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ДВА НОВИ ВАПОВИ ЗА ЧИСТЕЊЕ
НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ И ПЛАТОА
Општина Карпош ја зголемува својата механизација за одржување на
хигиената и заштита на животната средина.
Набавени се две нови машини за перење на притисок (WAP), со кои ќе се
чисти по поголемите јавни површини и платоа.
Со овие вапови ќе се исчистат голем дел од површините на кои со години се
таложело кал и прашина и придонесувале кон загадувањето на пофреквентните
јавни површини.
Машините за перење на притисок обезбедуваат потемелно отстранување
на нечистотијата. Со истите веќе се чисти на платото на „Млечен“, а ќе се
продолжи и во ТЦ „Лептокарија“, плочникот во Порта Влае, платото во Карпош
3 и други локации.
Локалната самоуправа продолжува со интензивните активности за
заштита на животната средина, затворање на дивите депонии (долж реката
Вардар), како и со подигнување на нови зелени површини.
Во рамки на пролетната акција се засадија 287 нови дрвја, а започне и изведбата
на нов парк под бул. „8 Септември“, во близина на Градскиот парк.
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ПРЕРАБОТКА НА СУВИТЕ ГРАНКИ
ЗА ЖИВЕАЛИШТА ВО ЗОО СКОПЈЕ
Од вторникот (11.06), Општина Карпош со својата механизација сите
собрани суви гранки ќе ги носи во Зоолошката градина – Скопје, каде што
ќе бидат преработувани и повторно искористени за создавање на подлога на
животните – мајмуните. Со ваквиот начин на постапување со отпадот, Општина
Карпош и практично станува пример за правилна обработка на отпадот и
негово повторно користење.
Наместо сувите и скршени гранки да остануваат по јавните површини и
парковите, истите ќе бидат преработени и ќе придонесат кон создавање на
поприродна средина за живеење на мајмуните во Зоолошката градина, која
територијално е под Општина Карпош.
Овој позитивен пример, за преработка на суви гранки е практика во
повеќе развиени земји. Неодамна и градоначалникот на Општина Карпош,
Стефан Богоев беше во студиска посета на Германија, каде што имаше
можност да се увери во повеќе примери за паметно искористување на отпадот
и рекултивирање на јавните површини.
Во изминатиот период, голем дел и од запленетите гуми кои често
придонесуваа за загадување на амбиенталниот воздух беа донирани во
Зоолошката градинка или во воспитно – образовните установи, со цел да бидат
искористени на креативен начин.
Општина Карпош продолжува со интензивните активности за заштита на
животната средина, како и правилно одлагање на отпадот за кој е одговорна
локалната самоуправа.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПРИЗНАНИЈА ЗА ПРВЕНЦИТЕ НА ГЕНЕРАЦИЈА ВО КАРПОШ

Во клуб „Фонтана“, во еко училницата на ООУ „Лазо Трповски“, во
средата (13.06) беа доделени признанијата на најдобрите ученици – првенци
на генерација од сите основни училишта во Карпош.
Станува збор за најдобрите десет ученици кои во текот на учебната година
покажаа континуиран и одличен успех, интерес во повеќе области и сегменти
од наставните програми. Овие млади луѓе ќе добијат еднократна парична
награда од 10.000 денари од Општината.
Градоначалникот Стефан Богоев на првенците им врачи „Дипломи за
првенци на генерација“ и притоа ја искористија приликата да поразговааат за
текот на тукушто измината учебна година, предизвиците со кои се соочувале и
идните планови за продолжување на образовниот процес.
-Мило ми е што покрај фактот дека сте со одличен успех, сите од вас се
вклучени и во голем број на вонучилишни активности, проекти, преку кои имате
можност дополнително да ги развивате вашите вештини, а и да дадете личен
придонес во заедницата, рече Богоев.
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Во неформален разговор со најмладиот градоначалник во нашата држава,
учениците се интересираа и за неговите училишни денови, младоста, како го
поминувал летниот распуст...
Тој им посочи дека основното образование го завршил во ООУ „Војдан
Чернодрински“, а гимназија во „Никола Карев“, додека растел на платото на
„Млечен“.
Богоев ги охрабри младите ученици да бидат постојано активни и самоуверени,
но и да бидат отворени за различно мислење.
-Младоста носи скепса во очите на повозрасните, но ако работите,
играте тимски и притоа не заборавите што сте биле, секој може да успее,
да оствари одредена цел или желба, им порача Богоев на најнадежните
ученици.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9

