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Отстранети пречките за имплементација на проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“
Вторник, 19 февруари 2013
На ден 18.02.2012г. градоначалникот
Арсенчо
Алексовски
одржа
прес
конференција со цел да ги информира
медиумите и граѓаните за завршената
постапка во разрешувањето на имотно
правите односи, кои беа пречка за
отпочнување на проекот за изградба
на
секундарната
мрежа
за
водоснабдување на висока зона на
левиот брег на Крива Река и изградба
на
водоводен
систем
за
водоснабдување на населба Маневци
и с. Дурачка Река.
Како што нагласи градоначалникот,
активностите на терен ќе започнат во
текот на летните месеци и ќе се
одвиваат со забрзана динамика се со цел што побргу да се реши овој горлив
проблем на граѓаните.
Средствата за овој проект се обезбедени соглсно Договорот за заем по проектот
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 154/10) и на Општина Крива Паланка се распределуваат средства
во износ од 1.260.209,00 евра.
Детални податоци за проекти-водоснабдување на висока зона лев и десен
брег
ЛЕВ БРЕГ-главна мрежа
Главен доводен цевковод од фабрика за вода до населба Скрљава е со должина
околу 3000 м. и со полиетиленски цевки PE 100 со дијаметар ND 225 мм.
Предвидени се два резервоара R1 и R2 од кои едниот кај фабриката за вода е веќе
изграден, а треба да се изгради другиот со V=350 м3 во нас. Скрљава кој ќе служи
и за водоснабдување на с. Конопница.
Број на жители кои ќе се снабдуваат преку овој систем ќе изнесува 2500-3000 во
наредниве 30 год.
Вредност на главна мрежа e околу 28.000.000 ден.
ЛЕВ БРЕГ-секундарна мрежа
Секундарната мрежа има седум крака кој ќе се одвојуваат преку разделни шахти од
главниот цевковод во вкупна должина од околу 2500 м.
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Посебно значаен е крак 1 кон нас. Маневци и м.в. Змаевац со должина од 1070 м.
Вредноста на секундарна мрежа е околу 7.500.000 ден.
Вкупната вредност на лев брег е околу 35.000.000 ден.
ДЕСЕН БРЕГ
Вкупна должина на целиот цевковод за снабдување на висока зона –десен брег е
околу 3600 м. со полиетиленски цевки со дијаметар 110 мм. Се состои од 5 делници
од кои неизградена е само делница 5-крак 2 од системот со должина од околу
1000 м.
Вредност на неизградениот дел е околу 3.800.000 ден.

Соработка со Бугарскиот културно информативен
центар
Вторник, 19 февруари 2013
Градоначалникот
на
Општина
Крива
Паланка
Арсенчо
Алексовски оствари состанок со
преставници
на
Бугарскиот
културно информативен центар од
Скопје, а по повод добивање на
статус на Крива Паланка за Град
на културата за 2013 година. На
средбата
преставниците
на
Центарот го поздравија изборот
на Крива Паланка за Град на
културата за 2013 година и ја
изразија својата подготвеност за
дополнување на програмата со
настани и содржини од творци и
уметници од Р. Бугарија.
На овој начин ќе се придонесе кон
продлабочување на досегашната културна соработката којашто ја има Општината
Крива Паланка со општините од Р. Бугарија особено Дупница, Ќустендил и
остантатие градови, а ќе се придонесе и во привлекување на гости од Р. Бугарија
со што ќе се поттикне културниот туризам во регионот.
Заедничка констатација е дека Крива Паланка со право го доби овој статус бидејќи
во изминатиот период од 4 години, како никогаш порано, беа одржани квалитетни и
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разновидни културни активности и содржини. Од друга страна самата географска
поставеност како источна порта на Р. Македонија, прекрасниот манастирски
комплекс „Св. Јоаким Осоговски“ во кој се одржуваат различни културни содржини,
одличната соработка со театарските, фолклорните, ликовните и други уметници и
творци од соседна Р.Бугарија како и останатите земји даваат до знаење дека
станува збор за конкретна, квалитетна, разновидна и содржински сеопфатна
програма.
На средбата на кој присуствуваа и директорите на НУ Центар за култура и ЛУ
Градски Музеј – Крива Паланка беа договорени и првичните активности и
манифестации кои што во соработка со БКИЦ ќе бидат остварени во рамките на
манифестацијата „Град на културата – 2013“.

