OP[TINA GEVGELIJA

DNEVEN BILTEN
14.09.2021-Vtornik
INFORMACII
5 kandidaturi za Gradona~alnik na op{tina Gevgelija i 6 listi so
kandidati za ~lenovi vo Sovetot na Op{tina Gevgelija

Согласно крајниот рок за доставување на потребната
документација, до 11 септември, од Општинската изборна
комисија Гевгелија информираат дека до нив од страна на
политичките партии се доставени 5 пријави за кандитатура на
Градоначалници и шест пријави за Советнички листи. Кои, ќе се
борат за локална власт на 17 октомври, 2021 година, по
потврдувањето на листите од ОИК.
За Градоначалник на општина Гевгелија, пријава доставиле
5 кандидати од редовите на: СДСМ, ВМРО-ДМНЕ, ЛДП и ДОМ,
ИНТЕГРА и Независната советничка листа Томе Кичуков со
нивните коалициони партнери. И тоа: Сашо Поцков од СДСМ,
Андон Сарамандов од ВМРО-ДПМНЕ, Виктор Петков од ЛДП И
ДОМ, Љупчо Кадиев од ИНТЕГРА и Глигор Петков од
Независната советничка листа Томе Кичуков.
Додека, листи со кандидати за членови во Советот на
Општина Гевгелија до ОИК доставиле ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ,
ЛЕВИЦА, ЛДП И ДОМ, Независната советничка Томе Кичуков и
Интегра. Носители на листите се: Патрик Матх од ВМРО-ДПМНЕ,
Миле Атанасов од СДСМ, Саше Јанчев од ЛЕВИЦА, Петар
Апостолов од ЛДП И ДОМ, Томе Кичуков од Независната листа на
советници и Ристо Апостолов од ИНТЕГРА.
Од страна на ОИК, листите ќе бидат доставени до
Државната изборна комисија за да биде извршено ждребување, по
кој ќе се утврди редоследот на политичките партии, добивајќи ист
реден број во сите општини. По ждребувањето, листите
официјални ќе бидат објавени на веб-страната на ДИК и огласени
од страна на Избирачките одбори.
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Se izedna~uva brojot na licata so primena prva doza i vtora doza
vakcina protiv KOVID-19

Заклучно со петок, 10 септември, во општина Гевгелија се
вакцинирани 11.561 лице, додека ревакцинирани се 8547 лица.
Како што велат одговорните од Општата болница со проширена
дејност- Гевгелија, се очекува со ова темпо на вакцинирање, за
две недели бројката на граѓани кои ја примиле и втората доза да
се доближи до бројката на оние кои се вакцинирале со една доза.
Имено, упатуваат апел до граѓаните, особено до
помладите, кои во моментот се најмногу на удар од Делта сојот,
да се вакцинираат, затоа што вакцината е единствената шанса
полесно да се преброди четвртот бран на КОВИД-пандемијата. На
тоа укажува и фактот што Гевгелија, со вакцинирани околу 60% од
населението со една доза, има најмал број на хоспитализирани и
починати КОВИД-пациенти.
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3 mesto za AK "7 Noemvri"- Gevgelija na "Tr~aj be" vo Bitola

15 членови на АК „7 Ноември“- Гевгелија зедоа учество на
битолскиот спортски настан- Атлетската трка „Трчај бе, кој го
дожиева своето трето издание. Помеѓу 1000 тркачи од земјата и
странство беа: Тоше Анчев, Никола Ковачев, Валентина Узунова,
Кристијан Прошевски, Игор Коцевски, Драган Ристов, Данче
Крајчева, Ангел Делиќ, Русимка Динева, Кристина Узунова,
Магдалена Јованова, Атанас Епов, Ристо Чалков, Стојан Делев и
Дарко Прошевски од Клубот, како и Цеца Србова и Цеца
Нечевска.
Натпреварувајќи се во категориите на градската трка, на 5 и 10 км.
Овој пат надградена и со категориите на 21 км и Балканско
првенство во полумаратон.
Во трката на 5 километри, кај мажите, Атанас Епов го освои
четвртото место со резултат од 17 мин и 06 секунди, Стојан Делев
беше 10 со време од 18 минути и 50 секунди, а веднаш зад него се
пласираше и Ристо Чалков, додека кај жените Цеца Србова го
освои високото второ место со време од 21 мин и 55 сек. На 10
километри, Тодор Анчев беше 8 со време од 39 мин и 44 сек., а
Никола Ковачев се пласираше на 16 место. Екипно, тркачите на
АК „7-ми Ноември“ го освоија 3 место.
На Балканското првенство во полумаратон се
натпреваруваа тркачи од Македонија, Турција, Косово, Бугарија,
Романија, Хрватска, Албанија и Србија.
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