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Врачени наградите за најубаво новогодишно украсен
дом и деловен објект
Четврток, 17 jануари 2013
Денес во просториите на општина
Крива
Паланка,
Градоначалникот
Арсенчо Алексовски им ги врачи
наградите
и
пофалниците
на
овогодинешните
добитници
во
акцијата за најубаво новогодишно
украсување на дом и деловен објект.
Воедно им се заблагодари за нивниот
труд
и
кративноста
во
разубавувањето на новогодишниот
амбиен на градот.
Семејството
Јовевски
ја
доби
наградата за најубаво украсен дом, а
ТП „Облаче Комерц“ за најубаво
украсен деловен објект.
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Избрани најубаво новогодишно украсени дом и
деловен објект
Среда, 16 jануари 2013
По повод акцијата за доделување на награди за најубаво новогодишно украсен
дом и најубаво новогодишно украсен деловен објект, дуќан, организирана од
страна на општина Крива Паланка, Комисијата формирана од страна на
Градоначалникот изврши избор на најдобрите и тоа:
•
За најубаво новогодишен украсен дом е избран домот на семејството
Јовевски, на улица ,,8-ми Октомври“ бр.179, Крива Паланка.
•
Најубаво новогодишен украсен деловен објект е објектот/ ресторант
ТП ,,Облаче Комерц“ на ул. „Коце Металец“ бб Крива Паланка.
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Одржана работилница „Оживувајќи ги старите
занаети“ во Дупница, Р.Бугарија
Вторник, 15 jануари 2013
Работилница под наслов „Оживувајќи ги старите занаети“ се одржа во рамките на
проектот „Културно Наследство – Мост кон Заедничка Иднина“, финансиран од
Европската Унија преку ИПА програмата за прекугранична соработка. Проектот се
имплементира во соработка со Општина Дупница како водечки партнер.
Десет гимназијалци СОУ Ѓорче
Петров од Крива Паланка под
раководтво
на
професорите
Роберт Цветковски и Ангелчо
Ристовски, во периодот од
10.01.2013
до
14.01.2013
година,
во
рамките
на
работилницата
ги
изучуваа
тајните
на
традиционалните
занаети во градот Дупница,
Република Бугарија.
Работилницата се реализираше
во два дела: првиот дел се
состоеше од теоретска настава
за традиционалните знанаети
додека вториот дел беше практична работа. Се изучуваше изработката на народни
носии, маски, украси (накит) и кукли.
Во проектот како предавачи и обучувачи се вклучени три занаетчии-специјалисти
од регионот: Еленка Славова (национални носии и маски), Теодора Србинска (арт
кукли) и Бојана Пешева (украси-накит).
По завршувањето на обуката, во општина Дупница свечено ќе се отвори изложба
на која ќе бидат презентирани изработените носии, маски, украси и кукли.
Изложбата ќе биде отворена на 18 јануари во арт галеријата „Околиска куќа“ на
која ќе присуствуваат и претставници на општините Дупница и Крива Паланка.
Покрај изложбата, во проектот е предвидено да се изработи и промотивен видео
запис за работилницата како и книга „Водич за занаети“.
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Уредување на речното корито во Крива Паланка
Вторник, 15 jануари 2013
Летни сцени, угостителско-туристички објекти, рекреативни, спортски локалитети и
друга урбана опрема предвидува новиот проект за регулација на коритото на Kрива
Река и уредување на кејскиот простор во градското подрачје, што веќе отпочна да
го реализира општина Kрива Паланка.
Тендерот за изработка на проектот веќе е завршен и следува изборот на
проектантска куќа, која ќе ги прецизира сите локалитети и содржини на коритото,
во должина од 2,8 километра, односно од населбата Бегови Бавчи до Градскиот
базен.
- Според проектната програма предвидена е регулација на мињор-коритото со
широчина од 10 метри и висина од еден метар. Од проектантот ќе бараме особено
внимание да посвети на местото каде што Дурачка Река се влева во Kрива Река.
