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Свечено отворена Градската уметничка галерија во
Крива Паланка
Петок, 08 ноември 2013
Денеска свечено беше отворена Градската уметничка галерија во Крива Паланка од страна на
градоначалникот на општина Крива Паланка г.Арсенчо Алексовски, заменик амбасадорот на
Кралството Норвешка во Белград Н.Е Рогер Јоргенсен и раководителот на одделението за
ликовна уметност и галериска дејност при Министерството за култура г-ѓа Марија Станчевска
Ѓоргова. На настанот присуствувааше и Митрополитот Кумановско – Осоговски г.Јосиф.

Посетителите имаа можност ди ги видат делата на Петар Мазев, Глигор Чемерски, Димитар
Стојчевски, Никола Иванов – Балтон, Стевче Ристовски и Златко Стефанов Попиванов, кои
биле дел од првите основачки години на ликовната колонијата „Свети Јоаким Осоговски“ која
успешно веќе 27 години се реализира во прекрасниот амбиент на Манастирот Свети Јоаким
Осоговски.
Реконструкцијата на просторот за Градската уметничка галерија е финансиран од Норвешката
амбасада во Белград од Амбасадорскиот фонд во висина од 50.000 €, преку проектот
„Уметност без граници – основање на Градска уметничка галерија“ чии носители беа Општина
Крива Паланка и ЛУ Градски Музеј – Крива Паланка.
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Со реализацијата на проктот Крива Паланка за прв пат во историјата добива модерен
галериски простор од 90 м2 кој ќе се користи за презентирање на тековните уметнички и
музејски изложби. Градската уметничка галерија ќе функционира како составен дел на ЛУ
Градски Музеј – Крива Паланка.
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Активности за изградба и одржување на комуналната
инфраструктура
Петок, 08 ноември 2013
Општина Крива Паланка продолжи со започнатите градежни активности за изградба и
одржување на комуналната инфраструктура низ градот. Деновиве беа поставени два
т.н лежечки полицајци на улицата „8-ми Октомври“, а беа санирани и ударните дупки на
влезот од новиот зелен пазар. Во текот на денешниот и утрешниот ден ќе се работи на
замена на оштетената асфалтна коловозна конструкција на улицата „Гоце Делчев“ каде се
очекува да бидат заменети и поставен нов асфалтен коловоз од околу 500 м2, а ќе се изврши
и вертикална корекција на шахтите долж целата улица.
Ова е најголема реконструкција на коловозната конструкција на оваа улица после изградбата
од пред повеќе од 25 години. Се очекува градежните активности на овој дел од градот да
завршат до средината на наредната недела. Изведувач на градежните активности е
градежната фирма „Лабино-Трејд“ од Гостивар.
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Започна асфалтирањето на улиците Вера Јоциќ и
Климент Охридски
Четврток, 07 ноември 2013
Во тек е асфалтирањето на улиците Вера Јоциќ и
Климент Охридски во должина од 1.130 метри.
Улиците се дел од патниот правец Крива Паланка - с.
Мартиница, преку населба Скрљава, кој се асфалтира
во рамките на програмата на Владата за
реконструкција и рехабилитација на локалната патна
инфраструктура
со
средства
обезбедени
од
Европската банка за обнова и развој (ЕБОР).
Изведувач на градежните работи е фирмата АД
Гранит од Скопје.

Во тек е санација на улицата Гоце Делчев
Четврток, 07 ноември 2013
Во рамките на тековните активности, предвидени
со годишната програма на Одделението за
изградба
и
одржување
на
комунална
инфраструктура при Општина Крива Паланка во
тек е санација на оштетениот коловоз на улицата
Гоце Делчев. Планирано е да се заменат околу
500 м2 оштетена асфалтна површина.
Согласно програмата претходно беа санирани
улиците Ратко Минев, 8-ми Октомври, локалниот
пат кон село Луке, а беа преземени и одредени
градежни
активности
за
санација
на
комуналната инфраструктура во с.Жидилово.
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Презентирана Студијата за развој на спортскорекреативен туристички центар „Калин Камен“
Среда, 06 ноември 2013
Денеска во просториите на Општина Крива
Паланка беше презентирана Студијата за
развој на спортско-рекреативен туристички
центар
„Калин
Камен“
со
идејноурбанистичко
решение.
Студијата
е
финансирана со средства од буџетот на РМ
преку Бирото за регионален развој и Центарот
за развој за североисточниот плански регион.
Носител на изработка на студијата е „Филбис“
ДООЕЛ од Скопје во соработка со Јунајтед
консалтинг ЕООЛ од Софија, специјализирана
фирма
со
долгогодишно
искуство
во
проектирање и изградба на туристистички
центри.
На почетокот грдоначалникот Алексовски го
истакна задоволството од изработката на студијата како почетен проект после кој ќе
следуваат проекти за инфраструктурно уредување на локалитетот.
Студијата е направена објективно, рационално со искуството на бугарскиот партнер и
претставува почеток за развој на Стратегија за туризам како стратешки дефинирана стопанска
гранка – истакна Мирко Стојановски од фирмата изготвувач на документот.
Главна цел на студијата е развој на модерен туристички центар за целогодишен туризам со
посебен акцент пред се на зимскиот туризам кој според изнесените податоци би можел да се
практикува околу 90 дена во годината или од декември до март. Во стратегијата се
дефинирани три зони за зимски туризам и тоа: зона „Калин Камен“, зона „Царев Врв“ и зона
„Сокол и Руен“, како и зона за вили и други сместувачки капацитети, спорт и рекреација чија
локација и опфат треба дополнително да се утврдат. Околу манастирот Свети Јоаким
Осоговски предвидена е зона за културен туризам која соодветно инфраструктурно би била
поврзана со останатите зони дефинирани во студијата. Со студијата се опфатени 193 км2 или
40,14% од територијата на општината.
Покрај утврдените зони за развој на зимски туризам студијата ги дефинира и техничките
елементи неопходни за еден успешен ски-центар, релјефните можности за изградба на
скијачки патеки со соодветна инфраструктура (разни видови жичари, ски -лифтови), потребата
од систем за создавање на вештачки снег, неопходната опрема за одржување на патеките,
безбедносни и стандарди за квалитет, институционалната структура за управување,
сместувачките капацитетите како и влијанието врз животната средина.
Од економски аспект извршена е анализа на пазарот, со дефинирање на можниот број на
туристи, односно идентификување на можностите за нивно привлекување. Периодот за
имплементација на студијата е околу 15 години, поделен во три етапи.
Изработката на студијата претставува основен чекор во планирањето на просторот и неговото
уредување, а секако ќе претставува и одлична основа за добивање на финансиски средства
од фондовите на ЕУ за развој на локалитетот.
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Се гради армирано-бетонски мост на Куков Дол
Вторник, 05 ноември 2013
Во тек е изградбата на армирано –бетонски мост на Куков Дол како дел од проектот за
подобрување на општинските услуги финансиран со кредит од Светска банка, а преку
министерство за финансии на Република Македонија. Локалитетот каде се гради мостот
претставува критична зона во периодот на врнежи, особено пролет и есен, кога со надоаѓање
на атмосферската вода честопати населбата Лозаново е отсечена од централното градско
подрачје.
По завршувањето на изградбата на мостот ќе се пристапи кон асфалтирање на улицата
Биљинска во населбата Лозаново.

