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ПАРТИЗАН СЕ ВРАЌА
ВО ВЛАДЕНИЕ НА ОПШТИНАТА

Карпош го прослави 43 – от роденден
„Среќен сум што од 43-тиот роденден на Општина Карпош, можам да соопштам дека „Партизан“ се враќа во наше владение. Во прашање се денови на доделување и
завршување на сите формално правни процедури.
Ова е победа на урбаното и модерното! Победа на традицијата! Победа на спортот!
Победа за „Партизан“, како препознатлив бренд на Карпош и на Градот Скопје“, рече градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев на мултимедијалниот настан
со којшто се одбележа 43 годишнината од основањето на Карпош.
Под мотото „43 години со љубов за Карпош“, во Кинотека на С. Македонија беа изведени повеќе перформанси кои го симболизираат секојдневието на локалната
самоуправа.
Секојдневното функционирање на Општината, она што досега е сторено и на што се работи, беше презентирано со видео спот, за потоа, карпошовите таленти со
своите настапи да ја збогатиат програмата и да му дадат посебен дух на чествувањето на празникот на Карпош. Присутните гости беа воодушевени од оригиналноста
на изведбите на монодрамата за превенција од булинг во училиштата на Сара Милевска, перформансот на знаковниот јазик на Сара Крстевска кон своето глувонемо
другарче, како и од победникот од шоуто „Карпош има талент“, Евгениј Дучевски кој со сопствена интерпретација го претстави популарниот Мајкл Џексон.
На овој пригоден настан беа доделени и стипендиите за талентирани ученици. На 33 основци, претседателот на Советот, Андреј Манолев им ги врачи пофалниците
и им посака успех во понатамошниот тек од образованието.
Во своето обраќање Манолев се осврна на работата на Советот во изминатите две години, осврнувајќи се на инвестициите во детската заштита, отворањето на новите
градинки и дузина други одлуки битни за граѓаните кои беа изгласани на него, од страна на сите советници.
Градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев на почетокот на своето обраќање, ги „предизвика“ сите присутни, да ги земат картичките од своите места, (кои
патем беа расад за растение „пркос“) и истите да ги засадат во околината на своето живеење. Со тоа, преку сопствен пример тие треба да покажат грижа и придонес
во заштитата на животната средина.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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Меѓудругото,
Богоев
говореше за неговата поврзаност
со Карпош, главните белези и
предизвици на една од најурбаните
општини во Градот Скопје.
„Одбележуваме 43 години на
општината која е симбол на
светската
солидарност,
збир
од различни националности кои
функционираат како едно ткиво.
Оваа општина е дом на голем
број интелектуалци, професори,
доктори, спортисти, режисери,
глумци,
музичари,
уметници,
писатели…
Покрај
тоа
што
имаме најголем број на државни
и приватни образовни установи
на наша територија, слободно
можам да кажам дека Карпош
е дом на едни од најдобрите
наши амбасадори од сите сфери
на живеење во светот! Тука
слободната мисла никогаш не
била доведена во прашање! Ви
благодарам што преку своите
дела и творби, го афирмирате
Карпош, Скопје и Македонија во
вистинско светло“, посочи Богоев.
Говорејќи за главните симболи
на Карпош, тој напомена дека во
финална фаза е враќањето на
спортската сала „Партизан“ во
владение на Општина Карпош.
„Искрено
се
надевам
дека
„Партизан“ ќе биде споменик
на новото време. Тоа е повеќе
од спортска сала и објект.
Со неговата возобнова ќе го
вратиме обележјето на една
цела генерација на карпошани
кои годиниве стравуваа дека
и „Партизан“ ќе настрада од
насилната урбанизација. Верувам
дека секој треба да остави свој
печат во своето работење. По
завршување на мојот мандат, се
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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надевам дека „Партизан“ и паркот долж Вардар ќе бидат главни обележја на
овој период“, заврши Богоев.
На мултимедијалниот настан во Кинотека присуствуваа и членови на
Владата, министерката за одбрана и заменик претседател на Владата Радмила
Шекеринска, министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и
транспарентност Роберт Поповски, како и претставници од други институции:
директорот на СОЗР Пеце Мирчески и директорот на ЈП Водовод и канализација,
Душко Весковски, поранешниот градоначалник на Општина Карпош Андреј
Петров, како и претставници од невладиниот сектор, меѓу кои „Културно
Ехо“. На настанот присуствуваа и актуелните советници и претставници на
воспитно – образовни установи од Карпош.
gradonacalnik@karpos.gov.mk
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РЕДОВНА ЕСЕНСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА
И ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВО КАРПОШ

