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Од одржаната 46 свечена седница на Советот на општина Радовиш
одржана на ден 04.11.2010 г. (петок) со почеток од 12.00 ч. во ОУ ЦК "Ацо
Караманов" Радовиш.
На седницата присуствуваа 19 членови на Советот на општина Радовиш.
На седницата присуствува Градоначалникот на општина Радовиш Д-р. Роберт
Велков и локалните медиуми ТВ Кобра и ТВ Еми.
На седницата се доделија општински признанија и награди по повод
празникот "6-ти Ноември" - 67 години од ослободувањето на Радовиш
Свечената седница се одвиваше во два дела. Во првиот дел следуваа
поздравните обраќања на претседателот на Советот на општина Радовиш Сашко
Николов и на Градоначалникот на општина Радовиш Д-р Роберт Велков по
повод празникот "6-ти Ноември-67 години од ослободувањето на Радовиш .
По ова, претседателот на Комисијата за награди и признанија Ангел Манев
прочита Предлог-Одлуката за доделување на општински награди и признанија по
повод 6 Ноември и 67 годишнината од ослободувањето на Радовиш.
Градоначалникот на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков ги додели
наградите на добитниците на Шестоноемвриските признанија.
Добитници на општинските награди и признанија, согласно оваа ПредлогОдлука, се прогласија:
Добитници на Шестоноемвриското признание со златна плакета за 2011
год. се:
- Министерството за образование при Владата на Република Македонија за
финансиска подршка во изградбата на ново крило ООУ Никола Карев-Радовиш
и нова зграда на подрачното училиште во с.Злеово во рамкитеООУ Орце
Николов-с.Ињево, како и за континуирана подршка во севкупниот развој на
образованието во општина Радовиш.
- Бучим ДООЕЈ1 Радовиш Сопствениците и менаџерскиот тим на рудникот Бучим
за помагање на културата, спортот и образованието во општина Радовиш, и
особено за добивање на новиот лик на центарот за култура Адо Караманов
Радовиш.
Додека на Здружението на граѓани Св. Спасо Радовишки Шестоноемвриското
признание со златна плакета за 2011 год ја додели Билјана Теохарева Филипова.
Претседателот на Советот на општина Радовиш Сашко Николов ги додели
наградите на добитниците на Шестоноемвриски признанија за 2011 година.
Добитници на Шестоноемвриски признанија за 2010 година се:

- Карате клуб Бучим-Феникс за јубилејот 30 години од постоење на клубот, како
и за постигнати врвни резултати со европски, балкански и државни шампионски
титули.
- ФА КИТКА с.Ораовица за успешното 43 годишно постоење, опстојувањето на
меѓународниот фолкорен фестивал Велигденски средби и за освоени врвни
награди на државни напревари, особено за најдобри носии од нашата општина.
-Виолета Чаева Димовска за повеќе годишното работење на хуманизацијата,
социјализацијата, помош и остварување на човековите права на лицата со
интелектуална попреченост во општина Радовиш во рамките на Центарот за
помош на лица со ментален хендикеп-ПОРАКА.
-Петре Јованов за постигнати повеќе годишни успеси во сверата
на
образованието, музичката култура и уметност, како и за афирмација на општина
Радовиш во Рмакедонија и надвор од неа.

По доделувањето на наградите Свечената седница заврши во 13.00 часот.

