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PROTOKOL
Pres konferencija za Ko{arkarskiot kup na Makedonija 2019

Денес во 12.30 часот во Негорските бањи ќе биде одржана Прес
конференција на која ќе бидат презентирани сите информации во
врска со претстојниот Кошаркарски куп на Македонија, што од 1517 февруари годинава ќе се одржи во Гевгелија. На Прес
конференцијата ќе присуствуваат претставници на Кошаркарската
федерација на Македонија и претставници на сите клубови кои ќе
учествуваат во Купот. Организатори на купот се КК„Кожув“ и
КК„Блокотехна“, а покровител општина Гевгелија.

Ul.Dimitar Vlahov br.4
Tel.++389 34 611-353
tel./faks.
++389 34 211-211
Gevgelija
e-mail
:
kabinet@gevgelija.gov.mk
www.gevgelija.gov.mk

OP[TINA GEVGELIJA

DNEVEN BILTEN
11.02.2019-Ponedelnik
INFORMACII
Ureduvaweto na Din}ut vo zavr{na faza

Градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков денес го
посети излетиштето Динќут кај Гевгелија, каде што во завршна
фаза се изведбените работи за уредување на овој иден спортскорекреативен центар. На Динќут, познато гевгелиско излетиште, се
уредени детски игралишта, фитнес зона, амфитеатар, карпа за
искачување и детски играчки. Покрај ова, изградена е трим патека,
летниковци, а поставена е и комплетна урбана опрема.
-Ова ќе биде навистина прекрасен простор за спортување и
рекреација, не само на најмладите, туку и на повозрасните. Наша
обврска е овој уреден простор да го користиме што повеќе и да го
чуваме. Веднаш по поставувањето на сета предвидена опрема со
проектот, ќе организираме поголема акција за чистење и
хортикултурно уредување на целиот комплекс. Паралелно со тоа
ќе пристапиме кон подготовките за содржинско искористување на
можностите што ги нуди веќе уредениот спортско-рекреативен
центар. По се изгледа користењето на овие благодети ќе го
направиме преку јавно-приватно партнерство, на општина
Гевгелија и заинтересираните НВО и други деловни субјекти.
Бидејќи наша крајна цел е Динќут да го користиме и што е уште
поважно да го заштитуваме сите, рече градоначалникот Поцков.
Уредувањето на Динќут е дел од проектот „Афирмација на
природните и културните вредности во пограничниот регион", за
чија реализација на општина Гевгелија од ИПА Програмата за
прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република
Бугарија и беа одобрени ЕУ се доделени 169.692 евра. Овој
проект општина Гевгелија го реализира во партнерство со
Агенцијата за локален развој во Банско, Бугарија.
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Po~na izvedbata na kanalizacionata linija na ulica "Hristo
Uzunov"

Започнаа изведбените работи за изградба на нова канализациона
линија на улицата „Христо Узунов“ во Гевгелија. Со тоа всушност
започна и реализацијата на годинашната програма на општина
Гевгелија за изградба на нова канализациона мрежа за отпадни
води и за атмосферски води. Пред се, во оние делови од
Гевгелија каде што постојната канализациона мрежа е застарена
или пак се уште неизградена. Изведувач на работите е
ЈПКД„Комуналец“, кое е целосно опремено за изведување на
вакви комунални зафати.
-Годинава се планинари неколку вакви зафати, но, не само во
Гевгелија, туку и во населените места. Наша цел е сите населени
места да добијат канализациони листи, така што активностите
најпрво ќе бидат кон реализација на веќе изработените проекти за
Смоквица и Милетково, како и за пречистителна станица во Моин.
Веќе е распишан тендерот за изработка пртоекти, па, така наскоро
ќе бидат нарачани проекти за канализациони системи и за
населените места Ново Конско, Габрово и Петрово, по што ќе се
создадат и услови за нивна реализација. Тоа се последните
населени места во општината кои немаат канализација, изјави
градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков при
денешната обиколка на улицата „Христо Узунов“ во Гевгелија,
каде што се поставува нова канализациона линија.
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