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КАРПОШ И БОГОЕВ ЛИДЕРИ
ВО ДВОНАСОЧНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЈА
 Анализата за активноста на градоначалниците на социјалните мрежи 
покажува дека Општина Карпош и градоначалникот Стефан Богоев, во 
изминатата 2018 година биле единствените кои биле активни на сите online 
платформи.
 Ова подразбира дека локалната самоуправа и градоначалникот Богоев 
за своите активности постојано ги информирале граѓаните преку социјалните 
мрежи: Facebook, Twitter и Instagram, како и преку официјалната веб страна и 
e – mail адреси.
 Исто така, тоа што Карпош и нејзиниот градоначалник ги прави поразлични 
од другите е двонасочната комуникација со граѓаните, која постојано се 
унапредува. Граѓаните, корисниците на социјалните мрежи на брз и едноставен 
начин можат да добијат одговор на поставено прашања или проблеми кои ги 
засегаат, директно од градоначалникот или од ПР Одделението при Општината.
 Анализата за активноста на градоначалниците на социјалните мрежи 
ги опфати сите општини, 81 на број, а е спроведена од Бојан Кордалов, 
специјалист за односи со јавност и нови медиуми, во периодот од 15 до 30 
декември 2018 година.
 Меѓудругото, Анализата покажува дека 79 од вкупно 81 градоначалник 
се активни на Facebook. Само 7 градоначалници се присутни на социјалната 
мрежа Twitter, а Инстаграм го користат 26 градоначалници.
 Општина Карпош и градоначалникот Богоев ќе продолжат да негуваат 
отворена и транспарантна комуникација со сите засегнати страни. Во овие 
моменти, локалната самоуправа работи и на подготовка на нова веб страна 
која дополнително ќе ја олесни комуникацијата на карпошани со локалната 
власт.
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ЗАШТИТНИ СТОЛПЧИЊА ПРЕД ООУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“

 Општина Карпош постави заштитни столпчиња на тротоарите кај 
основното училиште „Владо Тасевски“, во населбата Козле. 
Целта е да се зголеми безбедноста на учениците, но и на сите граѓани кои се 
движат на овој потег.
Локалната самоуправа во изминатиот период постави и заштитни метални 
пречки пред влезовите на повеќе основни училишта, за да се спречи  учениците 
директно да излегуваат на главните улици.
Продолжуваме со секојдневната грижа поголема безбедност при движењето 
на сите учесници во сообраќајот.
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 Зимските служби на Општина Карпош уште денес, почнаа да ги чистат 
покритичните, повисоки места во Општината. Во овие моменти се отстранува 
снегот во Жданец, Трнодол, повисоките места на Козле, Бардовци, Горно и 
Средно Нерези, како и долж сервисните улици во Карпош.
 На терен, активно работат два камиони со придружна механизација, при 
што се истурени поголеми количества сол во посочените урбани заедници.
 Исто така, локалната самоуправа го отстранува снегот и од 
пофреквентните места: пред влезови на градинки, тротоари, платоа и сл.
Ангажирани се и хигиеничарите кои се дел од нашите комунални служби, кои 
со соодветна опрема и механизација придонесуваат за побезбедно движење 
на граѓаните. Хигиеничарите ќе работат и во вечерните часови.
Упатуваме апел до сите правни лица, сопственици на локали да го исчистат 
околниот простор околу својот објект. Ова е нивна обврска согласно член 22 од 
Законот за јавна чистота.
Освен тоа, потребнa е и соработка од граѓаните во расчистување на снегот 
од коловозите, односно да ги отстранат своите возила од тротоарите и улиците 
(станбени и сервисни), со цел специјалните возила за чистење на снег 
непречено да се движат и да работат.

ЗИМСКИТЕ СЛУЖБИ
ГО ОТСТРАНУВААТ СНЕГОТ ВО КАРПОШ
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 Општина Карпош веќе трети ден го чисти снегот од пофреквентните места 
и од прометните улици кои се под надлежност на локалната самоуправа.
 Комуналните служби – хигиеничарите денеска главно работеа на 
расчистување на попрометните пешачки зони, пред Детската болница – 
Козле како и низ Нерези, Тафталиџе, Владо Тасевски (кај т.н. Млечен) и другите 
населби.
 Утринава беа фрлени четири тона сол, додека во текот на вчерашниот 
ден беа фрлени 42 тона на сол низ Карпош.
 Локалната самоуправа ги следи состојбите на терен и навремено 
реагира, со цел да се овозможи безбедно движење за граѓаните и сите 
учесници во сообраќајот.

ЧИСТЕЊЕ НА ТРОТОАРИТЕ И ПЕШАЧКИТЕ ЗОНИ ОД СНЕГ


