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Поставен камен темелник за изградба на дел од минор
коритото на Крива Река
Вторник, 18 февруари 2014
Во Крива Паланка денеска беше означен
почетокот на изградба на дел од минор
коритото на Крива Река. Камен темелникот за
изградба на коритото беше поставен од страна
на градоначалникот на општина Крива Паланка,
Арсенчо Алексовски, заменик министерот за
локална самоуправа Ѓорѓија Сајковски, заменик
градоначалникот
на
општина
Дупница,
Красимир Георгиев и претседателот на Совет
на општина Крива Паланка Борче Стојчевски.
Изградбата на дел од минор коритото на Крива
Река е во рамките на проектот „Реките не
познаваат граници“ финансиран од ИПА
програмата на ЕУ за прекугранична соработка
помеѓу Македонија и Бугарија. Проектот се
имплементира од страна на општина Дупница,
Република Бугарија, како водечки партнер и
општина Крива Паланка како партнер во
проектот.
- Мора да истакнам дека Крива Паланка е
лидер во искористување на средства од ИПА
програмата на ЕУ за прекугранична соработка
на Европската унија во сите три повици. Ова е
значаен проект со кој се одобрени средства од
речиси половини милион евра за општините
Дупница и Крива Паланка, од кои за општина
Крива Паланка се издвоени 245 илјади евра. Ова е значаен проект за жителите на општината
кои пред се ќе бидта заштитени од надојдените води, меѓутоа и за разубавување на овој дел
од Крива Паланка, изјави заменик министерот за локална самоуправа Ѓоргија Сајковски.
Градоначалникот на Крива Планака, Алексовски потенцира дека со овој проект ќе бидат
опфатени и регулирани 500 метри од коритото на Крива Река.
- Веќе е аплициран проект, во рамките на повикот за прекуграничната соработка со Република
Косово, за изградба на дополнителни 450 метри, информираше Алексовски, додавајќи оти со
изградбата на дел од коритото ќе се промени и личната карта на овој дел од општината.
Заменик градоначалникот на Дупница, Красимир Георгиев изјави дека и во општина Дупница,
као лидер партнер во проектот ќе биде извршена регулација на неколку речни корита, со што
ќе бидат унапредени условите за живот на наслението.
Вкупната вредност на проектот изнесува 499 987,75 евра, а иститот се очекува да биде
реализиран до крајот на годинава.
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Одржана регионална средба „Бизнис без граници“
Вторник, 18 февруари 2014
Денеска во големата сала на општина Крива Паланка се одржа регионална средба насловена
како „Бизнис без граници“ . На средбата присуствуваа градоначалниците од Североисточниот
плански регион, претседателот на Македонско-бугарската стопанска комора, Зоре
Темелковски, градоначалниците на Ќустендил и Дупница, претседателот на Трговскоиндустриската комора од Ќустендил, Ванчо Костадинов, како и стопанственици од двете земји.
Средбата чиј домаќи беше градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски,
се одржа по иницијатива на Македонско -бугарската стопанска комора.

На состанокот се дискутираше на повеќе теми и тоа: Како да се обезбедат средства за итна
модернизација на патниот правец Крива Паланка – Ќустендил; Можност за брза изградба на
заеднички пограничен сообраќајно-царински терминал; Развој на планинскиот и културниот
туризам; Формирање на конзорциум од компаниите во пограничниот регион со создавање
заеднички извозен продукт како и имплементација на заеднички проекти со средства од
фондовите на ЕУ.
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Отворена изложбата на фотографии „Културно
наследство без граници“
Четврток, 20 февруари 2014
Во наредните денови граѓаните имаат можност да ја посетат изложбата на фотографии
„Културно наследство без граници“, која вчера беше отворена во галерискиот простор на ЛУ
Градски музеј во Крива Паланка.

Фотографиите се направени во текот на имплементацијата на проектот „Културно наследство
на нашите предци – Духовен столб на нашата заедничка европска иднина“, реализиран од
Градскиот музеј на Крива Паланка во партнерство со Регионалниот историски музеј од
Ќустендил.
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