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ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА 
НА ,,ВАНГЕЛ ДИНУ    ВО ВЛАЕ 1

НОВИ СИСТЕМИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ 
НА ЗЕЛЕНИЛОТО

 Започнаа подготвките за почеток на целосна реконструкција на улицата 
„Вангел Дину“ во Влае 1.  Општина Карпош наскоро ќе почне со обнова на 
коловозната лента, односно поставување на нов асфалт, а странично, долж 
улицата, ќе се изведат и нови тротоари.
 Се предвидува обнова на коловозот во должина од 208 метри и широчина 5 
метри, со што значително ќе се подигне нивото на безбедност во сообраќајот на 
оваа сервисна уличка.
 Овој период, локалната самоуправа работи на повеќе инфраструктурни 
зафати на неколку локации. Во тек е реконструкција на паркинг површина во 
Карпош 3 (позади „Базаро“), а се обновуваат и неколку улици во Бардовци.

 За поквалитетно и целосно одржување на зелените површини, Општина 
Карпош започна со поставување на системи за наводнување на зеленилото и 
тревните површини на повеќе локации. Автоматски прскалки за наводнување се 
поставуваат во средишниот дел на ТЦ „Лептокарија“ (Карпош 3), а ќе се продолжи 
и на други места во Општината и тоа во :

Карпош 1, меѓу зградите 8 и 10 на ул. „Иван Аговски“ ;
Нерези, во близина на воените кули;
Тафталиџе, меѓу зградите на „Московска“ ;
Тафталиџе 2, на ул. „Женевска“во близина на новиот сквер.

На овој начин значително ќе се подигне квалитетот на зеленилото и ќе се спречи 
негово сушење, особено во летниот период.
Локалната самоуправа продолжува да работи на подигнување на нови зелени 
површини и одржување на постоечките. Овие зелени маалски паркчиња се 
значајни за рекреација на граѓаните и за развивање на маалскиот соживот.

,,
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СОЦИЈАЛНИ ПАКЕТИ 
ЗА САМОХРАНИТЕ РОДИТЕЛИ ОД КАРПОШ

УРЕДЕНО ЗЕЛЕНИЛО СО СИСТЕМ 
ЗА НАВОДНУВАЊЕ КАЈ ДРАМСКИ ВО КАРПОШ 2

 Општинската организација на Црвениот крст – Карпош, денеска подели  
хигиенски средства и продукти за одржување на лична хигиена на 40 домаќинства 
кои се наоѓаат во социјален ризик. Станува збор за донација од компанијата 
„Саманта“, наменета за самохраните родители кои живеат на територија на 
општина Карпош.
 Локалната самоуправа самостојно, но и во соработка со приватниот сектор 
постојано води грижа за граѓаните кои се наоѓаат во потешка  материјално – 
финансиска состојба, особено во  периодот на владеење на коронавирусот.
 Општина Карпош во изминатиот период додели прехранбени продукти и 
средства за хигиена, на околу 130 домаќинства кои живеат на нејзина територија. 
Исто така, Одделението за детска, социјална и здравствена заштита при Општината, 
додели еднократна финансиска помош на 90 лица, меѓу кои 45 карпошани добија 
средства за лекување,  а 45 сограѓани добија парична помош затоа што се наоѓаат 
во социјален ризик.
 Службите на локалната самоуправа постапиле, врз основа на доставените 
барања од граѓаните, кои биле адресирани до Општина Карпош и кои ги исполнуваат 
соодветните критериуми за да добијат еднократна социјална помош.

 Засадена е нова тревна површина и поставен е систем за наводнување на 
зеленилото во близина на Драмскиот театар, во Карпош 2. Целосно се облагороди 
зелениот појас во овој дел од Општината, кој повеќе години делуваше запуштено.
 Тука ќе бидат поставени и нови клупи и корпи за отпадоци, со цел овие зони да 
прераснат во уредени маалски паркови, поволни за маалски соживот и дружба, ова го 
посочи градоначалникот Стефан Богоев при денешниот теренски увид во населбата.
 Активностите за раззеленување во Карпош 2, ги спроведоа координирано  ЈП 
„Паркови и  зеленило“, во соработка со локалната самоуправа.
 Општината продолжува да работи на надоместување на изгубеното зеленило. 
Овој период, особен акцент се става и на поставување на системи за наводнување, со 
цел да се обезбеди заштита и трајност на тревните површини.
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ГОЛЕМИОТ ПАРК ВО КАРПОШ 
Е ВО НАПРЕДНА ФАЗА 
(ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА)