5

10 - 16 јуни 2019 Билтен бр. 325
„ЖИВЕЈ БЕЗБЕДНО“ ВО СЕКОЕ МААЛО

Во ТЦ „Скопје Сити Мол“ во средата (12.06) се одржа првиот Саем за
безбедност, во организација на СВР Скопје – Одделение за превенција и
Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување. На
овој саем учествуваа повеќе агенции за обезбедување и осигурување.
„Превенција од имотни деликти - „Живеј безбедно“ е мотото под
кое започнува кампањата на СВР Скопје, а се однесува на мапирање на
покритичните локации во општините, каде што се нарушува јавниот ред и мир
или има зголемено ниво на кражби.
Уште од ланската година, токму во Општина Карпош се организираа
маалски средби – патроли, каде што градоначалникот Стефан Богоев, заедно
со претставници од СВР Скопје и ПС Карпош, разговараа со граѓаните на
прашања од областа на локалната безбедност.
Овие средби ќе се интензивираат и во претстојниот период, а Богоев
говореше за искуствата од мината година.
-Повторно ќе ставиме акцент на сите населби, на детектирање на
таканаречените „црни точки“ и ќе побараме поголемо присуство на полицијата
на одредени места. Во изминатиот период бевме соочени со поголемо
уништување на урбаната опрема, како и со кражба на зеленило. Исто така,
конечното сузбивање на трките на „Партизански одреди“ мора да биде еден
од приоритетите во решавањето на овој горечки проблем, а во прилог на
безбедноста на граѓаните, рече Богоев.
На настанот се обрати и градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов,
кој ја напомена важноста од преземање на превентивни мерки и активности
за да спречиме различни прекршоци, девијантни појави и сл.
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БОГОЕВ: СО ВОЛЈА И РАБОТА ПОКАЖУВАМЕ
ДЕКА КАРПОШ Е ДЕЛ ОД РАЗВИЕНИОТ СВЕТ

Спортскиот центар „Партизан“ треба да биде пример дека нема да
дозволиме пропаѓање на јавните добра, на објектите кои се од јавен интерес.
За рекултивирањето на јавните површини/објекти и нивна пренамена,
како и правилното управување со отпадот, говореше градоначалникот на
Општина Карпош, Стефан Богоев, на панел дискусијата во рамки на првата
не – конференција: „Green City Unconference: A city that re (invents) itself“, во
организација на фондацијата Фридрих Еберт и Град Скопје.
Станува збор за првата не – конференција која обедини на едно место
повеќе претставници од институции, студенти, невладини организации и
приватен сектор.
Градоначалникот Богоев пренесе и дел од искуствата кои ги стекна за
време на студиската посета на Германија. Тој е убеден дека голем дел од
политиките може да се применат и во Карпош.
- Во текот на вчерашниот ден покажавме дека и Карпош може да биде
дел од модерниот свет и правилно да управуваме со отпадот. Започнавме
со преработка на сувите и скршени гранки, кои ќе бидат преработувани за
живеалишта на мајмуните во Зоолошката градина. Претходно, во текот на
зимата, од запленетите гуми за греење, направивме убави жардиниери и
столчиња во училиштата и градинките, рече Богоев.
Исто така, градоначалникот напомена дека Општината трајно ќе го
облагороди потегот од вештачката карпа до бунарите на р.Лепенец, долж Кејот
на Вардар. Со изведбата на Спортско-Адреналинскиот парк ќе се придонесе
кон зголемување на зеленилото, но и спречување на нови диви депонии и
палење на огнови на отворено.
Во интерактивниот дел, присутните студенти се интересираа за начинот
на кој Карпош ги користи обновливите извори на енергија, предизвиците со
отпадот, говореа за потребата од поголема координираност на институциите во
доменот на собирање на отпадо, а ја оценија како позитивна комуникативноста
и достапноста на градоначалникот.
Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПРИЗНАНИЈА ЗА НАЈДОБРИТЕ СПОРТИСТИ
– УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ

