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ЕКО – АКЦИЈА ВО БЛИЗИНА НА ТЦ „СИТИ МОЛ“
 Комуналните служби на Општина Карпош утринава исчистија поголема 
количина на отпад во близина на ТЦ „Скопје Сити Мол“.
За оваа локација постоеја повеќе пријави на граѓани на социјалните мрежи.
Локалната самоуправа апелира до сите граѓани и фирми да го фрлаат 
отпадот само во точно утврдените места – контејнери, а не на јавните површини, 
со што придонесуваат кон создавање на диви депонии.
Општината ги интензивираше и инспекциските теренски контроли, со цел да 
се заштити животната средина и да се спречи дополително загадување.
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СТАРТУВАШЕ „МОЈ КАРПОШ – МОЈА КАРТИЧКА“
 Општина Карпош, денес, во кафе бар „Мартини“, преку промотивен 
настан (бизнис појадок) го означи стартот на проектот „Мој Карпош – Моја 
Картичка“.
 Станува збор за картичка која на имателите, жители на Општината, им 
дава можност да користат одредени попусти при користење на услуги во над 
250 фирми и компании кои работат на територијата на локалната самоуправа: 
ресторани, кафулиња, спортски објекти, ординации, книжарници, но, и кај 
производители на ИТ опрема, дизајн студија, сервиси и многу други.
За картичката „Моја Карпош-моја картичка“ можат да аплицираат сите жители 
на Карпош над 13  години, и тоа или директно во Општината, или преку веб 
платформата www.mojkarpos.mk.
 Општината, во изминатиот период, беше „медијатор“ меѓу бизнисот и 
граѓаните и преку паролата „Добро за бизнисот, повеќе за граѓаните“ се обиде 
да ги спои нивните интереси и со тоа да го поттикне развојот на локалниот 
бизнис, а на граѓаните да им обезбеди полесен пристап и поевтини услуги од 
локалните компании.
 Вакви искуства со користење на бенефицирани картички се користат 
во повеќе метрополи ширум светот, како Амстердам, во Нови Београд, а во 
Македонија, за прв пат  тоа го прави Општина Карпош.
На денешната промоција на картичката, освен што беше презентирана веб 
платформата на картичката, свое обраќање имаше и претставник од бизнис 
секторот Предраг Николовски, од компанија ФОРД која во оваа  пригода 
истакна:
 -„Ми-Да Гранд Моторс“ како овластен импортер и претставник на брендот 
„Форд“ во Македонија, останува посветена на својата мисија за општествено 
одговорна компанија и на задоволството на клиентите. Одлучивме да се 
приклучиме кон проектот „Мој Карпош“, картичка за попусти бидејќи сакаме 
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да им овозможиме на граѓаните од нашата општина дополнителни бенефиции 
и попусти за користење на сервисните услуги кои ги нудиме. Со ова сакаме 
да им укажеме на граѓаните за важноста на сервисирање на своите возила 
во официјален сервис, кој работи по светски стандарди со оригинални алати, 
делови и кадар кој е стручен и професионален. Овој проект ни овозможува 
да им ги доближиме овие услуги на граѓаните за да не мораат да одат во не-
сигурни сервиси при што би се изложиле на опасност по безбедноста, како 
за себе така и за останатите учесници во сообраќајот. За да ја потврдиме 
