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                 Органско производство и придобивките од него

        
                     
 Во рамките на проектот на Одделението за заштита на животната средина 
и природата, во село Бардовци, во основното училиште „Аврам Писевски“ беше 
одржана третата сесија – информативна средба на тема „Органско производство 
и придобивките од него“. На средбата беше нагласено значењето, начинот и 
придобивките од насочување на земјоделците кон производство на органска 
храна, која би била поконкурентна на домашниот и на европскиот пазар.

 Пласманот на производите и начините како да се дојде до конкретни 
финансиски средства за ваков тип на земјоделски производи беа теми на 
дискусијата која се одвиваше меѓу присутните гости и предавачите. Заедничкиот 
заклучок до кој дојдоа експертите и заинтересираните граѓани е дека е потребно 
во иднина да се интензивираат средби од ваков карактер со цел да се подигне 
јавната свест кај производителите, но и да им се изнајдат модуси за помош 
преку надлежните институции и организации за пласман на производите.
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         Известување  до граѓаните на Општина Карпош

        
                     
 Се известуваат граѓаните од подрачјето на Општина Карпопш, дека 
со најавата во престојниот период за големи снежни врнежи и појава на 
голомразица и опаѓање на надворешната температура, се зголемува 
опасноста од отежнато и ризично движење на пешаците и другите учесници 
во јавниот сообраќај по јавните површини и отворените простори на 
јавните објекти и јавните патишта. Ве известуваме дека Општина Карпош за 
расчистување на снег и заштита од замрзнување на собирните и сервисни 
улици, има набавено 100 тони индустриска сол, а расчистувањето со 
три специјализирани возила соларки ќе го извршува фирмата “Анизор”.
 Воедно Ве известуваме дека ваквата состојба, наметнува примена 
на следните превентивни мерки и активности: - граѓаните на Општина 
Карпош, односно корисниците и сопствениците на отворени површини, 
пред јавните објекти, како и пред колективните и индивидуалните 
објекти за домување и стопанисување се должни веднаш да го чистат 
и отстрануваат снегот и мразот, со што ќе се обезбеди непречен 
пристап до истите; - во колективните станбени згради, чистењето 
на снегот и мразот во зимски услови се задолжува да го вршат 
станарите на зградата; - по јавни површини и отворени простори на 
јавни објекти се подразбираат улици, тротоари, велосипедски патеки, 
паркиралишта и други објекти на комуналната инфраструктура, 
(пазари, магацини и складишта, спортско рекреативни објекти и сл.); - 
комуналниот инспектор на Општина Карпош, како и униформираните 
полициски службеници заради непочитувањето на превентивнтие 
мерки активности против сторителите на прекршокот ќе поднесат 
барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.
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ПРВА НИСКО-ЕНЕРГЕТСКА ЗГРАДА ВО ОПШТИНА КАРПОШ

Општината Карпош како потписник на Конвенцијата на Градоначалници 
на европски градови и општини ја презема иницијативата во сите јавни објекти 
од нејзина надлежност за примена на мерките за енергетската ефикасност. Во 
периодот што следува општината подготвува правилник за мерки за енергетска 
ефикасност во градежниот сектор со кој ќе бидат пропишани мерки и стандарди 
за изградбата на нови објекти како услов за добивање на градежна дозвола.
Помеѓу ретките примери на инвеститори кои самоиницијативно се веќе пионери 
и промотори на изградба на вакви објекти е фирмата ВЕНС Инженеринг која 
овие високи стандарди ги вградува во веќе изградениот објект на ул.Струшка 11а 
и на другите два кои сега се во фаза на градба на истата улица бр.9в и 8а. Иако 
ова се објекти за колективно домување со 5 и повеќе станови, кои се продадени 
по комерцијална цена, како и другите вакви градби, комфорот, удобноста во 
живеењето и посебно трошоците за енергија на станарите на месечно и годишно 
ниво се 70% помали во однос на стандарните станови со иста површина.  
 Првиот објект со големина од 250m2 и пет индивидуални станови е 
изграден по највисоките стандарди на термоизолација на ѕидови. Вратите и 
прозорите имаат високи перформанси на изолација со U- факторот < 0,9 W/
(m2k) со трослојни стакла, со аргонско полнење. Системот за греење и ладење 
е со геометрална пумпа од 12kW топлинска снага или ≈ 3kW електрична од 
типот вода земја со затворен циркулационен систем со црева во дворната 
површина со должина поголема од 1280m. Греењето е подно што овозможува 
посебно удобство во зимскиот период а ладењето е со фенкојлери во секој стан. 
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  Објектот користи и соларни системи за топла санитарна вода не само 
во бањите туку и машините за перење и миење садови. Вградените топлински 
сензори во објектот поврзани со командното управување се елементи од билдинг 
менаџмент системот кој ја зголемува рационалноста во потрошувачката на 
енергетските медиуми. Вградените штедливи системи за осветлување исто 
така допринесуваат за енормно намалените трошоци за енергија во овој објект. 
Архитектонската реализација и ориентација на објектот исто така користејќи го 
сонцето како бесплатен енергенс му дава на објектот и карактеристика на пасивна 
куќа. Она што сигурно може да се тврди дека оваа ниско енергетска зграда која 
во себе интегрирала аспекти на (Passive House, Solar House, Grin House, Low En-
ergy House) сигурно троши помалку од 50kWh/m2 енергија на годишно ниво, 
и ак осе спореди по категоризацијата од европските земји е првиот кандидат 
да добие “енергетски пасош од А” категорија. Општината Карпош целосно ги 
подржува ваквите инвеститори кои заслужуваат на ситите нивоа и државно 
и локално да бидат субвенционирани и подржани. Им ја честитаме наградата 
од саемот за градежништво “ЗЕЛЕН ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА” за 2010 год. и 
максимално ќе ги подржиме нивните градби на територијата на Општина Карпош.
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                  НОВОГОДИШНИ ТЕЗГИ ВО КАРПОШ 3
   
