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ПРОДОЛЖУВААТ АКТИВНОСТИТЕ ЗА
ОБНОВА НА ,,ПАРТИЗАН ,,

3.000 МАСКИ ЗА ПОРУРАЛНИТЕ
ДЕЛОВИ ВО КАРПОШ

Во тек е подготовката на основен проект за новиот изглед на спортската
сала „Партизан“, откако претходно, со вклученост на јавноста се избра и
идејното решение. Општина Карпош продолжува со континуирана соработка
со Меѓународната невладина организација „Културно ехо“, која се однесува на:
изработување на концепт и стратегија за сите фази во процесот на ревитализација
на салата, подготовка на програма за долгорочно и ефикасно управување на
„Партизан“, низ призма на современ и мултифункционален спортски центар и др.
За реализација на овие цели, градоначалникот Стефан Богоев го потпиша
Меморандумот за соработка со „Културно ехо“ и Здружението на спортски
ветерани – Скопје, со намера да се потврди заложбата за трајна заштита на
јавниот простор и вклученост на сите засегнати страни.
Исто така, оваа соработка претставува успешен пример за ревитализација
на еден објект кој е во колективната меморија на карпошани, но и на граѓаните
од цело Скопје. Намерата е преку овој пример да се обезбеди заштита и на други
јавни објекти кои денеска се руинирани и пропаднати во повеќе општини.
Во меѓувреме, локалната самоуправа презема и активности за проценка на
статиката и стабилноста на објектот, имајќи предвид дека претстојниот период.
Агенцијата за млади и спорт ќе започне со етапна реконструкција на салата.

Со цел поголема заштита на граѓаните и спречување на ширење на
коронавирусот, Општина Карпош започна акција за делење на 3.000 маски, за
повеќекратна употреба, во поруралните средини и населби како: Злокуќани,
Бардовци и Нерези. Маски ќе се делат и пред пофреквентни места: пред маркети,
банки, автобуски постојки.
Заштитната опрема е донација од здружението „Добредојде Македонија
Welcome Centre“, а со поддршка од Амбасадата на Република Словачка во
Република Северна Македонија. Притоа, граѓаните добија и инструкции како
правилно да ги користат маските, со цел подобро да се заштитат.
Градоначалникот на Карпош, Стефан Богоев се заблагодари за донацијата
и потсети на сите мерки кои локалната самоуправа ги презема периодов:
Се мијат и дезинфицираат улици и згради, платоа, јавни површини, помагаме
преку мобилни тимови на изнемоштените, дониравме прехранбени продукти и
средства за хигиена на оние на кои им е најпотребно.Со дистрибуцијата на 3.000
маски дополнително даваме поддршка на граѓаните, особено на оние кои се во
потешка финансиска состојба. Апелирам граѓаните да продолжат со почитување
на мерките и препораките од надлежните институции, рече Богоев.
Амбасадорот, Хенрик Маркуш, истакна дека Словачка континуирано ги
одржува пријателските односи со нашата земја. Ова е симболнична, но многу
важна поддршка за карпошани во овој период на пандемија на Covid – 19.
Акцијата ќе продолжи и по другите општини, со што вкупно ќе бидат поделени
околу 12.000 маски на територија на Скопје. Претседателката на здружението
Емилија Миладинова Аврамчева потсети и на мерките за одржување на социјална
дистанца, а ги поттикна и сите други општествени чинители да се вклучат во
поддршка на заедницата и граѓаните.

