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Во Крива Паланка одбележан Денот на
крводарителството
Вторник, 18 март 2014
По повод 17 Март – Денот на крводарителството, градоначалникот на Општина Крива
Паланка, г-дин Арсенчо Алексовски, приреди свечeн прием за крводарителите од oпштината.
Најпрвин
градоначалникот
Арсенчо
Алексовски ги поздрави присутните
крводарители, организатори и помагачи,
им го честита Денот на хуманоста,
изразувајќи
го
при
тоа
своето
задовоство од постигнатите резултати
во минатата година. Посебно беа
истакнати учениците од СОУ „Ѓорче
Петров“ и вработените во МВР.
Во знак на благодарност за несебичната
подршка (финансиска, материјална и
просторна ) при организирањето на
акциите
и
мотивирањето
на
крводарителите,
општинската
организација
на
Црвен
крст
на
Општина
Крива
Паланка
и
на
Архиерејското намесништво – Крива
Паланка им додели посебни благодарници. Благодарници и значки добија 73 крводарители
кои во 2013 година оставарили 50-то, 25-то, 10-то и 5-то дарување на крв.
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Во тек е изградбата на минор коритото на Крива Река
Понеделник, 31 март 2014
Во тек е изградбата на минор коритото на Крива Река
како 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 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.
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.
Изведувач на градежните работи е фирмата „Цвет
Компани“ од Скопје.
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Градежни активности за изградба на фекална
канализација во с.Мождивњак
Вторник, 01 април 2014
Во тек се градежните работи за изградба на фекалната канализација во село Мождивњак. Од
проектираните предвидени 5800 метри досега се изградени околу 3500 метри канализациона
мрежа со пречник од 200 мм заедно со ревизионите шахти. Со основниот проект е предвидена
и изградба на пречистителна станица.
Се очекува градежните работи да завршат за околу 60 дена.
Изведувач на градежните работи е фирмата „Лабино –Трејд“ од Гостивар.

Градоначалникот Алексовски во обиколка на
градежните работи во општината
Четврток, 03 април 2014
Во текот на вчерашниот ден, во рамките
на своите активности градоначалникот
Арсенчо Алексовски изврши увид на
градежните работи кои се во тек во
општина Крива Паланка.
Беше извршен увид за текот на изградбата
на фекалната канализација во село
Мождивњак која е во напредна фаза на
градба. Градоначалникот се запозна со
текот
на
изградбата
на
улицата
„Биљинска“ во населба Лозаново каде се
врши тампонирање на носивиот слој и
решавањето
на
атмосферската
канализација како и на улицатата
„Дивљанска“ во населбата Баглак 3 каде
се изведуваат завршни работи оклоу
изградбата на потпорните ѕидови.
Градежните работи продолжуваат и во текот на наредните денови согласно предвидената
динамика.
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Во тек е изградба на армирано - бетонски потпорен
ѕид на улицата Свети Јоаким Осоговски
Четврток, 03 април 2014
Во тек е изградба на армирано-бетонски потпорен ѕид на улицата Свети Јоаким Осоговски
на локалитетот наспроти спортско-рекреативниот центар. Ѕидот е со должина од 15 метри и
висина, заедно со темелот, од 3.80 метри. Со изградбата на потпорниот ѕид се дејствува
превентивно во насока на заштита на улицата и повеќенаменското игралиште лоцирано во тој
дел од спортско-рекреативниот комплекс.

Расчистување на свлечиштата на локалниот пат
Крива Паланка - с.Станци
Четврток, 03 април 2014
Имајќи ја во предвид неповолната состојба со појавените свлечишта на локалниот пат Крива
Паланка –с.Станци, Општината преку Одделението за изградба и одржување на комунална
инфраструктура презеде мерки за расчистување на истите и оспособување на патот за
нормално одвивање на сообраќајот. За таа цел беше вклучена тешка механизација и камиони
за одвоз на свлечениот материјал. Беа утоварени и транспортирани преку 400 м3 земјан и
карпест материјал.
Сепак, за трајно решение на овој проблем треба да се изградат потпорни и обложни ѕидови и
да се постави мрежа за заштита на косините на дел од трасата за што се потребни значителни
финансиски средства. Поради тоа Општината се има обратено и очекува помош од повисоки
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државни институции.
Во меѓувреме ги молиме граѓаните да имаат разбирање и да возат внимателно на критичните
делови од трасата и да ги почитуваат поставените сообраќајни знаци.

Се санира пешачка патека на улицата „11-ти
Октомври“
Петок, 04 април 2014

Во тек се градежни работи кои ги изведува
Општина Крива Паланка за реконструкција
на пешачка патека на улицата 11
Октомври.
Градежните
работи
опфаќаат
реконстукција на калдрмата, изградба на
нови скали со парапетни ѕидови како и
поставување на метални држачи т.н
„ракохвати“ заради полесно и побезбедно
движење на месното население.
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Априлијада 2014
Вторник, 01 април 2014
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

