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ХИБРИДНИ КОЛЕКТОРИ ЗА ВОДА И СТРУЈА ВО „МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВО КАРПОШ
 Во тек е поставувањето на првите хибридни колектори на јавен објект 
во надлежност на локалната самоуправа. Имено, Општина Карпош ги 
поставува овие модули на кровната површина на градинката „Мајски цвет“ 
(објект „Јасмин“), во населбата Тафталиџе 2.
Овие колектори, преку искористувањето на сончевата енергија, ќе 
произведуваат 300 литри санитарна топла вода, која ќе се користи за 
потребите на кујната на оваа детска установа.
Колекторите заменуваат четири електрични бојлери од 80 литри. Исто 
така, тие ќе произведуваат 3,2 киловати струја за градинката, а вишокот на 
електрична енергија, п реку двосмерно броило, ќе се предава на мрежата 
на ЕВН.
Инвестицијата е во вредност од 296.000 денари, а дел од опремата е донација 
од компанијата „Солар и Квазар“.
Од оваа година, граѓаните на Општина Карпош ќе можат и самостојно 
да ги проверуваат техничките и финансиските аспекти и поволности од 
промената на системот на греење во своето домаќинство. Веќе се работи 
на софтверско решение, со кое преку веб страната на Општината ќе биде 
достапна оваа можност.
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 Општина Карпош започна со изведба на четири пешачки патеки во 
населбата Козле. Имено, во тек е реконструкција на два пристапа – влезови 
кон зградите на улицата „Јуриј Гагарин“, број 43 и 45. Исто така, се прави една 
пристапна патека во должина на парковското зеленило, со цел граѓаните 
да имаат безбедно движење вп овој рекреативен дел, како и една пешачка 
патека од гаражите кон паркингот.
Повеќе години овој дел од Карпош делуваше запуштено и неуредено. При 
поинтензивен дожд пристапите се полнеа со вода со што движењето на 
граѓаните беше отежнато.
По иницијатива на Одделението за комунална инфраструктура, а во 
консултација со заедниците на сопственици (куќни совети) од околните 
згради, Општина Карпош започна со активности за подобрување на 
пешачката инфраструктура.
Локалната самоуправа и во претстојниот период продолжува со 
реконструкција на постоечките и пробивање на нови пешачки зони во 
населбите.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА  ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ ВО КОЗЛЕ
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 Комуналните служби на Општина Карпош интензивно работат на одржување и 
расчистување на јавниот простор и просторот околу големите контејнери кои ги одржува ЈП 
„Комунална хигиена“ – Скопје.
Хигиеничарите чистеа во должина на улицата „Ванчо Мицков“ (кај воените кули). Тука се 
подигна поголема количина на отпад, која беше одложена околу контејнерите.
За успешно разрешување на овој пробрем повторно ги потсетуваме граѓаните да не одлагаат 
отпад околу контејнерите туку правилно да го фрлаат во истите.
Освен тоа се интензивирани и инспекциските контроли по населбите, со цел да се спречи 
загадување на животната средина.
На веб страната на Општина Карпош (www.karpos.gov.mk) можат да се најдат сите информации 
за локации за одложување на отпад од домаќинствата, како и кабаст и електронски/електричен 
отпад.

ЧИСТЕЊЕ 
НА ЈАВНИТЕ 
ПОВРШИНИ 
ВО КАРПОШ
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„МАЈСКИ ЦВЕТ“ ВО ТАФТАЛИЏЕ 2 
ДОБИ ХИБРИДНИ КОЛЕКТОРИ

 Заврши поставувањето на првите хибридни колектори на јавен објект 
кај нас кој е под надлежност на некоја локалната самоуправа, поточно 
во Општина Карпош. На еден од поновите објекти на градинката „Мајски 
цвет“, во Тафталиџе 2, поставени се колектори кои преку искористувањето 
на сончевата енергија произведуваат 300 литри санитарна топла вода и 
3,2 киловати струја. Тие заменија четири стари бојлери (по 80 литри) и ќе 
придонесат за пониски трошоци за струја и вода.
Денеска во посета на градинката беше градоначалникот на Општина Карпош, 
Стефан Богоев, кој заедно со претставници од Одделението за енергетска 
ефикасност го видоа функционирањето на новиот систем.
– Топлата вода ќе се користи за потребите на кујната на објектот „Јасмин“, 
во кој се подготвуваат оброци за дечињата, а струјата секако ќе служи за 
нормално функционирање на установата.
Инвестицијата е во вредност од 296.000 денари, буџетски средства на 
Општина Карпош, а поддршка за овој проект даде и компанијата „Солар и 
квазар“, рече Богоев.

Градоначалникот напомена дека и на дневно ниво 
се повеќе се зголемува интересот од граѓаните за 
користење на обновливите извори на енергија, во нивните 
индивидуални домаќинства.
 – Има интерес за инсталирање на фотоволтаици, 
сончеви колектори, со што се потврдува дека навиките 
можат да се менуваатна подобро. Во овој дел и општината 
треба да биде уште поголема поддршка за граѓаните. 
Особено за поедноставување на административните 
постапки и нивно поефикасно спроведување, истакна 
Богоев.