На новите терени на фудбалското и кошаркарско игралиште во ООУ „Јан
Амос Коменски“ во четвртокот (13.06) се одржа доделување на признанија на
најуспешните ученици – спортисти во Училишните спортски лиги во ракомет,
фудбал, кошарка и одбојка, а наградени беа и професори по физичко
образование.
На овој спортски настан присуствуваа и дел од нашите спортски
легенди во ракомет и кошарка, Валентина Радуловиќ и Ѓорѓи Чековски,
како и селекторот на Одбојкарската федерација, Дејан Стојанов и нашиот
перспективен фудбалер Дарко Чурлинов.
Овие спортисти заедно со градоначалникот Стефан Богоев ги доделија
признанијата за најуспешните, при што најдобрите спортисти – ученици добија
еднократна парична поддршка во вредност од 8.000 денари.
-Карпош ги има едни од најдобро организираните Училишни спортски
лиги, а присуството на овие врвни спортисти е потврда за квалитетот на истите.
Општината изминатата година сериозно инвестираше во подобрување на
спортската инфраструктура, па затоа имаме нови терени во ООУ „Јан Амос
Коменски“ и ООУ „Војдан Чернодрински“, рече Богоев.
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Градоначалникот се потсети и на моментите кога тој учествувал во
системот на натпреварувања во основното образование и ги мотивираше
учениците да работат на остварување на својот сон.
Присутните ученици – спортисти имаа можност да разменат мислења
со искусните професионалци Радуловиќ, Чековски и Чурлинов, за нивните
планови и сериозноста да се занимаваат со спорт на професионален начин.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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НОВ ОБЈЕКТ НА ГРАДИНКА ВО БАРДОВЦИ
Во Бардовци, Општина Карпош почна, да работи новиот објект на
градинката „Распеана младост“, клонот „Виножито“. Станува збор за
проект кој е финансиран од Европската Унија, спроведуван преку Светска
Банка, а со учество и на Општина Карпош, Министерството за финансии и
Министерството за труд и социјална политика.
Градинката е на површина од 465 метри квадратни и со капацитет за
згрижување на 78 деца. Дечињата од Бардовци и од овој реон на Карпош ќе
имаат можност да бидат згрижени во подобри услови, со нови дидактички
материјали и еко – играчки.
При посетата, градоначалникот Стефан Богоев посочи дека Општината
опстојува на определбата за развој на периферните делови на Карпош, а
овој капитален проект е потврда за тоа:
- Ова е втор нов објект на градинка за краток временски период во
Карпош, имајќи предвид дека во декември 2018 го отворивме и новиот објект
„Јасмин“, во состав на градинката „Мајски цвет“, во Тафталиџе 2. Нашата
намера е да се зголеми опфатотот на деца кои одат во предучилишно
образование, рече Богоев.
Министерот за финансии, Драган Тевдовски посочи дека Владата на
Република Северна Македонија за 300 насто ги зголемила средствата за
вложување во градинки. Тевдовски го поздрави учеството на Општината за
финансирањето на овој значаен проект, со кои се подобруваат локалните
услуги и се зајакнува детската заштита.
За новиот објект „Виножито“ добиен е грант од Светска Банка од 120.000
евра, а Општина Карпош учествуваше со 321.957 евра буџетски средства.
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ОДБЕЛЕЖАН ПРАЗНИКОТ СВ.ТРОИЦА ВО БАРДОВЦИ
Жителите од населбата Бардовци, во неделата (17.06) традиционално го
одбележаа верскиот празник Св. Троица. Оваа година, бардовчани приредија
богата целодневна манифестација проследена со низа активности,
наменети за сите генерации. Претпладне се одигра фудбалски натпревар
меѓу играчите на ФК Лепенец, при што беше промовирана и младинската
школа на овој клуб.
Во попладневните часови, во црквата Св. Троица се одржа литургија
со Поглаварот на Македонската православна црква, Господин Господин
Стефан, на која присуствуваа голем број верници од Бардовци и околината.
По завршувањето на литургијата, во дворот на црквата, играорците од АКУД
„Мирче Ацев“ и Фолклорното студио „ЕТНОС“ со изведба на народните
фолклорни танци, го привлекоа вниманието на присутните посетители.
На целодневните активности присуствуваше и градоначалникот на
Општина Карпош, Стефан Богоев, како и поголем број на советници од
локалната самоуправа, кои имаа можност да поразговараат со жителите за
одржувањето на оваа традиција, како и за други актуелни теми.
Низ разговор со Богоев граѓаните ја поздравија иницијативата, на
празникот да му се даде еден нов дух и да се прославува со активности преку
кои се ангажираат различни групи на граѓани: музичари, спортисти, играорци
и други артисти. Присутните си го честитаа празникот и посакаа и наредната
година, овој ден да обединува, да ја поттикнува дружбата и солидарноста
меѓу жителите.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ПОДОБРА ИНФРАСТРУКТУРА И МЛАДИНСКА ШКОЛА
НА ФК ЛЕПЕНЕЦ

Во изминатиот период, Општина Карпош инвестираше во подобра
инфраструктура и ги реконструираше дел од фудбалското игралиште во
Бардовци, како и спортските терени до игралиштето.
Во неделата (16.06), во знак на одбележување на верскиот празник Св.
Троица, се одржа и ревијален натпревар меѓу фудбалерите од ФК Лепенец,
а тоа што радува е дека со поддршка од Општината конечно се ресетираше
и младинската школа на клубот.
Голем број на младинци имаа можност да спортуваат, да го покажат својот
талент за фудбал, а во активностите уживаа и жителите на Бардовци.
На неделниот спортски настан присуствуваше и градоначалникот
Стефан Богоев, кој уште во предизборието посочи дека силно ќе се заложи
за ревитализација на спортскиот центар Лепенец, како и за формирање на
младинската фудбалска школа.
-Со ставање акцент на младинските категории придонесуваме голем
број на дечиња од Бардовци да почнат да спортуваат и да се рекреираат.
Токму на овој терен, за време на предизборието разговаравме со граѓаните
за заживување на ФК Лепенец и целиот спортски центар, а денеска со
организацијата на овој спортски настан покажуваме дека сме опстојале на
ветеното, рече Богоев.
По завршувањето на фудбалскиот натпревар, учесниците и граѓаните имаа
можност за дружба, а најмладите уживаа во фудбалската игра.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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