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Потпишан договор за набавка на возила за комунални
и јавни услуги
Петок, 12 Април 2013

Денеска во просториите на Oпштина Крива Паланка беше потпишан договорот за
набавка на возила за комунални и јавни услуги за Јавното претпријатие
„Комуналец“, помеѓу градоначалникот Арсенчо Алексовски и ТЕРРА МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ претставувана од управителот Горан Миневски.

Презентирана „Стратегијата за интегриран
прекуграничен економски развој“
Петок, 12 април 2013

На 10 април 2013, во Големата сала на Советот на општина Крива Паланка беше
одржана презентација на “Стратегијата за интегриран прекуграничен економски
развој“, која е дел од проектот “Бизнисот нема граници“, финансиран од ИПА
Програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија - Македонија 2007-2013.



2Неделен Билтен

Овој проект го реализираат
Регионалниот центар за соработка
„СПЕКТАР“ од Крива Паланка,
Бугарската менаџмент асоцијација и
Фондацијата „Стратос“ од Бугарија.
Основна цел на проектот е да се
поддржи претприемништвото преку
иновативна билатерална соработка
помеѓу активните економски чинители-
претприемачи, МСП, фармери, НВО и
локалните власти од областа Ќустендил-
Р.Бугарија и Североисточниот регион-
Р.Македонија.

Градоначалникот Арсенчо Алексовски ја поздрави иницијативата за економска
соработка помеѓу фирмите од македонска и бугарска страна, истакнувајќи дека
иако најдобро се познаваме, сепак многу малку соработуваме. Затоа, според него,
стратегијата би можела да ги поттикне луѓето на нови бизнис идеи и заедничка
соработка на двата прекугранични региона.
Д-р Ристо Иванов од Креација-Скопје, подвлече дека „Стратегијата за интегриран
прекуграничен економски развој“, е изготвена врз основа на анализа на
економските карактеристики на двата погранични региони.
- Иако и двата региона имаат огромни потенцијали се уште немаат никаква форма
на бизнис соработка. За да се валоризираат овие предности неопходни се повеќе
приоритети како што се брендирање на регионот, развој на човечки ресурси,
промоција на автентични производи и креирање на нова понуда, бизнис
комуникација, нови технологии и друго, рече Иванов.
Покрај презентацијата на стратегијата, беа реализирани посети на успешни фирми
и бизнис средби помеѓу македонски и бугарски претприемачи од регионот, кои
разменија искуства и договорија идна соработка.

Стендап кабаре - Весна Петрушевска Бејбе
Петок, 12 април 2013

Познатата актерка Весна Петрушевска Бејбе вчера вечер настапи во Центарот за
култура во Крива Паланка во рамки на манифестацијата Крива Паланка – Град на
културата 2013. Настапот најавен како стендап кабаре со сочни муабети, музички
парчиња, женска перспектива и хумор без цензура, беше примен со големо
воодушевување од страна на многубројната публика. Искрениот и громогласен
аплауз покажа дека кривопаланечката публика е жедна за ваков вид на забава.
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Млади маркетинг лидери претстојуваат во Крива
Паланка
Четврток, 11 април 2013

Денеска во просториите на општина
Крива Паланка се одржа презентација
на потенцијалите со кои располага
општината во насока за развој на
економијата пред се туризмот како
една од стратешките определби на
Општината. На презентацијата
присутвуваа 37 млади маркетинг
лидери од Романија, Унгарија,
Бугарија, Албанија, Црна Гора и
Македонија кои претстојуваат во
Крива Паланка во рамките на проектот
„Млади маркетинг лидери“.
Основна цел на проектот е
продлабочување на маркетинг
знаењата преку подобро взаемно

претставување и информирање во функција на директно поврзување на
економиите на државите – учеснички во проектот. Проектот е подржан од
Европската комисија, а го спроведува Асоцијацијата за истражување, едукација и
развој „Маркетинг порта“.
Свое обраќање пред присутните имаше и градоначалникот Алексовски кој им
посака пријатен и успешен претстој во Крива Паланка, а исто така ја изрази и
поддршката на Општината во развојот и имплементацијата на ваквите иницијативи.
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Извршено примопредавање на спортската сала
Петар Поп Арсов
Четврток, 11 Април 2013

Претставници на Агенцијата за млади и спорт, изведувачот Пелагонија-Гостивар и
надзорот ЗУМ-Скопје извршија предавање на спортската сала Петар Поп Арсов на
општина Крива Паланка при што му ги предадоа клучевите и целосната техничка
документација на градоначалникот Алексовски.

