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Најдобро уредено дворно место во Општина Струмица

Проект 01/12

Проект: Најдобро уредено дворно место во Општина Струмица

Проектот Најдобро уредено дворно место во Општина Струмица започна со реализација

во април а неговата реализација заврши кон крајот на јуни со свечена манифестација на

доделување на награди од страна на Градоначалникот на Општина Струмица.

Во  проектот  учествуваа  над  15  дворни  места  во  Општина  Стримица,  повеќе  беа

индивидуални и стамбени објекти, Општината обезбеди повеќе награди кои беа во износ од

околу 400 000 денари, при што беа наградени дворови од трите категории. За прво место од

категоријата  стамбени  објекти  ја  добија  колективната  стамбена  зграда  на  улица  Крсто

Узунов бр 5, како награда добија парична награда во износ од 800 евра. Во категоријата за

индивидуален двор наградата за прво место ја доби индивидуалниот двор на улица Коста

Бозов , како награда добија паричен износ од 500 евра. Во категоријата за стопанско-деловен

објект првата награда ја доби конфекцијата Биг Нидо а наградата беше паричен износ од 600

евра.Од  страна  на  градоначалникот  беше  донесена  одлука  за  формирање  надворешна

комисија  составена  од  четири  члена  како  еден  представник  од  одделението  на  животна

средина и два надворешни членови и еден преставник од Лер сите поврзани со активноста

уредување на дворни места и големи љубители на природата. Исто така додели и плакати за

дворните  места  на  фирми  од  Општина  Струмица  за  придонес  во  уредувањето  и

разубовањето на општината.

За овој проект беа обавестени сите локални и национални телевизии и радиа, проектот како

известување за граѓаните се вртеше повеќе од месец дена по локалните телевизии, за нивно

подобро информирање и активно учество во проектот. Проектот исто така беше обележан и

на  интернет  страницата  на  Општина  Струмица.  На  доделувањето  на  наградите

присуствуваат некаде околу 100 луѓе. 

Еколошка акција за чистење на локалитетот Сувилаки

Проект 02/12

       

Проект: Еколошка акција за чистење на локалитетот Суви Лаки

Поради посетата  на  локацијата  Суви  лаки претежно од  граѓани  на  градот Струмица ,  а

воедно и станари на викенд кукичките на оваа локација , како и поради посета на други



несовесни граѓани , има распослано повеќе отпадни материи . Тргнувајќи од фактот дека се

работи  за  една  прекрасна  локација  покрај  бреговите  на  Лебнишка  река  на  надморска

височина од 1000 м богата со природни убавини ,  членовите на Здружението Суви лаки –

Струмица во соработка со Општина Струмица на 27.05.2012 ја спроведоа еколошката акција

за чистење на локалитетот Суви Лаки .  Во проектот учество зедоа ученици од Средното

училиште  ,,  Јане  Сандански  ,,  со  професорката  Невенка  Стојанова  .  Се  собираше

расфрлениот отпад  околу брегот на реката Лебнишка , при што отпадот го собираа во црни

вреки за отпад  заштитени со ракавици на рацете за една употреба , а потоа работниците од

ЈПКД Комуналец го натоварија на сопствено возило за собирање на смет и го одведоа до

неговата крајна дестинација - депонија . За учесниците во акцијата беше обезбедена храна и

вода  од страна на Општината .


