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ЈАНУАРИ 2022 г.
Градоначалникот
Папазов
им
ги
честита
новогодишните и божиќните празници на граѓаните на
Кочани
По повод новогодишните и божиќните празници,
градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов
упати честитка до граѓаните на Општина Кочани во која се
вели:
„Почитувани граѓани,
Годината која изминува зад нас беше полна со предизвици,
година во која водевме битка со пандемијата. Од 2021
година научивме многу, си бевме поддршка едни на други
и затоа да ги запамтиме само добрите моменти.
Во пресрет на Новата 2022 година посакувам со многу
работа, ентузијазам и труд Општина Кочани да ја
направиме уште подобра. Влегувањето во Новата година е
предизвик за ново докажување, а празниците се моменти
на среќа со семејствата.
Во мое име и во име на општинската администрација на
Општина Кочани, од сѐ срце ви ги честитам
новогодишните и божиќните празници, со желби за многу
здравје, просперитет, среќа и меѓусебна сплотеност.
Останете во добро здравје и пријатни мигови со вашите
најблиски!“ – стои во честитката од градоначалникот
Папазов.

Првото новороденче во 2022 година е женско – се роди
на 1 јануари
Градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо Папазов во
саботата го посети првото новороденче во Кочани во 2022
година и неговата мајка Ивана Тасева.
Мајката Ивана на свет го донесе своето второ дете на 1
јануари 2022 г., на Акушерското одделение при Општата
болница со проширена дејност – Кочани.
– Породувањето помина во најдобар ред и се чувствувам
добро. Сакам да се заблагодарам на персоналот на
Кочанската болница, на докторот Илчо Атанасовски и
акушерките Милка Димитрова и Катерина Ефремова кои
го извршија породувањето – истакна Ивана Тасева, мајката
на новороденчето Софија.
Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов на
посетата им посака многу здравје, среќа, со желби за
среќно и убаво детство на новороденчето.
– На првиот ден од Новата година се роди новиот жител на
Кочани. Во текот на минатата 2021 година во болницата
имаше повеќе новородени за разлика од претходната 2020
година. Да се надеваме дека 2022 година ќе биде уште
побериќетна и ќе донесе многу повеќе жители на Кочани –
изјави д-р Фонзи Јуруков.

Градоначалникот Папазов во посета на дежурните
служби
Првиот ден во 2022 година, градоначалникот на Општина
Кочани Љупчо Папазов ги посети дежурните екипи на
Полициската станица – Кочани и Територијалната
противпожарна единица – Кочани и се информираше за
работата на службите во текот на новогодишната ноќ.
Од Полициската станица во Кочани информираа дека
новогодишната ноќ поминала без нивни посериозни
интервенции и во мирна атмосфера, додека од
Територијалната противпожарна единица известија дека во
текот на новогодишната ноќ имале една интервенција на
запален оџак во Кочани и една интервенција на пожар во
помошен објект во с. Теранци, со што се спречило

пожарот да се прошири кон куќата. Службите на
Територијалната противпожарна единица потсетуваат дека
е потребно редовно чистење на оџаците и избегнување на
електрични инсталации од сомнително потекло.
– Констатираме дека новогодишната ноќ поминала во
релативно мирна атмосфера, со мал број интервенции од
помал обем. Сметам и очекувам дека релативно добрата
состојба ќе нѐ следи и во текот на целата 2022 година и
надлежните служби ќе имаат помалку работа од
оперативен карактер, а ќе бидат повеќе од превентивна и
мобилна функција во услуга на граѓаните – истакна
градоначалникот Папазов.
Божиќен собир на манастирот „Добра вода“ во
Оризари
На вториот ден од големиот православен празник Божиќ,
на манастирот „Добра вода“ во Оризари, со народен собир
се одбележа празникот посветен на Пресвета Богородица.
На овој голем црковен народен собир, кој прерасна во
традиција, присуствуваше и градоначалникот на Општина
Кочани Љупчо Папазов, заедно со директорот на КЈП
„Водовод“ Иван Иванов.
И годинава се делеше лепче со паричка, се служеше
традиционална храна со сукани зелници, а се пееја и
свиреа народни песни и ора. Присутните уживаа во
исполнување на народните македонски песни од страна на
Фолклорниот ансамбл „Љупчо Сантов“ од Оризари.
Градоначалникот Папазов пред домаќините на народниот
собир и присутните ја искажа поддршката од страна на
Локалната самоуправа во однос на инфраструктурата во и
околу манастирот.