КАРПОШ 3 ДОБИВА ЗЕЛЕН 
И СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР

 Интензивно се работи на подигнување на нови зелени површини, при што се 
поставуваат и системи за наводнување. Во изминативе две години, засадени се 
1.560 м2 нови тревни површини и 643 висококвалитетни дрвја во Карпош.
 Добро е што активностите во сферата на заштита на животната средина 
продолжуваат да се реализираат и покрај пандемијата со Covid – 19, истакна 
градоначалникот Стефан Богоев, на денешната е – конференција, во организација 
на Центарот за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој 
(CeProSARD), во рамки на проектот „Чиста енергија за чист воздух“.
 Покрај тековното зголемување на зеленилото, Општината интензивно работи 
и  на два паркови кои ќе претставуваат една целина, од Алпинистичката карпа 
до бунарите на р.Лепенец. Тука ќе се добие Спортско – адреналински парк, а 
децениските депонии веќе се минато:
 
 –   Целосно го израмнивме и теренот кај бунарите на р.Лепенец, заедно со 
градските јавни претрпијатија. Добиваме нов парк на повеќе од 60.000 м2, добиваме 
ново белодробно крило за Карпош и Скопје, рече Богоев.
 Градоначалникот говореше и за други активности кои Општината ги реализира 
во областа на екологијата.
 И покрај фактот што се исцрпија субвенциите за велосипеди и електрични 
тротинети, локалната самоуправа ќе ја разгледа можноста, при ребаланс на 
Буџетот, пред Советот, да се предложи уште една серија на субвенционирање 
на овие алтернативни превозни средства. Сепак, ребалансот е процес кој може 
да се направи во нормализирани услови, а не во време на вонредна состојба или 
предизборен период.
 На online конференцијата, еден од говорниците беше и Јани Макрадули, 
заменик министер за животна средина и просторно планирање. Токму со поддршка 
од оваа институција се постави ново зеленило и систем за наводнување во 
училиштето „Војдан Чернодрински“ (на Млечен), а ќе се продолжи со уредување на 
училишните дворови и на „Петар Поп Арсов“ (Карпош 4) и „Христијан Тодоровски – 
Карпош“ (Карпош1).
 На самиот крај, тој ја истакна и важноста од соработката со граѓанските 
организации, кои работат со младите, од градинките, основните и средни 
училишта. Системски промени ќе имаме само ако работиме со новите генерации, 
со најмладите.

 Се работи на новите спортски терени за кошарка, мал фудбал, ракомет и сервис 
во дворот на основното училиште „Лазо Трповски“, во Карпош 3.
 Започнаа изведбените – теренски активности за новиот зелен и спортско – 
рекреативен центар, во кој се предвидува ново зеленило, фитнес дел, а во завршна фаза 
е и детското игралиште.
 Во изјава за медиуми, градоначалникот Стефан Богоев посочи дека на оваа 
површина, од 11.190 м2 доминантно ќе биде зеленилото:
 Предвидуваме засадување на нови, висококвалитетни дрвја, тревна површина, 
систем за наводнување на зеленилото, како и клупи за седење и корпи за отпадоци.
Овој дел е во срцето на Карпош 3. Зоната ќе биде наменета за сите генерации на граѓани. 
Токму овие, маалски паркови придонесуваат за враќањето на маалскиот соживот и 
дружба. рече Богоев.
 Оваа површина, која е дел од училишниот двор, во должина на булевар „Илинден“ 
повеќе години делуваше запуштено. Граѓаните од овој дел на Карпош имаа потреба од 
содржини за спорт и рекреацијат а изборот на спортски игралишта се направи и во 
консултација со нив.
 Локалната самоуправа продолжува со секојдневното уредување на јавните 
површини. Целта е да се раззеленат истите, но и да бидат со намена за спорт и рекреација, 
со што ќе ги привлечат карпошани да ги посетат и да поминат дел од слободното време.


