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ЕВРОПСКА УНИЈА  
 

 

Делегација на Европската унија  

  

 

 

Липково, 20 септември, 2012 година  

 

 

 

 

Официјална инаугурација на новоизградениот дел од 

училиштето „Исмет Јашари“ 

Дел од ИПА ЦБЦ Проектот МК – БГ 

„Образование, животна средина, Европа ...Обединета 

Европа“ 

 

Говор на  

Г-ѓа Ингрид Сагер  

Раководител на одделение  

Делегација на Европската Унија  
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Почитуван градоначалник,  

Почитувани гости,  

Дами и господа,  

 

 

 

• Ми претставува чест и задоволство што сум тука денес со вас, по 

повод инаугурацијата на новоизградениот дел од училиштето, што се 

спроведе преку фондовите на ЕУ под Проектот за прекугранична 

соработка помеѓу Бугарија и Македонија под наслов „Образование, 

животна средина, Европа...Обединета Европа“.  

 

• Искуството на Европската унија докажува дека развојот на 

пограничните региони е клучен фактор на европска интеграција и 

економска и социјална кохезија. Меѓутоа, соработката преку 

границите е тежок и ретко спонтан процес. Засегнатите власти и 

структури, на различни владини и нивоа на моќ, мора да се навикнат 

на соработка.  

 

Пречките мора да се надминат. Тие се однесуваат на разликите кај 

политичките институции, административните системи и процедури, 

легалните структури и техничките и стандардите за животна средина.    

 

• Еден од најважните аспекти на прекуграничната соработка е „ефектот 

на мултиплицирање“ која што го предизвикува; енергиите што ги 

мобилизира и искуството што од тоа произлегува. Сето тоа со цел да 

се подобрат економските, социјалните и условите во животната 

средина на луѓето што живеат во регионот. Прекуграничните 

програми помагаат во подобрувањето на животните услови на 

населението преку изградба на економски и лични врски.    
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• Финансиските инструменти на Европската унија за прекугранична 

соработка, навистина придонесуваат кон надминување на пречките 

кон економскиот и социјалниот развој на пограничните региони. Тоа 

се случува кога луѓето се поставуваат во срцето на процесот на 

соработка.   

 

 

• Новоизградениот дел од училиштето „Исмет Јашари“, чијашто 

инаугурација ја обележуваме денес, е дел од поголем проект кој што 

се финансира од страна на Европската унија, во износ од 255.000 

евра; со вкупни проектни трошоци во износ од 300.000 евра, а јас сум 

горда што денес сите можеме да ги видиме резултатите на проектот.  

 

• Сакам и да им честитам на Општина Липково, како главен партнер на 

проектот, на Здружението Форум за животна средина од Ќустендил 

во Република Бугарија, како и на општинското средно училиште „Гоце 

Делчев – Куманово“ како проектни партнери, за успешно 

спроведениот проект!   

 

• Ја користам оваа можност да ги охрабрам националните власти да 

продолжат со напорите за прекугранична соработка. Духот на 

соработка и пријателство што се содава преку ваквите програми, 

придонесува кон попросперитетна иднина за сите нас во обединета 

Европа!  

 

Благодарам за вниманието!  


