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НОВА ЗАШТИТНА ОГРАДА
На местото на старата оштетена ограда над каналот во Козле (другиот дел од 
оградата беше украден) , Општина Карпош постави нова метална заштитна 
ограда. Целта на новата ограда од страна на локалната самоуправа е да се 
обезбеди премин до амбулантата за возилата и пешаците.
 

КУЌА ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО КАРПОШ

Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев се сретна со претставници 
од Здружението за деца со посебни потреби ДАМА – ЕЛ и подружница Св.Кирил 
– Дневниот центар за деца со посебни средби.

На средбата се презентираше проектот за изградба на куќи за самостојно 
живеење на лица со попреченост над 18 години.

Станува збор за вкупно 12 куќи кои ќе се изградат во 12 општини на територија 
на Република Македонија.

Една од овие куќи, планирана е да се изгради и во Општина Карпош, како 
локална самоуправа која води грижа за унапредување на статусот на лицата 
со посебни потреби.

Градоначалникот Богоев посочи дека овој проект овозможува поголема 
независност на овие лица и можност за самостојно живеење.
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    Општината е сериозно подготвена за целосна имплементација на проектот. На 
територорија на Карпош веќе има куќа на СОС Детското село. Ова е добра шанса 
и за зголемување на капацитетите на ваков тип објекти кои нудат подобри услови за 
живот на лицата без родители или лицата со попреченост, рече Богоев.

Претставниците од здружението ДАМА – ЕЛ ја нагласија важноста на овој проект кој 
е во соработка со Министерството за труд и социјална политика, дипломатските 
претставништва во Република Македонија, како и UNICEF и Европската унија.

Од суштинско значење е овие куќи да бидат изградени во периферните делови на 
општините, но да не бидат целосно изолирани од урбаното јадро.

Локацијата на куќата треба да обезбеди можност за поврзаност и комуникација на 
лицата со попреченост и со сите други чинители, целосна социјализација и нивна 
вклученост во тековите на локалната заедница.

При спроведувањето на проектот, Општина Карпош ќе обезбеди земјиште за изградба 
на оваа куќа, како и целосна инфраструктура за пристап и функционалност на 
објектот.
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 Eкипата на Општина Карпош постави нови електрични инсталации на главната 
улица во индустриската зона Момин Поток. Должината на електричната линија 
е 1.400 метри со нови 30 дрвени столбови на кои се поставени 40 нови светилки 
од по 70 вати во комбинација со постоечката инсталација. На оваа локација, 
по барање на фирмите кои функционираат во тој дел, општина Карпош 
им излезе во пресрет, се’ со цел да се обезбеди поголема безбедност за 
фирмите и граѓаните во овој дел на Карпош. Осветлувањето беше изведено во 
краток временски рок. Истовремено, ќе се осветли и пунктот за бездомници, 
како и пунктот за хуманитарна помош во населбата „Момин Поток“.

НОВО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО МОМИН ПОТОК

ПРОЧИСТУВАЧИ НА ВОЗДУХ ЗА СИТЕ УЧИЛИШТА И ГРАДИНКИ ВО 
КАРПОШ

 На седницата на Советот на Општина Карпош, советниците дискутираа по 
вкупно   12 точки на дневниот ред.
Советниците од Општина Карпош дадоа согласност за набавка на прочистувачи 
на воздух за потребите на сите јавни установи – општински детски градинки и 
општински основни училишта.-Пред извесно време нагласив дека мерките кои 
ги спроведе Општина Карпош за решавање на проблемот со загадувањето 
се интервентни, и ние како локална самоуправа  ќе работиме на изнаоѓање 
на трајно решение на овој проблем.  Затоа за нашите најмали жители- 
карпошани во детските градинки и училиштата кои се наоѓаат на територијата 
на локалната самоуправа ќе бидат обезбедени нови прочистувачи на воздухот 
– истакна првиот човек на Општината, Стефан Богоев. 
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ПРОЧИСТУВАЧИ НА ВОЗДУХ ЗА СИТЕ УЧИЛИШТА И ГРАДИНКИ ВО 
КАРПОШ

По повикот на градоначалникот Богоев за вклучување на општествено одговорни 
компании, поединци, здруженија да донираат прочистувачи на воздух, досега 
околу 20 % од вкупните потреби во градинките и училиштата се обезбедени 
токму преку вакви донации.
На оваа седница „зелено светло“ доби и одлуката за прифаќање на донација 
од „РОТАРИ КЛУБ-КАМЕН  МОСТ“- Скопје, за донирање на 12 прочистувачи 
за воздух, со кои  ќе биде целосно опремена една детска градинка на 
територијата на локалната самоуправа.

Советниците ги одобрија и Одлуките за давање на согласност за започнување 
на постапка за оттуѓување на патничките моторни возила марки:  AUDI Q7, 
SANG YONG, ZASTAVA YUGO, FORD  FIESTА,  а исто така, дадоа согласност за 
започнување на постапка за оттуѓување на товарното моторно возило марка 
„VOLVO“. Како што нагласи и градоначалникот на Општина Карпош, Стефан 
Богоев, целта на оваа постапка е, со  финансиските средства кои ќе се 
соберат од продажбата на овие возила, да се купи едно техничко возило за 
потребите на комуналните служби на локалната самоуправа, со што ќе се 
подобрат оперативните средства за собирање на смет  и шут на територијата 
на Општината.

 -Како раководство, одлучивме дека овие возила во моментов не се  неопходни 
за потребите на Општина Карпош, и со собраните средства ние ќе набавиме 
техничко возило со кое  ќе се собира сметот во Општината. На тој начин , 
нашите комунални служби  ќе имаат уште едно дополнително средство со 
кое ќе можат  уште поефикасно да работат за одржување на хигиената на 
територијата на Општината - потенцираше Богоев.
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За поголема заштита на пешаците, како и  да се превенира злоупотреба 
од камионите што вршат дотур на роба во околните маркети,поставивме 
заштитни столпчиња позади ТЦ „Антико“.Тие се поставени од сите страни на 
пешачката патека.

ЗАШТИТНИ СТОЛПЧИЊА И КАЈ АНТИКО

КАРПОШАНИ НА ВЕЛОСИПЕД
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На интернационално ниво се одбележува Денот за возење на велосипед во 
зима, (Winter Bike to Work Day). По тој повод, Градоначалникот на Општина 
Карпош, Стефан Богоев, заедно со претседателот на Советот, Андреј Манолев 
и советникот Владимир Кроневски, се приклучија на оваа активност и на 
работното место пристигнаа со својот велосипед.

Во таа насока, Општина Карпош ги повика сите граѓани, карпошани да дојдат 
до своето работно место, училиште или факултет, со велосипед.
Целта на оваа глобална иницијатива е да се подигне јавната свест за зголемено 
користење на велосипедот како превозно средство. Во време кога сме 
соочени со големо загадување на амбиенталниот воздух, велосипедот треба 
да биде замена за моторните возила.

 

Затоа и Општина Карпош, оваа година започнува да субвенционира купување 
на нови велосипеди. Поголемата достапност на ова превозно средство 
овозможува повеќе граѓани да го користат велосипедот и на директен начин 
да придонесат во намалување на загадувањето.

 Ги повикуваме сите карпошани кои се придружија на денешната 
синхронизирана акција, да споделуваат содржини на социјалните мрежи со 
следнив ехаштагови:

#WinterBikeToWorkDay, #WinterBikeToSchoolDay, #WBTWDSkopje и #WBTSDSko-
pje. 