Oтворена изложбата на народни носии, везови и накит
од Кривопаланечко
Среда, 10 април 2013

Денес во просториите на Градски Музеј во Крива Паланка беше отворена изложбата
на народни носии, везови и накит од Кривопаланечко. Изложбата е во рамки на
манифестацијата Крива Паланка - Град на културата 2013, а во организација на НУ
Центар за култура и Општина Крива Паланка.
Поздравен говор на отворањето на изложбата имаа координаторите на
Организациониот одбор г.Драган Величковки и г.Александар Рангелов, како и
градоначалникот, а воедно и претседател на манифестацијата Крива Паланка -
Град на културата 2013.
- Културното наследство и богатството што го поседуваме е благослов, но и обврска
што се поставува пред нас со цел да го истражиме, сочуваме и достојно да го
презентираме, бидејќи на тој начин учествуваме во развојот на универзалните
цивилизациски вредности и си обезбедуваме неоспорна културна идентификација -
истакна градоначалникот Арсенчо Алексовски.
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Прием за успешните кошаркари и каратисти
Среда, 10 април 2013

Денес во големата сала при Општина Крива
Паланка, градоначалникот Арсенчо Алексовски,
во свое лично име и во име на општинската
администрација им ги честита успесите на
нашите кошаркари и каратисти.Тој го
изрази своето големо задоволство за нивниот
труд и постигнати резултати и ја потенцира
заложбата и подготвеноста на Општината
континуирано да дава свој допринос во
постојаното унапредување на сите спортови.

-Впрочем за тоа зборуваат и нашите дела,
изградбата на долгоочекуваната спортска сала,
на задоволство на сите спортисти кои сега ги
добија најсовремените услови за спортување,
тренинзи и одржување на разни спортски
манифестации - рече градоначалникот Арсенчо
Алексовски и ги покани присутните на коктел,
подготвен во чест на големите успеси на нашите
млади спортисти.

ХХХI регионален натпревар по математика за
учениците од основно образование
Понеделник, 08 април 2013

На 30.03.2013г. во ООУ „Јоаким Крчовски“ во Крива Паланка се одржа XXXI
регионален натпревар по математика за учениците од основно образование. На
натпреварот учествуваа ученици од ООУ „Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка, од
ООУ „Илинден“ од Крива Паланка и од ООУ „Х.Т.Карпош“ од Ранковце. Се
натпреваруваа вкупно 49 ученици-математичари од IV до VIII одделение.
Според постигнатите резултати на учениците, ООУ „Јоаким Крчовски“ од Крива
Паланка ги зазеде првите места во генерациите од V одд. и VI одд. Прво место
освоија учениците: Срѓан Димитровски од V-1 одд. чиј ментор е Елизабета
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Стојановска и ученикот Александар Тасевски од VI одд. чиј ментор е Гордана
Ивановска. Освен нив со пофалници се здобија и Милана Митовска V-4 под
менторство на Биљана П. Антовска и Наум Михајловски VII одд. под менторство на
Благица Колевска.

Од ООУ Илинден први места имаат во
генерациите IV и VII осумгодишно со
учениците Сара Станковска (пофалница)
и Ана Марија Стојановска под менторство
на Слободан Јакимовски и Снежана
Златковска.
Исто така и ООУ Х.Т. Карпош се здоби со
две први места во седмо деветгодишно и
осмо одделение со учениците Даниела
Тодоровска и Тијана Додевска под
менторство на Милка Петковска и Игор
Николовски.
Овие натпревари се организираат со цел
да иницираат поголем интерес за
математиката кај учениците, да ги

продлабочат математичките знаења, да развиваат натпреварувачки дух и да се
развива другарството помеѓу учениците.
Учениците и наставниците од ООУ ,,Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка со
задоволство учествуваат на натпреварите и со гордост зборуваат за постигнатите
резултати.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk

www.krivapalanka.gov.mk
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