Состанок на градоначалникот Алексовски со
спортистите
Понеделник, 18 февруари 2013
На ден 18.02.2013 година во големата сала при Општина Крива Паланка, на
иницијатива на Градоначалникот во рамки на неговите редовни работни средби, се
одржа состанок со спортистите од Крива Паланка. Во преполната сала на
Oпштината присуствуваа кошаркари, одбојкари, пингпонгари, каратисти, тенисери,
фудбалери и учесници од сите останати спортови кои се застапени во општината.
За подобрување на спортот и спортските услови, Градоначалникот истакна дека
Општината во соработка со Владата на Р. Македонија веќе е во завршна фаза на
изградба на новата спортска сала и во најскоро време истата ќе биде пуштена во
употреба, а во понатамошниот период ќе биде завршена и започнатата спортска
сала кај мотелот Македонија со што Крива Паланка ќе добие две спортски сали.
Градоначалникот на присутните тренери, младинци и деца спортисти им ги честита
досегашните успеси кои ги остваруваат во конкретните спортови. Им посака, во
понатамошниот период да продолжат со ваквата позитивна пракса за победи,
освојувања на медали и други успеси во спортот.
До сите присутни беше упатена покана да достават агенда за одржување на
спортски натпревари, како и сугестии и предлози за унапредување на спортот и
спортските активности во нашата општина. Воедно беше апелирано дека
изградената спортска сала е за доброто на сите и дека сите ние треба максимално
да се грижиме салата со сите составни делови и спортски реквизити да биде чувана
како лично наша.
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КК „Шампион“ од Крива Паланка повторно се закити
со медали
Среда, 20 февруари 2013
Изминатиот викенд во Лесковац, Република Србија свој настап имаа и каратистите
од карате клубот „Шампион“ од Крива Паланка. На натпреварот учествуваа
преку 700 натпреварувачи, а учество земаа и 18 наши каратисти. Со медали се
закитија:
1.Спасовска Марија –прво место борби кадетки -54 кг
2.Стефан Ѓорѓиевски- трето место борби јуниори -68 кг и второ место екипно
јуниори.
3. Абел Салимовски - второ место бори јуниори +68 кг и второ место екипно
јуниори.
4. Христијан Димитријевски - прво место кати екипно, трето место кати за деца
род. 2001 год
5. Петар Алексовски –трето место борби род. 2002 год . + 40 кг.
6. Викторија Тасковска –трето место кати род.2000 год .
7. Јована Јованова -трето место кати род 1998 год.

Монодрама „Јустинијан Први“ во изведба на Петар
Темелковски
Среда, 20 февруари 2013
Во склоп на манифестацијата „Крива
Паланка - Град на култура 2013 година“, во
НУ
Центар
за
култура
се
одржа
монодрамата „Јустинијан Први“ во изведба
на Петар Темелковски, а во организација
на Општина Крива Паланка и НУ Центар за
култура.
Монодрамата „Јустинијан Први“ е по текст
од Јордан Плевнеш и Крива Паланка еден
од
првите
градови
во
кои
е
изведена, после нејзината премиера во
Центарот за култура „Марко Цепенков“ во
Прилеп.
Монодрамата ја претставува последната
вечер од животот на Јустинијан Први, еден од најголемите римски императори, кој
потекнува од скопски Таор. За неа актерот вели дека е вистинско задоволство да
се пренесе неговиот лик на сцената.
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Средба на градоначалникот Алексовски со
наставниците по музичко образование
Четврток, 21 февруари 2013
Градоначалникот Арсенчо Алексовски оствари средба со наставниците по музичко
образование, Милутин Граматиков,
Миле Поповиќ, Лариса ЖулинаМитовска и директорот на НУ Центар
за Култура, Александар Рангелов.
На средбата се разговараше за
активностите на студиото за виолина
што работи при НУ Центар за
култура од Крива Паланка. Студиото
беше оформено пред околу една
година со помош на донацијата од 10
виолини кои Општината ги подари на
НУ Центар за култура.
На средбата градоначалникот уште
еднаш ја искажа својата поддршка
за
развојот
на
музичкото
образование,
а
е
закажана
и
повторна средба на која покрај директорот на НУ Центар за култура и наставниците
ќе присуствуваат и родителите на децата кои го изучуваат инструментот виолина.
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

