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ОТЧЕТ ЗА КРИВА ПАЛАНКА

Почитувани сограѓани,
Кој пат и да го одбереш, секогаш постои некој кој ти вели дека грешиш. Секогаш се
појавуваат потешкотии кои те ставаат во искушение да веруваш дека критиките се
оправдани. Потребна е храброст да го исцрташ својот пат и да го следиш до крај зашто
во сржта на секоја потешкотија, постои можноста.
Отчетност и транспарентност се принципите врз кои се заснова моето досегашно
работење. Токму затоа овој отчет, Ви е посветен Вам, на граѓаните на Крива Паланка.
Целокупното мое работење беше и е насочено кон создавање на услови за подобар живот на
сите граѓани на Крива Паланка. Секојдневно, согледувајќи ги реалните потреби и водејќи
сметка за оправданоста и одржливоста на проектите, настојував што подобро истите
да бидат во полза на Вас, граѓаните. Во тоа во голем дел и успеавме. Имајќи во предвид
дека се реализирани најголем дел од проектите опфатени во изборната програма 20092013, но и проекти надвор од програмата, верувам дека успеав да ги исполнам очекувањата
на поголем дел од граѓаните на општина Крива Паланка.
Секако дека реализацијата на проектите е видлива и со резултатите се среќавате
секојдневно, но овој отчет претставува само резиме на дел од нашите активности во овој
период со цел да ја оправдам поддршката која ми ја дадовте на изборите во 2009 година и
да ги претставам видливите резултати на еден посликовит начин.
Горд сум што можам да излезам пред Вас и пред очите на секој граѓанин и да го презентирам она што сум го сработил во претходните години, она за што Вие, граѓаните
на Крива Паланка ми го доверивте мандатот. За мене како Градоначалник најзначајна и
најценета е оценката и мислењето на Вас граѓаните.
Ваш Градоначалник,

Арсенчо Алексовски
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2009-2012

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
OTЧЕТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
И СОВЕТОТ 2009-2012 ГОДИНА
КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ И ПРОЕКТИ
1. Инвестиции во санација, реконструкција и изградба на локални улици и патишта,со што
значително е подобрена патната инфраструктура и квалитетот на животот на граѓаните.
2. Инвестиции во делот на образованието во насока на реновирање и реконструкција на
училишните згради и нивно доопремување. Целта е да се создадат услови за изведување
на квалитетна настава и пријатен престој на учениците во училиштето, а создадени се и
можности за рекреација на младите и активно исполнување на нивното слободно време.
3. Поддршка и промоција на спортот, ослободување од надоместок на спортските друштва
за користење на спортските сали и изградба на современ спортски комплекс составен
од тениско игралиште, повеќенаменска спортска сала и повеќенаменско спортско игралиште.
4. Отворање на музеј во Општината, востановување на театарски фестивал, возобновување на фолклорен фестивал и поддршка на бројни културни манифестации, со што
значително е збогатена културната програма на Општината.
5. Реализација на Проекти по принципот на Јавно-приватно партнерство: изградба на современ Административно деловен oбјект, изградба на мали хидроцентрали на доводните цевководи за водоснабдување од Калин Камен и Станечка Река и изготвување на
квалитетен изведбен проект за гасификација на Крива Паланка, а во согласност со
проектот и изготвување на физибилити студијата за започнување на постапка за гасификација на Крива Паланка
6. Реализација на Европските Проекти: “Под едно небо’, “Културно наследство-мост кон
заедничка иднина“ и “Туризам без граници“, финансиски поддржани од ИПА-програмата за прекугранична соработка во вредност од 406.696,00 евра и почетни активности
за реализација и имплементација на новиот проект- “Велосипедски патеки за граѓаните
и посетителите на Ќустендил и Крива Паланка“, со кој почнува да се гради велосипедско рекреативна патека покрај Крива Река.
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ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
 Асфалтирање на патниот правец кон туристичкиот локалитет Калин Камен. Овој патен
правец беше доизграден со нови 1,4 км асфалт, сo средства обезбедени од Агенцијата за
финасиска поддршка на земјоделието и руралниот развој и општината Крива Паланка. Со
изградбата на оваа делница е обезбедена патна инфраструктура и е овозможена непречена посета на голем број туристи на оваа познато место со големи туристички потенцијали.

