
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
27 јануари 2014

Амбасадорот на САД, Пол Волерс во посета на
општина Крива Паланка
Четврток, 23 jануари 2014

Амбасадорот на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, Пол Волерс
денеска ја посети општина Крива Паланка.

Амбасадорот Волерс најпрвин оствари средба со градоначалникот Арсенчо Алексовски на која
беше разговарано за состојбата во општинтата во делот на реализираните и идните проекти,
како и за можностите и капацитетите за инвестирање.

Амбасадорот Волерс во придружба на градоначалникот Алексовски ги посети манастирот
Свети Јоаким Осоговски и ЛУ Градски Музеј.



2Неделен Билтен



3Неделен Билтен

Словачкиот амбасадор Безак ја посети општина
Крива Паланка
Петок, 24 jануари 2014

Амбасадорот на Република Словачка во Р. Македонија, г.Мартин Безак денеска беше во
посета на општина Крива Паланка. Амбасадорот Мартин Безак најпрвин оствари работна
средба со градоначалникот Арсенчо Алексовски.

На средбата беше разговарано за збратимување на Крива Паланка со словачки град и
заедничка имплементација на проекти од ЕУ фондовите. Градоначалникот Алексовски го
запозна амбасадорот Безак со моменталната состојба во општината во поглед на
реализираните и идните проекти, а беше разгледана и можноста за економска соработка со
словачки компании.
Амбасадорот Безак во придружба на градоначалникот Алексовски ги посети манастирот Свети
Јоаким Осоговски и ЛУ Градски Музеј.
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Состанок за унапредување и развивање на
училишниот спорт во Крива Паланка
Петок, 24 jануари 2014

На 24 jануари 2014 (петок) во салата на советот на Општина Крива Паланка Градоначалникот
Алексовски и претставниците на локалната самоуправа одржаа состанок со директорите на
основните и средното училиште од Крива Паланка и наставниците по физичко и здравствено
образование.

Целта на состанокот беше запознавање на присутните со заклучоците од состанокот помеѓу
градоначалниците и министерот за образование, Спиро Ристовски и директорот на Агенцијата
за млади и спорт, Марјан Спасески.

Акцентот беше ставен на училишниот спорт и беше нагласено неговото значење и процентот
на вклученоста на учениците во училишните клубови, се со цел зајакнување на спортот не
само од аспект на продуцирање на професионални спортисти туку и од аспект на градење на
здрави и силни генерации. Одговорноста за организирање на училишните спортови
е на директорите кои преку предметните наставници треба да ги имплементираат насоките и
периодично да доставуваат извештаи до градоначалникот за преземените мерки и активности
како и за проблемите со кои се соочуваат.

На состанокот беа донесени и заклучоци во правец на организирање на спортски настани како
спроведување на акција СИТЕ НА ВЕЛОСИПЕД, одржување на часови по пливање под мотото
НАУЧИ ДА ПЛИВАШ, одржување на СПОРТСКА НЕДЕЛА, а исто така беа дадени насоки за
формирање на Фондација за поддршка на училишниот спорт, која би била од големо значење
во однос на финансирањето на училишните клубови.

На крајот беше отворена дискусија од страна на присутните кои изнесоа препораки за
зајакнување на училишниот спорт.

Доделени наградите за најубаво новогодишно украсен
дом и деловен објект за 2013/2014
Среда, 22 jануари 2014

Денес во просториите на Општина Крива Паланка, по повод акцијата за доделување на
награди за најубаво новогодишно украсен дом и најубаво новогодишно украсен деловен
објект, дуќан, по петти пат организирана од страна на општината, беа врачени наградите за
најубаво новогодишно украсен дом и деловен објект за 2013/2014.
Од страна на Комисијата формирана од Градоначалникот беа избрани најдобрите и тоа:
За најубаво новогодишен украсен дом е избран домот на семејството Тасевски, на улица „8-ми
Октомври“ бр.бб, Крива Паланка.
За најубаво новогодишен украсен деловен објект е избран објектот на ДООЕЛ „ПАРК
ГИНОВЦИ“, пицерија „АКВАРИУМ“ лоциран на ул.Свети Јоаким Осоговски бр.142 во 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, а воедно им се заблагодари за нивниот труд и кративноста во разубавувањето
на новогодишниот амбиент на градот.
Наградите беа примени од Јорданчо Тасевски, претставник на наградениот дом и Емилија
Стојковска, директор на ДООЕЛ „ПАРК ГИНОВЦИ“, пицерија „АКВАРИУМ, Крива Паланка.
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Награда за првото новороденче во Крива Паланка
Среда, 22 jануари 2014

Денеска во просториите на општина Крива Паланка, градоначалникот Арсенчо Алексовски
му додели штедна книшка со симболична сума на семејството Ангеловски за првото
новороденче во 2014 година.
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Божица Ангеловска се роди на 05.01.2014 година со тежина од 3 килограми и 300 грама и
должина од 53 см.
Божица е второ дете во семејството на Мица Јанчевска Ангеловска и Александар Ангеловски
кои покрај Божица го имаат и синчето Давор.