Во Кочани прославен големиот христијански празник
Богојавление-Водици
По повод големиот христијански празник БогојавлениеВодици, митрополитот Брегалнички г. Иларион и
свештенослужителите
од
Црковниот
храм
„Св.
великомаченик Георгиј“ во Кочани ги осветија водите
фрлајќи го Светиот крст од Крушарски Мост во Кочанска

Река.
Од пријавените 29 момчиња, крстот го фати 33-годишниот
Далибор Стојанов од Кочани, кому градоначалникот на
Општина Кочани Љупчо Папазов му подари златник.
– Четиринаесет години скокам по Светиот крст и ова ми е
втора среќа како крстот е во мои раце. Нека Светиот крст
донесе многу здравје, радост и благосостојба во домовите
на сите христијани. Бог се јави, за многу години Водици
христијани – изјави Далибор Стојанов.
Преземени се сите мерки за смирување на пожарот од
Градската депонија
Депонијата која деновиве константно чади, претставува
сериозен проблем за населението, но и за службите кои се
борат со нејзиното гасење и смирување кое оди во
отежнати услови, бидејќи во депонијата се наоѓа метан во
поголеми количини.
При денешната посета на Градската депонија од страна на
градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов и
директорот на КЈП „Вододвод“ Иван Иванов истакнаа дека
е ангажирана специјализирана фирма за гасење ваков вид
пожари и дека постојано се работи на терен.
– Повторно сме сведоци дека поради неодговорното
однесување на поединци е предизвикан пожар во
Градската
депонија.
Поднесовме
пријава
до
Министерството за внатрешни работи, бидејќи имаме
основано сомневање дека се работи за подметнување
пожар на повеќе места. Во текот на претходните денови
извршивме подготвителни активности, заедно со
механизацијата на КЈП „Водовод“ – Кочани и ТППЕ –
Кочани и ангажиравме специјализирана фирма за гасење
ваков вид пожари. Почнато е со дејствување, но бидејќи се
работи за специфично гориво, односно метан, гаснењето
ќе биде многу тешко и ќе одзема многу човечки ресурси,
енергија и средства. Апелираме до надлежните органи да
го истражат случајот и ваквите неодговорни граѓани кои
предизвикуваат пожари да бидат изнесени пред лицето на
правдата – истакна Иванов, директор на КЈП „Водовод“.

Холандскиот заменик-амбасадор во посета на Кочани
На 18 јануари, во просториите на Општина Кочани се
одржа средба меѓу заменик-амбасадорот на Кралството
Холандија Роберт Декер и градоначалникот на Општина
Кочани Љупчо Папазов.
Најпрвин беа потенцирани сите досегашни соработки на
стопански план кои се присутни на територијата на
Општина Кочани.
На остварената средба од страна на градоначалникот на
Општина Кочани беа презентирани приоритетните
проекти и инвестиции за Општина Кочани, како и
искажување на задоволството за идна меѓусебна
соработка.
Во Општина Кочани досега се остварени четири холандски
инвестиции „Антура“, современата лабораторија за
производство на семенски материјал за украсни цвеќиња,
„Гирлофс фриготехника“, конфекцијата „Вимафешн“ и
„Нидо ГТ“.
Формиран Локалниот совет на млади на Општина
Кочани
Локалното собрание на млади на Општина Кочани во
соработка со Општина Кочани, по распишаниот јавен
повик за членство во Младинскиот совет на Општина
Кочани, во просториите на Мултикултурниот центар
одржа седница на која беа избрани членовите на
Локалниот младински совет.
Номинираните кандидати на самата седница кратко им
се претставија на делегатите од Локалното собрание на
млади со своите идеи и размислувања во врска со
натамошните активности и функционирање на Локалниот
младински совет, по што делегатите на Локалното
младинско собрание од вкупно пријавените 11 члена, по
пат на непосредни избори со тајно гласање избраа пет
члена, со што го формираа Локалниот младински совет на
Општина Кочани.
Локалниот младински совет на Општина Кочани го
сочинуваат:
Иле
Матеничарски,
номиниран
од

Општинската организација на Црвен крст – Кочани; Јани
Михајлов, номиниран од Унијата на млади сили на ВМРОДПМНЕ ОК Кочани; Тина Соколовска од Здружението
„Еднакви за сите“; Иван Јанев номиниран од Локалниот
клуб на СДММ – Кочани и Јаким Јакимов номиниран од
Борачки клуб „Спартак“ – Кочани.
Локалниот младински совет има советодавна и
застапувачка улога во општините. Неговите претставници
иницираат прашања за млади пред општините, учествуваат
во процесот на изработка на локалната младинска
стратегија и акциски план за нејзино спроведување,
предлагаат точки на дневен ред на советите на општините,
вршат советодавни и застапувачки активности во интерес
на младите кон општината.
Работен состанок со претставници од СЕКО во
Општина Кочани
На 21 јануари во просториите на Општина Кочани се
одржа работен состанок меѓу градоначалникот на
Општина Кочани Љупчо Папазов, Клиф Хамер,
регионален советник за инфраструктура и животна
средина при Швајцарската амбасада и Станислава Додева,
претставник од СЕКО.
На работниот состанок се разговараше за сите активности
кои досега беа спроведени и извршени, како и за тековните
проекти. Станува збор за проекти кои се финансирани од
средства на СЕКО, Швајцарската агенција за развој и
соработка, а се зададени на извршување на Општина
Кочани.