  
  Традиционално, на барање 
на граѓаните на Карпош, Општина 
Карпош постави 14 тезги во ТЦ 
„Карпош3“, попозната Лептокарија.
На нив во периодот од 19 декември 
годинава до 5 јануaри 2012, 
граѓаните на Карпош може да 
пазарат новогодишни честитки, 
украси, балони.Општината на 
продавачите тезгињата им ги издава 
бесплатно, се цел да го збогатат 
новогодишниот и Божиќниот 
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НОВОГОДИШНО РУВО И ЗА ОПШТИНА КАРПОШ

   
  
Поучени од минатогодишното 
искуство кога градот се китеше само 
до „Рузвелтова” Општина Карпош 
оваа година, реши да ги „пробие 
границите“ и сама да ја облече 
Општината во „новогодишно руво“.
Така, на распишаниот тендер 
победи фирмата „Линк Медиа 
плус“ која ги украси булеварите 
Партизански одреди, Илинден, 
Теодосиј Гологанов, 8-ми Септември, 
како и улиците Козле, Московска, 
Никола Парапунов и Љубланска 
сите на територија на Карпош. 
Новогодишното украсување на 
своите улици и булевари Општината 
ја чинеше 4,9 милиони денари.
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Учениците во посета кај Градоначалникот

        
                     
 „Што работите Вие и колку години сте градоначалник?“„Дали знаете 
да играте тенис?А карате! “,„Каде завршивте училиште? “„Од каде до каде е 
Општина Карпош?“ Ова беа само некој од мноштвото прашања кои учениците 
од IIIб одделение од основното училиште „Димо Хаџи Димов“  ги поставуваа 
на Градоначалникот Стевчо Јакимовски при постетата на Општината.
 Дваесет и пет деца , предводени од нивната одделенска наставничка 
Даниела Ѓеркоска, ја запознаваа Општината и нејзината функција согласно 
програнмата „Запознавање на околината“. Во оваа пригода, предпразничмно 
тие отпеаја и неколку новогодишни песнички со Градоначалникот на Карпош.
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        КАРПОШАНИ ПАЗАРЕА И ЗА СВОИТЕ СИРОМАШНИ СОСЕДИ

        
                     
 Во пресрет на Новогодишните и Божиќните 
празници, Општина Карпош овој викенд 24 и 25 декември, 
организираше доброволна хуманитарна акција за 
социјално загрозените граѓани од својата територија.
Градоначалникот Стевчо Јакимовски својата донација ја даде 
пред супермаркетот на „Тедико“ во Тафталиџе при што изјави: 
„Ова е петта по ред хуманитарна акција на Општината, на која ги 
повикуваме сите граѓани на Карпош кои се во предпразничното 
пазарење, на тезгите што ги обезбеди локалната самоуправа, да 
остават барем по еден производ за своите посиромашни соседи. 
 Инаку, ваква акција ќе повториме и пред Божичќните 
празници, а хуманитарните пакети на социјалните случаи од овој 
ввикенд ќе им ги предадеме идната недела, пред новогодишните 
празници, рече Јакимовски. Инаку,вообичаено, акцијата се 
одвиваше пред 14-те поголеми маркети во Општината:„Веро“, 
„Тинекс“,“Тедико“, КАМ маркет, СП Маркет и други.