Во Крива Паланка одблежан празникот Богојавление
– Водици
Недела, 19 jануари 2014

Во организација на Општина Крива Паланка и на Македонската Православна Црква, Епархија
Кумановскo - Осоговска, беше одблежан големиот христијански празник Богојавление –
Водици. Прославата започна со свечена литургија во црквата Св.Димитрија на која
присуствуваа бројни верници. По литургијата следуваше чинот на фрлањето на крстот во
водите на Крива Река.

Од околу 40 пријавени лица најсреќен беше Никола Николовски, кој доби награда од Општина
Крива Паланка. Според верувањето, оној што ќе го фати крстот ќе има среќа и бериќет цела
година.

По завршување на церемонијата на фрлање на крстот во водите на Крива Река граѓаните
имаа можност да ги вкусат пивтиите припремени во кујната на Домот за ученици „Боро
Менков“, под надзор на искусни готвачи. Mанифестацијат „Пивтијада“ се организира по петти
пат од Општината, а оваа година беше збогатена со настап на културно-уметнички друштва од
Крива Паланка.
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Награди за најубаво украсен дом и најубаво украсен
деловен објект
Четврток, 16 jануари 2014

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 Тасевски, на улица „8-ми
Октомври“ бр.бб, Крива Паланка.
Најубаво новогодишен украсен деловен објект е објектот на ДООЕЛ „ПАРК ГИНОВЦИ“,
пицерија „АКВАРИУМ“ лоциран на ул. Свети Јоаким Осоговски бр.142 во Крива Паланка.
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Започна имплементацијата на проектот „Реките не
познаваат граници“
Вторник, 14 jануари 2014

Општина Крива Паланка започна со
имплементација на проектот „Реките не познаваат
граници“, уште еден проект во низата на успешни
проекти финансирани од ИПА програмата на ЕУ за
прекугранична соработка помеѓу Македонија и
Бугарија. Проектот кој се имплементира во
партнерство со Општина Дупница од Р. Бугарија
спаѓа во групата на инвестициски
проекти.Финансиран е под приоритетната оска за
Подобрување на квалитетот на животот, поточно од
мерката 2.1 Користење на природни ресурси, и е во
вредност од 499. 987,75 евра од кои 243.636,64 евра
се наменети за Општина Крива Паланка за
исполнување на целите и активностите на
проектот.
Проектните активности опфаќаат изградба на минор
корито на Крива Река, во централното градско
подрачје во должина од 500 метри и уредување
на вливот на Дурачка Река во Крива Река, како и
одржување на работилница за учесници од двете
држави на која ќе се разменат искуства во однос на
управувањето со водите.

Општата цел на проектот е поврзана со подобрување на квалитетот на животот и на
атрактивноста на прекуграничниот регион со спроведување на мали инвестициони мерки со
цел да се заштити регионот од негативните ефекти од поплави. Општата цел е предвидено да
се постигне преку спроведување на следните специфични цели: 1. Редуцирање на
негативното влијание од поплави; 2. Рехабилитација на заштитни ѕидови на реките и чистење
на речните корита; 3. Интеграција на реките во урбаните аспект на Дупница и Крива Паланка.

Преку спроведување на горенаведените општи и специфични цели ќе се постигне натамошен
развој на атрактивноста и квалитетот на живот во прекуграничниот регион. Главната цел на
проектот во целост е во согласност со целокупната програмаска цел за обезбедување на
одржлив развој на регионот и за поддршка на пошироката европска соработка и европска
интеграција.
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Благодарница од Советот за геотуризам на Западен
Балкан
Среда, 08 jануари 2014

Советот за геотуризам на Западен Балкан и додели благодарница на Општина Крива Паланка
која е дел од Водичот за геотуризам на Западен Балкан за 2013 година.

Прославен Бадник на градскиот плоштад во Крива
Паланка
Вторник, 07 jануари 2014

Ноќта пред Христовото раѓање - Божиќ, кривопаланчани го
прославија големиот верски празник Бадник на градскиот плоштад.
Со палење на коледарскиот оган се славеше љубовта, радоста и
мирот меѓу луѓето со добра волја. Бадниковиот поздрав во рамки на
црковните свечености на кривопаланчани им го пренесе
архирејскиот намесник, протереј ставрофор Добрислав Бошковски, а
на граѓаните им се обрати градоначалникот г.Арсенчо Алексовски
посакувајќи им добро здравје, среќа и бериќет по повод Божиќните
празници.

Градоначалникот Алексовски и овогодишниот кум Зоран
Димитровски го запалија бадниковиот оган, а потоа сите граѓани
прославија со славска посна трпеза и топла ракија обезбедена од
кумот и општина Крива Паланка.
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И оваа година традиционално се делеа лепчиња за избор на новиот кум. Најсреќен беше
Славчо Дејанов, кај кого, од повеќето пријавени, се падна паричката.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk

www.krivapalanka.gov.mk

mailto:opkp@krivapalanka.gov