довербата кај нашите клиенти, воспоставивме апликација за транспарентност 
на цените за сервис и он-лајн закажување – „Мој Сервис“. Отсега преку „Мој 
Карпош“ картичката до „Мој Сервис“ во Ford со попусти и подароци за сите.
 Градоначалникот на Општината Стефан Богоев го заокружи овој настан 
со зборовите:
 -Со ова всушност се реализира еден од главните мои предизборни 
проекти наменети за граѓаните и бизнис секторот во Карпош. Токму од 
Лептокарија, при средби со дуќанџиите ја најавив картичката. Денеска, од еден 
од најкултните локали во нашиот Карпош, започнуваме со долгонајавуваната 
картичка за попусти и бенефиции.
 -Ова е картичката со која карпошани од денеска ќе добиваат голем број 
на попусти и бенефиции во локалите.
 -Исто така, со веб страната WWW.MOJKARPOS.MK добиваме платформа 
која овозможува зголемена промоција на малите и средни бизниси во Карпош, 
лесен начин граѓаните да аплицираат за картичката по електронски пат.
 -Во изминатиов период, често пати, директно до мене, на социјалните 
мрежи пристигнуваат прашања дали на овој начин се фокусираме само 
на Карпош и што би се случило доколку секоја општина има ваква картичка. 
Примарната цел на картичката не е да ја загрози конкуренцијата или да н� 
направи „локал патриоти“. Напротив! Бизнисите нудат попусти и бенефиции 
во деловите од денот кога можеби немаат голем промет и потрошувачка, а на 
овој начин ќе се поттикнат потрошувачите да ги посетат токму во тој период.
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 -Всушност, се постигнува двојна цел. Задоволни бизниси кои имаат 
поголема фреквенција и добивка, како и граѓани кои купуваат по пониски 
цени во одредени периоди од денот.
Картичката „Мој Карпош“ е проект кој постојано ќе се унапредува и ќе се 
развива. Во следниот период, сите приклучени форми ќе бидат и соодветно 
брендирани, со што граѓаните ќе знаат кој субјект е дел од „Мој Карпош“.
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 Проектот на учениците од 5б одделение од ООУ „Лазо Трповски“ од 
Скопје „Загрозени видови птици во нашата околина“, координиран од тројца 
наставници во својство на ментори, Елена Угриноска, Даниела Радевска 
и Стефан Симовски станaа дел од глобалната акција за заштита на 
биолошката разновидност на видовите со седиште во Хамбург, Германија. 
Еко-проектот учесниците од ООУ „Лазо Трповски“ го реализираа во соработка 
со Природонаучниот музеј во Скопје.
 Организатор на оваа глобална акциска мрежа се германската секција 
на ГЕО и еколошката фондација Хајнц Зилман. Оваа меѓународна и пред 
се глобална акција за заштита на видовите традиционално се организира 
секоја година по повод Светскиот ден на заштитата на видовите. Годинава 
учествуваат околу 15 000 учесници од Европа со околу 600 проекти. Главната 
задача на учесниците во овој глобален проект е колку што е можно подетално 
да ја проучат биолошката разновидност и потребата од заштита на видовите 
во своето опкружување и да ја документираат со цел да дадат автентични 
информации за фактичката состојба. Целосно изготвениот проект на 
германски јазик претходно мора да биде прифатен и одобрен од страна на 
организаторот.

ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ ВО МЕЃУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА 
БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ И ЗАШТИТА НА ВИДОВИТЕ
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 Делегација на Американскиот совет на млади политички лидери (ACY-
PL), составена од седум млади луѓе кои политички се активни во Соединетите 
Американски Држави САД), денеска, со посета на Општина Карпош ја 
започнаа својата работна агенда на повеќе институции во државата.
 На средбата се разговараше за три теми и тоа за локалната самоуправа 
и нејзината поставеност, главни проблеми и предизвици за Општина Карпош 
и двонасочната комуникација со граѓаните.
 Богоев патем говореше и за начинот на избор на градоначалникот и 
советниците при Советот, нивниот мандат, работата и други позначајни теми 
од функционирањето на локалната самоуправа.
 Присутните  гости од САД имаа можност да слушнат за клучните проекти 
на кои Општината работи во овој период.
 -Пред два дена започнавме нов проект, „Мој Карпош – Моја Картичка“, 
преку кој карпошани ќе добиваат попусти и бенефиции во повеќе од 250 
локални бизниси.

БОГОЕВ СЕ СРЕТНА СО МЛАДИ ЛИДЕРИ ОД САД
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Исто така, еден од покрупните проекти е изведбата на Спортско – адреналинскиот 
парк, долж Кејот на реката Вардар, чија изведба ќе започне наскоро, рече 
Богоев, кој пред присутните презентираше и повеќе визуелизации за изгледот 
на новиот парк.
 Тема на дискусија, исто така, беше и поттикот за обнова и спас на 
спортската сала „Партизан“, како еден од  клучните  иницијативи на Општината.
 Присутните млади од САД веќе беа запознаени за активната и 
постојана двонасочна комуникација на социјалните мрежи што Општината и 
градоначалникот ја имаат со граѓаните.
 Тие се интересираа за корисноста од постојаната присутност на 
социјалните мрежи, дали правилно се користат и дали овој однос придонесува 
кон спречувањето на лажните вести.
 -Јас сум најмладиот градоначалник и природно е да се очекува од мене 
да бидам присутен во интернет просторот. Оваа проактивност придонесува 
директно кон решавање на голем број проблеми на граѓаните, но, и кон 
спречување на ширење на лажни вести, со искрен одговор и брза реакција, 
посочи Богоев.
 -Во интерактивниот дел од средбата присутните разговараа за начинот 
на избор на носителите на јавни функции и за моделот на отворени листи.
 Градоначалникот Богоев посочи дека го поддржува овој концепт, затоа 
што на овој начин ќе се зголеми одговорноста на функционерите. Граѓаните ќе 
имаат поголема одлучувачка моќ, ставајќи ги компетенциите и афирмираноста 
на кандидатот во преден план.
 Делегацијата на ACYPL придружувана од претставници од Амбасадата 
на САД во Скопје овие денови ќе има поголем број на посети на институции, 
организации и градови во нашата држава.
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 Денеска, службите задолжени за хигиена расчистија уште една 
дива депонија – сметлиште на територија на општината. Депонијата беше 
создадена на ул. „Марк Твен“ во Злокуќани, кај сервисите за миење на возила. 
Локалната самоуправа апелира до сите граѓани и фирми да го фрлаат 
отпадот само на точно утврдените места – во контејнери, а не на јавните 
површини, со што придонесуваат кон создавање на диви депонии.Општината 
ги интензивираше и инспекциските теренски контроли, со цел да се заштити 
животната средина и да се спречи дополително загадување.

РАСЧИСТЕНА УШТЕ ЕДНА ДЕПОНИЈА ВО ЗЛОКУЌАНИ
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Денеска, Општина Карпош ги изведе завршните работи околу асфалтирањето 
на ул.„Даскал Камче“ во „Карпош 1“. Инаку денеска, се асфалтираше 
површина од улицата од 360 метри квадратни, односно коловоз во должина 
од 120 метри и ширина од 3 метри. Исто така ќе се асфалтираат и уште 
30 метри во должина од улицата „Гиго Михајловски“ која ги спојува улиците 
„Даскал Камче“ со „Бранислав Нушиќ“.

На оваа улица е извршена целосна реконструкција, од промена на подлогата 
и поправка на оштетените рабници, до целосно нов асфалт на коловозот. Со 
ова продолжува инфраструктурното зајакнување на улиците низ Карпош за 
поголема безбедност на возачите, како и за безбедно движење на граѓаните.

ДАСКАЛ КАМЧЕ ДОБИ НОВ КОЛОВОЗ
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 Општина Карпош го обнови јавното осветлување на улицата „Атинска“, 
во урбаната заедница Владо Тасевски. 
Поставени се вкупно осум столбови со 10 светилки, со моќност од 30 вати.
Целта е да ја зголемиме безбедноста за движење на сите учесници во 
сообраќајот.

ПОСТАВЕНИ НОВИ ЛЕД СВЕТИЛКИ НА УЛ. „АТИНСКА“