Планирано е салата да го задржи автентичниот изглед и постоечкиот габарит.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАРКИНГ ВО КАРПОШ 3

Локалната самоуправа ќе го реконструира паркинг просторот во Карпош 3,
(позади „Базаро“), со поставување на бекатон плочки, на вкупна површина од 900 м2.
За таа намена, вчера започнаа подготвителните работи кои опфаќаат израмнување
на теренот и тампонирање на подлогата.
Станува збор за површина која повеќе години беше запуштена, каде при
неповолни временски услови се создаваше кал, а во летниот период и прашина.
Притоа, ваквата состојба на овој потег придонесуваше кон поголемо загадување
на околината.
Со оваа интервенција, Општина Карпош од една страна очекува да се
подобрат инфраструктурните услови на оваа локација, а од друга страна пак,
дополнително да се влијае кон одржување на здравата животна средина.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ДУШЕЦИ
И ТЕПИСИ ВО ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ
Со цел отстранување на вируси, бактерии и микроорганизми, во сите објекти на
градинките во Општина Карпош, денеска започна процес на дезинфекција и чистење
на душеците од креветчињата. Во рамки на оваа акција, ќе се изврши дезинфекција и на
теписите, откако претходно целосно се дезинфицираа и просториите во претшколските
установи.
Овој период, додека дечињата се во своите домови, се користи за максимално
да се подигне нивото на хигиена во објектите.
Во таа насока, компанијата „Clean Max“, која е овластена за спроведување на
највисоки стандарди за хигиена и заштита, денеска ги дезинфицираше душеците од
креветчињата во градинката „Орце Николов“ во Карпош 4.
Градоначалникот Стефан Богоев ги истакна придобивките од дезинфекцијата на
душеци и теписи и истакна:
Пандемијата со коронавирус не натера сите да водиме поголема грижа за
личната и јавна хигиена. Нашата цел е овој тип на активности да продолжат и после
Covid – 19. Затоа што оваа дезинфекција ги штити најмладите од секојдневни вируси,
бактерии и спречува појава на алергии и астма, рече Богоев.
Тој се заблагодари до компанијата „Clean Max“, која ја покажува општествената
одговорност кон заедницата и ова го спроведува без надомест.
За методот на чистење и користењето на УВЦ технологија говореше Дијана
Бадаровска Мицова, генерален менаџер на фирмата. Имено, оваа технологија се
користи за дезинфекција на површини и е докажана во уништување на бактерии,
вируси и останати патогени микроорганизми. УВЦ методата се користи и во светски
рамки, затоа што ефикасно се справува со микроорганизмите кои можат да се најдат
во душеците и негативно да влијаат врз здравјето на луѓето и децата (особено кај оние
со проблеми со астма и алергии).
Локалната самоуправа продолжува со унапредувањето на детската заштита и
со обезбедување на подобри услови за раст и развој на децата во предучилишно обра
зование.
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САЛАТА ,,ПАРТИЗАН ,, Е СТАБИЛНА
- СЕ ЗАДРЖУВА АВТЕНТИЧНИОТ ИЗГЛЕД
Експертски тим предводен од Страшо Поповски, дипломиран градежен инженер, како и компанијата „АДИНГ“ АД
Скопје, деновиве извршија проценка на статичката стабилност и употребливост на салата „Партизан“. Притоа, стручните
лица утврдија дека објектот е направен од армирано бетонска конструкција, која е во генерално добра состојба.
Во доставениот извештај до Општина Карпош, се констатира дека нема значајни оштетувања на бетонот, што значи
дека со санација на објектот и неговите инсталации „Партизан“ може повторно да се врати во функција.
Периодов се работи и на подготовка на основен проект, кој во себе ќе го интегрира идејното решение за изгледот на
салата, кое беше избрано од граѓаните на Карпош.
„Партизан“ ќе го задржи својот автентичен изглед и габарит, а додадена вредност ќе биде мултифункционалноста
на овој спортски центар.
По завршувањето на основниот проект, се очекува да започнат активностите за реконструкција на салата, кои ќе бидат
реализирани од Агенцијата за млади и спорт.
Ревитализацијата на овој објект, кој е донација од Франција по катастрофалниот скопски земјотрес ја обедини
целата јавност. „Партизан“ претставува позитивен пример за трајна заштита на јавниот простор, на спортски објект кој е
во колективната меморија на скопјани.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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