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NASTANI

Sve~ena akademija po povod Denot na osloboduvaweto na 
Gevgelija-7 noemvri

Денот на ослободувањето на Гевгелија - 7 Ноември денес ќе биде 
свечено одбележан со Свечана академија, на која обраќање ќе 
има градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков. На 
академијата ќе бидат доделени и признанија на учениците-
првенци во генерацијата во учебвната 2017/2018 година, а 
постхумно признание ќе му биде доделено и на докторот 
специјалист и планинар Георги Петков, кој трагично загина 
годинава при искачувањето на Монт Еверест.
На академијата се очекува присуство на голем број гости меѓу кои 
и од збратимените општини Инџија, Србија, Јабланица, Босна и 
Херцеговина, Пазин и Гвозд, Република Хрватска.
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INFORMACII

Gevgelija go slavi Denot na osloboduvaweto - 7 Noemvri

Гевгелија денес го слави Денот на ослободувањето од 
фашистичката окупација.
Денот кога пристигна слободата во Гевгелија.
Денот кога Гевгелија го започнува својот развоен пат во првата 
слободна држава на македонскиот народ.
Во историската хроника останало забележано:
Пролетта 1944 година е формиран Вториот гевгелиски 
партизански одред, како дел од Втората македонска бригада.
На 15 септември борците на Вториот гевгелиски партизански 
одред започнаа со првите борбени акции на територијата на 
Гевгелиска околија. 
На 27 септември, по борбите кај Богородица и Стојаково, борците 
на Вториот гевгелиски партизански одред започнаа да се 
доближуваат до Богданци. 
Целта беше - напад на германските воени единици стационирани 
во Богданци. 
На 28 септември, ноќта, Вториот гевгелиски партизански одред, 
заедно со Струмичкиот партизански одред, започнаа заедничка 
акција против германските единици во  Богданци. 
Акцијата на двата одреди беше успешно завршена, а германските 
единици веќе наредниот ден, на 29 септември, беа принудени да 
го напуштат Богданци. 
На 5 ноември 1944 година, Гевгелискиот партизански одред тргна 
кон Гевгелија.
И, тоа преку Мачуково и Сеово, пробивајќи се кон Гевгелија. 
На 6 ноември борците на Вториот гевгелиски партизански одред, 
во параден строј, влегоа во Гевгелија, минувајќи низ главната 
улица. 
Граѓаните на Гевгелија воодушевено ги поздравија и дочекаа 
борците, радувајќи и се на слободата. 
На 7 ноември 1944 година, во големата сала на Соколаната  се 
насобра многу народ за да го прослави денот на  ослободувањето 
на Гевгелија. 
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На прославата беше донесена одлука - 7 ноември да биде 
прогласен за Ден на ослободувањето на Гевгелија. 
Така пристигна слободата во Гевгелија, со претходно дадени 74  
жртви, во борбата со фашистичкиот окупатор, од кои 13 
потекнувале од самиот град Гевгелија.
По тој повод денес на спомен обележјата и на Спомен 
костурницата ќе биде положено цвеќе.
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Predavawe vo upotreba na noviot vodosnabditelen sistem

Денес во Гевгелија ќе биде предаден во употреба новиот 
Водоснабдителен систем - капитален инвестиционен зафат, кој ќе 
обезбеди долгорочно и квалитетно водоснабдување во Гевгелија 
и околината. Поточно, на 17.500 жители или 76% од вкупното 
население на општината, но и за околу 2000 жители од населните 
места Селемли и Стојаково, во општина Богданци. Со изградбата 
на овој водоснабдителен систем се решава еден од најгорливите 
проблеми во општина Гевгелија, кој се провлекува од пред една 
ипол деценија. Досега Гевгелија со вода за пиење се снабдуваше 
од 4 бунари, во реонот на селото Моин, со издашност од 30-40 
литри во секунда или вкупно 120-160 литри во секунда и уште од 
двата бунари кај Вардар, со издашност 60-90 литри во секунда. 
Квалитетот на оваа вода е неповолен поради зголеменото 
количество на арсен. Поточно, откако Светската здравствена 
организација ја намали долната граница за присуството на 
арсенот во водата и невклопувањето на бунарите кај Моин во овој 
нов здравствен правилник.
Вкупната инвестициска вредност на проектот изнесува 1.712.602 
евра или над 105 милиони денари, кои беа обезбедени од три 
извори и тоа:
-Преку заем од Проектот за подобрување на општинските услуги 
во износ од 83.471.430 денари или 1.357.259 евра, обезбедени од 
Светска банка.
-Грант за подобрување на руралната инфраструктура преку 
Проектот за подобрување на општинските услуги од 260.000 евра 
од кој 195.000 евра се обезбедени преку Европската унија од ИПА 
фондовите, додека 65.000 евра се средства од националниот 
буџет на РМ.
- И грант за општина Гевгелија, во износ од 5.927.409 денари, 
односно 96.380 евра обезбеден преку Министерството за 
транспорт и врски преку Проектот за водовод и канализација 
финансиран, со заем од Европската инвестициска банка, 
наменети за двете нови бушотини. 
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За целосна реализација на проектот, општина Гевгелија од 
сопствениот буџет дополнително обезбеди 5.305.992 денари, кои 
се наменети за обезбедување на електроснабдување и 
оградување и уредување на бунарското подрачје.
Водоснабдителниот систем располага со три бунари, во областа 
„Мрзенска Ада“, и се со вкупна издашност од 200 литри во 
секунда. Над секој бунар е изведена бунарска куќарка односно 
пумпна станица со вградени пумпи и дополнителна 
хидромеханичка опрема. Поради хлорирање на водата од 
бунарите во нивна непосредна близина е изградена хлорна 
станица за гасно хлорирање. Истиот објект ќе се користи за 
управување и мониторинг со целиот систем за водоснабдување. 
Дополнителна точка за мониторинг и управување ќе биде вграден 
во постојната дирекција на Јавното комунално претпријатие. 
Хлорираната вода од изворите преку новоизведениот потисен 
цевковод, во должина од околу 1500 метри, со дијаметар 450 
милиметри, ќе се складира во новиот Резервоар со зафатнина од  
1000 метри кубни.Водата од резервоарот преку доводниот 
цевковод, во должина од околу 2200 метри е поврзана на 
постоечката градска водоводна мрежа. Целокупното 
мониторирање и управување со системот е автоматизирано, и ќе 
го вршат обучени лица од комуналното претпријатие.
Се очекува на настанот да се обратат министрерот за транспорт и 
врски Горан Сугаревски и градоначалникот на општина Гевгелија 
Сашо Поцков.
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