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Потпишан договорот за изградба на дел од минор
коритото на Крива Река
Среда, 12 февруари 2014
Денеска (12.02.2014) во општина Крива Паланка, градоначалникот г. Арсенчо Алексовски го
потпиша договорот со фирмата изведувач на градежните работи за изградба на минор
коритотото на Крива Река „Цвет Компани“ од Скопје и фирмата „Геос М-ДООЕЛ“ од
Скопје која ќе врши стручен надзор на градежните работи.
Изградбата на минор коритото на Крива Река е дел од проектот „Реките не познаваат
граници“, финансиран од ИПА програмата на ЕУ за прекугранична соработка помеѓу
Македонија и Бугарија.

Проектот спаѓа во групата на инвестициски проекти, финансиран под приоритетната оска за
Подобрување на квалитетот на животот и 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.
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Вредноста на проектот е 499.987,75 евра од кои 243.636,64 евра се наменети за Општина
Крива Паланка за исполнување на целите и активностите на проектот.
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Промовирана пишаната оставина на македонскиот
ревулуционер Павел Шатев
Четврток, 13 февруари 2014
Во Градскиот музеј на Крива Паланка вчера беа промовирани деветте тома од пишаната
оставина на македонскиот револуционер Павел Шатев кои неодамна ги објавија Друштвото за
издавачка дејност „Македоника литера“ и Државниот архив на Република Македонија.
Деветте тома „Историја на Македонија“, „Борис Сарафов – биографија“, „Спомени“,
„Полициско досие (досие УДБА)“, „Записи за нацијата и државата“, „Македонија и балканскиот
проблем“, „Македонија под ропство“, „Документи“ и „Заточението во Сахара – Фезан“, ги
претставија проф. д-р Зоран Тодоровски, Предраг Димитровски, Нове Цветаноски и Науме
Георгиевски.
Истовремено во галерискиот простор на Градскиот музеј беше отворена изложбата „Павел
Шатев ( 1882 – 1951), живот посветен на Македонија“, како гостувачка изложба на Музејот
на град Кратово. Изложбата ја отвори директорот на Музејот на град Кратово, м-р Драган
Георгиевски.
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