енергетско реновирање на дел од 

спортска сала во Битола” во пилот објектот Спортска сала Боро Чурлевски во Битола 

                 

сл.1 и 2 Препокривање на главна сала и дел од нискиот дел во објект Спортска сала Боро 

Чурлевски 

                             

сл.3 и 4 Замена на таваници во дел од објект Спортска сала Боро Чурлевски 

                          

сл.5 и 6 Замена на надворешна дограма во објект Спортска сала Боро Чурлевски 
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сл.7 и 8 Филтер за димни гасови во котлара за објект Спортска сала Боро Чурлевски 

“Отворена енергетска недела” беше во организација на Гаус Институт и истата се одржа од 

30.08.2021 до 03.09.2021 година во Битола.  

Првиот ден темата беше “Трендови во енергетската ефикасност во Република Северна 

Македонија” каде воведно обраќање имаше градоначалничката М-р Наташа Петровска потоа свое 

излагање имаа проф. д-р Игор Андреевски како и претставници на финансискиот сектор Горан 

Петровски и Владимир Кечовски, исто така излагање имаа и М-р Весна Неделковска како и Горан 

Неделков. 

           

сл.9 и 10 Отворање на енергетската недела со обраќање на М-р Наташа Петровска 

градоначалник на Општина Битола  

На вториот ден од енергетската недела имаше обука за користење на софтвер за мониторинг на 

енергетската ефикасност во објектите сопственост на Општина Битола. Обуката беше од страна на проф. 

д-р Игор Неделковски 

      

сл.11 и 12 Втор ден од енергетска недела обука за користење софвер за мониторинг 

 Третиот ден беше ден на идеи и на истиот ден свое излагање имаа проф д-р Бети Ангелевска и 

Љубо Атанасовски.   
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сл.13, 14 и 15 Трет ден од енергетска неделаден на идеи  

Четвртиот ден беше наменет за најмладите, децата преку интерактивна работилница учеа,  

твореа и се натпреваруваа во Градскиот парк во Битола на тема: Што е тоа енергетска ефикасност ? 

 

         

сл.16, 17, 18 и 19 Четврт ден од енергетска недела наменет за најмладите интерактивна 

работилница 

 

Петтиот ден беше отворен ден така што заедно со претставник од фирмата 3Д Визија 

Инженеринг  Весна Неделковска  - експерт за енергетска ефикасност, беше посетена спортската сала 

Боро Чурлевски во Битола, а потоа беше одржана презентација на платформата за промена на навиките 

од страна на проф д-р Игор Неделковски. На петтиот ден свое излагање имаа и М-р Емилија Сарафска 

како и Горан Неделков. 
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сл.20, 21 Петти ден од енергетска недела посета на спортска сала  

 

                         

сл.22, 23 и 24 Петти ден од енергетска недела презентации од проф. д-р Игор Неделковски, м-р Емилија 

Сарафска и Горан Неделков 

Покрај горенаведенотo со проектот предвидени се и две работилници во регионот и една 

тркалезна маса на тема за енергетска ефикасност кои очекуваме да се организираат наскоро. 

 

Битола 04.10.2021 

   Проектен тим  

         Бенефит 

 

Одрекување: 

„Содржините и сликите изразени погоре се исклучиво на одговорност на Општина Битола и не ги одразуваат 

ставовите на Европската Унија, ниту на земјите учеснички, ниту на Управувачкото тело на Програмата“. 

 

 

 

 

 


