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Започна реализацијата на нов значаен проект за
Општина Крива Паланка
Петок, 25 април 2014
Пред неколку дена започна реализацијата на уште еден значаен проект за Општина Крива
Паланка насловен како „Дополнителни работи на зафат и довод на вода на водоснабдителен
систем Станачка Река и доопремување на филтер станица за вода за пиење“ во рамките на
кој е предвидена санација и доградба на зафатот и цевководот и целосно опремување на
фабриката за вода. На овој начин ќе се обезбеди дополнително количество на чиста вода за
пиење од 50 л/с, а ќе се овозможи и меѓусебно поврзување на двата водоснабдителни
системи-Калин Камен и Станачка Река.

Градежните работи, опремата за филтрите и за лабораторијата, како и поврзувањето на
електро мрежата е со вредност од околу 120 000,00 евра. Изведувач на работите е фирмата
„Конструктор“ Скопје, надзор на работите е ЗИМ-Скопје, а инвестицијата се реализира во
рамките на проектот за „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ на Владата на РМ и
Општина Крива Паланка.

Неделен Билтен

Во Крива Паланка одбележан Денот на Европа
Петок, 09 мај 2014
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Завршува проектот за изградба и реконструкција на
девет улици и мост
Среда, 14 мај 2014
Во тек е асфалтирање и изведба на завршни работи на улицата „Дивјанска“ во населба
„Баглак 3“, последната улица од проектот за изградба и реконструкција на девет улици и мост.
Се очекува во наредниве неколку дена зависно од временските услови да биде завршена и
изградбата на мостот на Куков Дол, односно да се постави тампон и асфалт и со тоа да се
комплетира овој значаен проект за општината.

Одржана јавна консултација за проектната програма
за проектот „Изградба на државен пат А2, делница
Ранковци – Крива Паланка на ниво на експресен пат”
Среда, 14 мај 2014
Денеска во Општина Крива Паланка се одржа
јавна консултација за проектната програма за
проектот „Изградба на државен пат А2, делница
Ранковци – Крива Паланка на ниво на експресен
пат”, во должина од околу 25 км.
Финансирањето на овој проект се планира да се
обезбеди со средства од Светска Банка, според
чии барања, во делот на заштита на животната
средина и социјалните аспекти, уште во раната
фаза на подготовка на документацијата односно
Проектната програма ќе се одржат јавни
консултации со засегнатите страни и локалното
население на населените места долж делницата.
Проектната програма е достапна на увид во просториите на ЈП за државни патишта и во
општините Крива Паланка и Ранковци, како и на нивните интернет страници:
www.krivapalanka.gov.mk, www.rankovce.gov.mk и www.roads.org.mk .
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Лица за контакт:
Јавно претпријатие за државни патишта
Сашка Богданова Ајцева
saska@roads.org.mk
тел: 02/3118 044 лок.135
Општина Крива Паланка
Добривој Николовски
dobrivoj.nikolovski@krivapalanka.gov.mk
тел: 031 376 480
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Општина Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175
opkp@krivapalanka.gov.mk
www.krivapalanka.gov.mk