Општина Карпош започна со редовната есенска дератизација, дезинсекција
и дезинфекција на територијата на цела локална самоуправа. Дезинфекцијата и
дератизацијата се спроведуваат со цел уништување на штетни глодари, инсекти,
но и како и превенција од заразни болести.
Со дератизацијата ќе бидат опфатени околу пет илјади шахти, а
дезинфекција, дезинсекција и дератизација ќе се спроведе во сите основни
училишта и детски градинки што се на нејзино подрачје.
Оваа активност веќе заврши во општинските училишта и градинките,а сега
се на ред јавните шахти.
Во текот на денот ќе се изврши акција во населба Трнодол и Карпош 1.
Акцијата ќе трае во текот на месеците ноември и декември.

Општина Карпош
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НОВ ЛЕЖЕЧКИ ПОЛИЦАЕЦ
,,
ПРЕД ООУ ,,ДИМО ХАЏИ ДИМОВ
Поставен е нов „лежечки
полицаец“ пред основното
училиште „Димо Хаџи Димов“,
во Влае . Ваква сигнализација,
за намалување на брзината
на возење ќе се постави и
пред
основните
училишта:
„Христијан
Тодоровски
–
Карпош“
и
„Војдан
Чернодрински“.
Општината продолжува
да работи на зголемување на
безбедноста пред воспитно –
образовните установи.
Во изминатиот период,
„лежачки
полицајци“
се
поставија и пред учиштата: „Јан
Амос Коменски“ и „Братство“.
Со почетокот на новата
учебна
година,
во
сите
десет
основни
училишта
има и задолжени лица кои
го регулираат сообраќајот
во утринските часови, на
одморите и во моментите
кога учениците завршуваат со
наставата.
Ги
повикуваме
сите
учесници во сообраќајот да
ја почитуваат поставената
сигнализација.
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ПОВЕЌЕ ЗЕЛЕНИЛО ВО КРИВИ ДОЛ

КОШАРКАРИТЕ ОД ,,КОМЕНСКИ
ГО ПОДИГНАА ПОБЕДНИЧКИОТ ПЕХАР

Зголемено е зеленилото околу детскиот парк во Криви Дол. Поставени се
украсни растенија од типот на Ilex aguoifolium и Buxsus.
На овој дел, неодамна се засадија и нови дрвја, со што се комплетираше
целата слика за овој маалски детски парк.
Криви Дол претставуваше место кое со години делуваше отсечено од Карпош,
но локалната самоуправа започна постепено да го развива.
Покрај новиот детски парк, наскоро ќе започне и реконструкцијата на ул.
„Новопроектирана“ 4А.
Минатата недела се раззелени и делот околу инклузивното игралиште во Влае
2, а ново зеленило ќе биде засадено и во ТЦ „Лептокарија“.
Ги повикуваме сите граѓани да водат грижа за заштита на животната средина
и да ја чуваат урбаната опрема.

