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Свечено пуштени во употреба седум улици
Недела, 09 февруари 2014

Градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски и вицепремиерот и
министер за финансии Зоран Ставрески денеска пуштија во употреба седум улици кои се дел
од проектот „Подобрување на општинските услуги“. Проектот е финансиран од Владата на
Р.Македонија со средства обезбедени од кредит од Светска Банка, а опфаќа изградба на
девет улици во општината и мост на Куков Дол.

Во употреба беа пуштени улиците Горан Стојановски, Климент Охридски, Никола Тесла -
oсновна траса, Никола Тесла - лев крак, Осоговска (крак 1 и 2), Пиринска и Наско Тамбурков.
На настанот покрај големиот број на граѓани присуствуваа и претседателот на Советот на
општина Крива Паланка Борче Стојчевски, советници, директори, раководители како и
претставници од Светска Банка.
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По свеченото пуштање во употреба на улиците, вицепремиерот Ставрески во придружба на
градоначалникот Алексовски и претседателот на Советот Борче Стојчевски го посети и мостот
во населбата Куков Дол кој е во завршна фаза на изградба.
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Промовиран Отчетот на градоначалникот Арсенчо
Алексовски
Недела, 09 февруари 2014

Во петок 07.02.2014 во НУ Центар за култура беше промовиран Отчетот на градоначалникот
Арсенчо Алексовски. Во Отчетот е опфатено сработеното во општина Крива Паланка во
периодот од март 2013 до февруари 2014.
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Поставен камен темелник за изградба на фекална
канализација со пречистителна станица во село
Мождивњак
Среда, 05 февруари 2014

Денеска со поставување на камен темелник беше означен почетокот на изградбата на
фекална канализација со пречистителна станица во с.Мождивњак. Вкупната сума за
реализација на проектот изнесува 15.458.000 денари обезбедени од Агенцијата за финансиска
поддршка во земјоделството и руралениот развој и Буџетот на општината.Изведувач на
градежните работи е фирмата Лабино – Трејд ДООЕЛ од Гостивар.
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Поставен камен темелник за изградба на плоштадот
„Карпошово востание“
Среда, 05 февруари 2014

Денеска, со поставување на камен темелник започна изградбата на плоштадот „Карпошово
востание“. Проектот за „Изградба на плоштад со партерно уредување“ опфаќа оформување на
јавниот простор пред зградата на локалната самоуправа на општина Крива Паланка, со вкупна
површина од 750 метри квадратни.На свеченоста присуствуваше и директорот на Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралениот развој, Тони Димовски.
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Потпишан договорот за изградба на фекална
канализација со пречистителна станица во село
Мождивњак
Вторник, 04 Февруари 2014

Градоначалникот на општина Крива Паланка, г.Арсенчо Алексовски денес го потпиша
договорот за изградба на фекална канализација со пречистителан станица во селото
Мождивњак. Изведувач на градежните работи е фирмата Лабино – Трејд ДООЕЛ од Гостивар.
Вкупната сума за реализација на проектот изнесува 15.458.000 денари со ДДВ, од кои
основната сума, финансиските средства во висина од 13.100.000 денари се обезбедени од
Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, а данокот на
додадена вредност е на товар на општината.

Должината на фекалната канализациона мрежа изнесува 5.661,72 метри, а со проектот ќе се
градат и пречистителна станица, разводна мрежа со ревизиони шахти и пречистителна
станица П-5, информираше градоначалникот Алексовски, кој рече дека со реализацијата на
овој проект ќе биде решен долгогодишен горлив проблем на населението од село Мождивњак,
едно од најгусто населените места во општината.

Според најавите на изведувачот, се очекува изградбата да заврши пред почетокот на летото.
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Потпишан договорот за изградба на плоштад пред
општинската зграда
Вторник, 04 февруари 2014

Со средства во висина од околу 18 милиони денари обезбедени од Агенцијата за финансиска
поддршка на земјоделството и руралниот развој и од oпштина Крива Паланка, пред
општинската зграда на локалната самоуправа на Крива Паланка ќе се гради нов мини-
плоштад.

Градоначалникот на општина Крива Паланка, Арсенчо Алекосвски, денес го потпиша
договорот со изведувачот на градежните работи од проектот, фирмата Цвет Компани, ДООЕЛ,
Скопје. Проектот за „Изградба на плоштад со партерно уредување“ опфаќа оформување на
јавниот простор пред зградата на локалната самоуправа на општина Крива Паланка, со вкупна
површина од 750 метри квадратни.

Во текот на утрешниот ден ќе биде поставен камен-темелник на плоштадот, а со тоа
изведувачот и официјално ќе биде воведен во работа.
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Првата фестивалска вечер на „Гоце фест 2014“ се
одржа во Крива Паланка
Понеделник, 03 февруари 2014

На сцената на кривопаланечкиот „Центар за култура“ на 1 февруари се одржа јубилејното, 25-
то издание на фестивалот на македонски родољубиви песни „Гоце фест 2014“.Во организација
на Ансамблот за народни песни и ора „Гоце Делчев"- Скопје, во соработка со НУ Центар за
култура, под покровителство на локалната самоуправа на општината, втора година по ред
првата фестивалска вечер се одржа во Крива Паланка.

Пред кривопаланечката публика беа изведени 15-тина родољубиви и патриотски македонски
песни, а и годинава на сцената пред кривопаланчани настапија моногу звучни имиња од
македонската фолк-естрада, но и од дијаспората, меѓу кои: Војо Стојановски, Ванчо
Тарабунов, Круме Спасовски, Орце Стефковски и многу други.
Традицијата фестивалот да се одржува во градовите од внатрешноста започна минатата
година, а градоначалникот Алекосвски и директорот на Центарот за култура, но и
органзиаторите, се се согласија да продолжи традицијата првата фестивалска вечер да
одржува во Крива Паланка.

Организаторот на фестивалот потенцираше дека бидејќи станува збор за јубилејно издание на
„Гоце фест“, по завршувањето, фестивалски карван во текот на целата година ќе гостува низ
земјава, промовирајќи ги песните, но и помладите и нови пејачи и групи кои секоја година
добиваа можност да се етаблираат во пошироката јавност.

Фестивалот се одржува во чест на денот на раѓањето на Гоце Делчев, 4 февруари.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk
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