Потпишан меморандум за соработка и заедничка
организација на регионален бизнис-саем
На 26 јануари, во општинската сала на Општина Кочани,
градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов
потпиша Меморандум за соработка и заедничка
организација на регионален бизнис-саем и културен настан
со Агенцијата за маркетинг и менаџмент Еуростеп ДООЕЛ
Скопје.
Регионалниот саем за произведувачи од северо-источниот

дел на државата ќе биде организиран во Општина Кочани
во времетраење од 2 дена, на 7 и 8 октомври оваа година.
Целта и мотивот за организацијата се унапредувањето и
подобрувањето на бизнис околината и заедницата, а
фокусот е поставен кон воспоставување и градење врски
со публиката, презентирање на нови бизнис идеи и
концепти, едукација, поттикнување на меѓусебна
соработка како и стекнување на видливост и
препознатливост на брендовите, производите и услугите
на пазарот.
Учесници на настанот „Регионален саем за североисточна
Македонија во Кочани“ ќе бидат правни лица од
национално и балканско ниво, како и од државите членки
на Европската Унија, додека во примарниот фокус ќе
бидат производителите и правните лица од Општина
Кочани и околината.
Пуштена во употреба нова машина – дробилка за
производство на органско ѓубриво
Поради зголемената потреба од кастрење на гранки во овој
период од годината, одделението Градско зеленило при
КЈП „Водовод“ – Кочани со своите вработени изврши
кастрење на гранки на повеќегодишни дрвја на повеќе
локации во градот, со цел да се продолжи нивниот
животен век.
Деновиве во употреба беше пуштена нова машина дробилка за гранки, која е обезбедена како донација од
страна на Швајцарската амбасада, за потребите на
Пречистителната станица во с. Мојанци.
Со ваквиот начин на работење се обезбедува поголема
количина на супстрат за производство на органско ѓубриво
за Пречистителната станица, како и намалување на
органскиот материјал во градот со што се придонесува кон
зачувување на животната средина.
Доделени признанијата на најуспешните во спортот во
Кочани за 2021 година
Општина Кочани во соработка со Асоцијацијата на
новинари од нашиот град, по пауза од една година поради
ковид-пандемијата,
повторно
ја
организираше

манифестацијата Избор на спортист на годината.
На свечеоста беа доделени признанијата на најуспешните
спортисти во општината во минатата 2021 година.
Признанието Најдобар спортист на Кочани за 2021
годинава го понесе гимнастичарот на КГС „Кочани“ Ристе
Симеонов, плакета која лично му ја врачи
градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов.
Во категоријата спортска личност со акламација наградата
постхумно му припадна на Сашо Лазарев-Чапо за особен
придонес за развојот на кошарката во Кочани.
Наградата за најдобар тренер му припадна на Александар
Андов од ГФК „Осогово“, а во категоријата најдобра
спортска екипа, наградата ја доби Џудо клубот
„Гладијатор 2016“.
Годинава комисијата одлучи сите 13 предложени
кандидати во категоријата Млад надежен спортист на
Кочани, без рангирање, да добијат подеднакви заслужени
признанија.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ
Советот на Општина Кочани ја започна шестата
редовна седница – продолжението е на 4
феваруари
На 31 јануари, Советот на Општина Кочани ја
започна шестата редовна седница. Од предложениот
дневен ред со 33 точки, советниците работеа по десет
точки, по што претседателот Лазо Митев закажа
продолжение за в петок, на 4 февруари.
Советот ги усвои информацијата за чистењето на
одводните канали и речните корита на подрачјето на
општина Кочани во 2021 година и планот за чистење
на каналите и речните корита за 2022 година, а даде
зелено светло на измени и дополнувања на
правилници од областа на социјалата, образованието
и спортот.
Информирајќи за измените во правилниците,
стручните служби од Одделението за јавни дејности
истакнаа дека со ваквите измени се придонесува за

поголема ефективност на мерките и проширен опфат
на социјално згарозените лица. Правилникот за
доделување стипендии е дополнет со студенти со
попреченост и со ретки болести; просекот за
социјално ранливи студенти е намален на 7, а доколку
не се искористи вкупната сума предвидена за
студентски стипендии, неискористениот фонд за таа
намена ќе може да се распредели со одлука на
градоначалникот. Советот ги прифати измените и во
Правилникот за доделување стипендија за спортист,
кој се прошири со уште една стипендија – за девојка
што постигнала спортски резултати.
Советот ги усвои Извештајот за извршување на
Буџетот на Општина Кочани за четвртиот квартал за
2021 година, плановите за запишување ученици во
прва година во
општинските средни училишта
„Љупчо Сантов“ и „Гошо Викентиев“ во учебната
2022/23 година и даде согласност за примање
донација од „Пакомак“ – Скопје, со која Детската
градинка „Павлина Велјанова“ ќе добие нови
реквизити во вредност од 126.850 денари.
Општина Кочани
ул. „Раде Кратовче“ бр. 1
2300 Кочани
 033 274 001
www.kocani.gov.mk
info@kocani.gov.mk