Ретко во кој град во централното градско подрачје се влеваат една во друга две
реки и затоа овој простор сакаме да го искористиме и да го претвориме во
атракција, со содржини кои ќе дадат модерен и амбиентален лик на локалитетот вели градоначалникот Арсенчо Алексовски.
Покрај заштитата од излевање на реката и спречувањето поплави, општината
планира да го уреди неискористениот простор долж Kрива Река.
- Предвидено е проектот да опфати изградба на мали летни сцени за одржување
културни настани, повеќе рекреативни скверови, угостителско-туристички
локалитети и поставување на урбана опрема за одмор и релаксација - вели
Алексовски.
Дел од средствата за регулацијата и за уредувањето на кејскиот простор општината
планира да ги обезбеди од ИПА-програмата за прекугранична соработка помеѓу
Македонија и Бугарија. По изработката на планската документација ќе се аплицира
по најновиот повик за оваа програма на ЕУ, кој веќе е објавен, а од каде може да
се обезбедат околу 200 илјади евра за Kрива Паланка. Во овој проект, пак, ќе биде
вградена и велосипедско-ролерската патека во коритото на Kрива Река, која веќе
се гради со 250 илјади евра, обезбедени од оваа програма на ЕУ. Изградбата на
патеката се реализира во партнерство со Ќустендил, а градежните работи веќе се
во напредната фаза.
-Велосипедско-ролерската патека е
долга 1,2 км и го опфаќа течението на
Kрива Река од Спортскиот комплекс до
Градскиот парк. Покрај патеката, овој
дел ќе биде уреден и со надворешна
спортска
и
урбана
опрема
и
осветление. Воедно, ќе биде извршено
и
експертско
истражување
за
состојбата и влијанието на животната
средина во прекуграничниот регион.
Со новиот проект за регулација на
мињор-коритото и искористување на
кејскиот простор, пак, ќе се заокружи уредувањето на речното корито во
централното градско подрачје- вели проект координаторот Сашко Додевски.
Извор: Дневник
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Воведени две смени во ЈП „Комуналец“
Понеделник, 14 jануари 2013
ЈП „Kомуналец“ од Kрива Паланка воведе двосменско работење за поефикасна
наплата на долговите за вода и за ѓубрарина. Kомуналците сметаат дека со
работата во попладневните часови ќе успеат да го зголемат процентот на наплата
од големиот број должници, кои подолг период ги немаат намирено своите сметки.
- Наплатата се реализира со 60 до 70 проценти и правиме напори да ги зголемиме
можностите за намирување на заостанатиот долг. Имаме околу 7 милиони денари
ненамирени сметки за потрошена вода и за ѓубрарина од правни и физички лица,
што е рамно на 6-месечни плати за вработените. Некои од потрошувачите имаат
долг и од 40 до 50 илјади денари - истакнува директорот на „Kомуналец“, Томе
Тодоровски.
Тој посочува дека комуналното претпријатие овозможува и склучување спогодби со
должниците, во зависност од висината на долгот и нивната имотна состојба, за да
не дојде до нивно исклучување од водоводната мрежа.
- Најпрвин испраќаме опомени за заостанатиот долг, а потоа и опомени за
исклучување. Ако и ова не даде ефект, принудени сме да вршиме исклучувања и
одиме со опомени пред тужба и дури на крајот со тужби по судски пат. Правиме се
и им даваме повеќе можности на потрошувачите за да не бидеме во состојба да
применуваме непопуларни мерки, како што се исклучување од системот и тужби вели Тодоровски.
Поради овие причини, воведено е двосменското работење, како што велат во
„Kомуналец“, за да им се даде време на должниците да ги намират обврските во
попладневните часови доколку се зафатени со работни обврски во текот на првата
смена.
Извор:Дневник
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