Три нови проекти ќе се реализираат во Крива
Паланка
Вторник, 05 ноември 2013
Oпштина Крива Паланка најави реализација на три нови инфраструктурни проекти, еден во
руралните и два во централното градско подрачје. Со средства од Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралниот развој, во село Мождивњак ќе се изгради
канализациска мрежа во должина од шест и пол километри со пречистителна станица, а пред
објектот на постојната општинска зграда во Крива Паланка ќе се гради нов плоштад.
- Овие два проекти нема да го оптоварат општинскиот буџет, освен со средствата за
ДДВ, а покрај нив со финансии од ЕУ ќе се реализира уште еден проект кој е исклучително
важен за нашата општина, изјави градоначалникот на Крива Паланка, Арсенчо Алексовски.
Тој додаде дека исто така е одобрен проект за изградба на минор коритото на Крива Река, со
кој општината аплицираше за средства од третиот повик од ИПА програмата за прекугранична
соработка на Европската унија, а ќе се реализира во партнерство со Република Бугарија
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Се асфалтира локален пат во село Конопница
Понеделник, 04 ноември 2013
Во тек е интензивната градба на локалниот
пат во село Конопница во должина од 4,7
километри и ширина на коловозната лента со
асфалт од 3.5 метри. Во моментот покрај
асфалтирањето се работи и на поставување
на ивични ленти кои се изработуваат од
бетонски ивичници, изработка на риголи и
канали за одвод на атмосферската вода до
претходно изградените армирано-бетонски
пропусти.
Асфалтиран е пат во должина од 2,5 км со
дебелина на асфалт (АБНС 16) од 7 см со
претходно поставен тампон од камена
дробина. Изведувач на градежните работи е
АД Гранит од Скопје.

Во тек се градежните активности за изградба на
регулацијата на Белевски Дол
Понеделник, 04 Ноември 2013
Во Општина Крива Паланка во изминатиот период интензивно се изведуваат градежни работи
околу изградбата на регулацијата на Белевски Дол. Се работи за канализирање на
водата со изградба на канал во должина од 925 метри и ширина од 4.60 метри со дно од 2.40
метри со темели.
Досега се изградени 460 метри со пристапни скали до улицата Свети Јоаким Осоговски, а во
наредниот период ќе биде изграден и премин (армирано-бетонски плочест пропуст) со што ќе
се обезбеди пристап до с.Конопница. Регулацијата се изведува од камени плочи и бетон со
изградба на бетонски каскади со висина од 1.5 -3 метри.
Градежните активности се финансирани од страна на Општина Крива Паланка и
Министерството за заштита на животна средина. Вкупната вредност на градежните работи е
околу 6 милиони денари.Изведувач на градежните работи е градежната фирма „Дине-Трејд“
од Крива Паланка.
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Во тек се градежните работи на улицата „8-ми
Октомври“
Понеделник, 04 ноември 2013
Во текот на изминатите денови се санираа оштетените асфалтни површини на улицата „8-ми
Октомври“ каде се поставија околу 600 м2 нов асфалт. Улицата на неколку места е
проширена, а во текот на утрешниот ден се очекува поставување на т.н. „лежечки полицајци“
на две локации на истата улица.
Градежните работи продолжуваат согласно динамиката и временските услови, а во текот на
наредните денови ќе продолжат и на други локации согласно со Програмата за работа на
Одделението за изградба и одржување на комуналната инфраструктура.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