Во спортската сала во ООУ „ Војдан Чернодрински“, во навивачка атмосфера
се одигра финалето на кошаркарскиот куп по повод Деновите на Општина Карпош.
Кошаркарите од ООУ „ Јан Амос Коменски“ со резултат од 30-16 ги победија
своите врсници од ООУ „ Димо Хаџи Димов“, и станаа кошаркарски шампиони на
овогодинешниот куп.
Победничкиот пехар на прваците од „Коменски“ им го додели претседателот
на Советот на Општина Карпош Андреј Манолев, честитајќи им го успехот им
посака успешна и професионална спортска кариера. На сите учесници во
натпреварувањето им беа доделени и дипломи.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ИНКЛУЗИВНОТО ИГРАЛИШТЕ ВО ВЛАЕ 2
- ИГРА И ДРУЖЕЊЕ ЗА СИТЕ
За овој проект локалната самоуправа
доби грант од 50 илјади евра, како резултат
на подготвената апликација од Секторот за
развој при Општината.
Финансиери на овој проект се:
Министерството за локална самоуправа,
Швајцарскатата агенција за соработка и
развој и Општина Карпош, а имплементатор
е Центарот за развој на Скопски плански
регион.

Целосно е завршено инклузивното детско игралиште, во Влае 2, до платото
„Делфина“. Станува збор за нова зона за рекреација на најмладите, а сите реквизити се
прилагодени и за децата со попреченост.
Инклузивното игралиште се протега на површина од 450 м2, а во околината е
поставена и соодветна урбана опрема, клупи за седење и корпи за отпадоци, како и
заштитна ограда. Дополнително, околу игралиштето беше засадено и ново зеленило.
При денешната посета, градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев
напомена дека ова игралиште ќе обезбеди вмрежување и комуникација меѓу сите деца.
Навистина сме фокусирани да градиме заедница која ги прифаќа сите. Тоа го
покажавме и со отворањето на сензорната соба за ученици со попреченост во училиштето
„Вера Циривири Трена“, „Димо Хаџи Димов“, а во финална фаза е отворањето на ваква
училница и во „Лазо Трповски“.
Ова игралиште ќе биде чувано од посебно овластено лице, кое се грижи за овој дел од
населбата, и ги повикувам сите корисници, граѓани одговорно да се однесуваат кон
реквизитите, односно да не се уништуваат урбаната опрема и реквизитите, рече Богоев.
На настанот присуствуваше и министерот за локална самоуправа, Горан Милевски,
како и претседателот на Советот за развој на Скопски плански регион, Борче Георгиевски.
Тие ја истакнаа важноста од создавањето на вакви зони за рекреација на најмладите.
Овие катчиња имаат за цел да ги отстранат разликите меѓу децата и од рани години да
соработуваат и да другаруваат.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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АВТОМАТСКО ЧИТАЊЕ ЗА ТОЧНИ СМЕТКИ

,,

ЗАПОЧНУВА ЗАМЕНАТА НА СТАРИ ВОДОМЕРИ
Од оваа сабота, на дел од територијата на Општина Карпош, во Жданец
и Трнодол, започнува замената на куќните водомери. Старите водомери ќе се
заменат со нови, вертикални и повеќемлазни, со радио модул, а ќе се заменат и
старите, хоризонтални водомери со нови, хоризонтални, ултразвучни водомери
и нивна интеграција во системот за далечинско отчитување на ЈП „Водовод и
канализација“ – Скопје.
Со новите водомери, податоците ќе се читаат автоматски, без обврска
инкасаторите да влегуваат во домаќинствата на граѓаните. Исто така, водомерите
се многу попрецизни од досегашните, кои се застарени и не толку прецизно го
читаат протокот на вода.
На овој начин, ќе се овозможат поточни сметки за потрошувачката на вода и
граѓаните ќе добиваат поквалитетна услуга.
Со овој проект се опфаќаат околу 500 домаќинства, а за истиот, преку
Министерството за транспорт и врски, е добиен грант од Европска инвестициона
банка(ЕИБ).
Замената на стари со нови водомери, во Општина Карпош започнува од
09.11.2019 година (сабота), а ја спроведува „Техноскоп“ ДООЕЛ Скопје во соработка
со ЈП „Водовод и канализација“.

Општина Карпош
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