 Реконструкција и рехабилитација на локалниот пат Крива Паланка - с. Станци. Со проектот се реализира изградба на патна мрежа на делницата од “Маневски мост“ до с.Станци,
во должина од 4,5 км. Проектот предвидува реконструкција и проширување на оштетениот
коловоз во должина од 3.5 км. со комплетно решавање на одводнувањето, како и продолжување на изградбата на нов коловоз во должина од 1000 м.

 Реконструкција и рехабилитација на локален пат с. Конопница - с. Мождивњак Во тек е
реализацијата на проектот за рeконструкција и рехабилитација на локалниот патен правец
спој на магистралата М2 кај с. Конопница со с. Мождивњак во должина од 6.5 км. од кои во
првата фаза ќе се реализираат 4.7 км. Досега е оформена и обележана трасата со потребната ширина, извршено е отстранување на оштетениот дел од коловозот, тампонирање и
подготовка за асфалтирање. Средствата се обезбедени преку Европската банка за обнова
и развој и Агенцијата за државни патишта на Р. Мaкедонија.

2009-2012

 Реконструкција и рехабилитација на локален пат Крива Паланка - с. Мартиница преку
населба Скрљава. Започнавме со реализацијата на проектот за рeконструкција и рехабилитација на локалниот патен правец Крива Паланка -с. Мартиница преку населба Скрљава
и Цонев Рид во должина од 1.2 км . Досега е оформена и обележана трасата со потребната
ширина, извршено е отстранување на оштетениот дел од коловозот, тампонирање и подготовка за асфалтирање. И за овој проект Oпштината обезбеди средства преку Европската
банка за обнова и развој и Агенцијата за државни патишта на Р. Мaкедонија.

 Асфалтиран локаниот пат во С. Конопница од ПОУ “Илинден“ до Црквата “Св. Теодор
Тирон“. Барањето на големиот број жители од овој крај, а и се помасовното празнување
на празникот посветен na Св. Теодор Тирон, кој прерасна во туристичка атракција, беше
причината Општина Крива Паланка да го асфалтира локалниот пат во с.Конопница -крак
1, од ПОУ “Илинден“ до црквата “Свети Теодор Тирон“, со должина од 945 м. Средствата
беа обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој и општината Крива Паланка.
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 Реконструкција и рехабилитација на дел од патниот правец с. Жидилово – с. Кркља.
Пример за одлична соработка помеѓу Општината Крива Паланка, приватната компанија
Минихидроелектрани како и населението од с. Кркља е реконструкција и рехабилитација
на дел од патниот правец од с. Жидилово кон с. Кркља. ГП „Гранит“ изврши реконструкција и асфалтирање на дел од патот кој беше значително оштетен. Притоа се изврши
повторно тампонирање и асфалтирање, во вкупна должина од 700 метри. Со реконструкцијата на овој пат ќе се подобри нормалното функционирање и сообраќајно поврзување за
населението од овој крај.

 Реконструкцијата на дел од улицата “Св. Јоаким Осоговски“- Стара Чаршија. Реконструкцијата на улицата опфати асфалтирање во должина од 170 метри, изведбa на атмосферска канализација, како и ново улично осветлување со што ќе се добие современ изглед
на овој централен градски реон. Овој проект се реализира според демократските принципи, односно самите граѓани на пет форумски сесии одлучија токму овој проект дa се
реализира, бидејќи според нив тој е најпотребен и најприоритетен за кривопаланчани.

2009-2012
 Асфалтиран вториот крак од ул. “Св. Јоаким Осоговски“.Општината
та со
о соп
сопствени
буџетски средства го доуреди и асфалтира вториот крак од ул. “Св.Јоаким Осоговски“ во
должина од 170 метри, се постави вториот слој на асфалтот, а покрај тоа уредени се и тротоарите со поставување на бекатон плочки со што се завршени градежните работи.

 Асфалтирање на улицата “Коце Металец“. По долги години е решен горливиот проблем
на жителите на улицата “Коце Металец“ со тоа што е извршено асфалтирањето на двата
крака на улицата и тоа на едниот во должина од 150 метри и на вториот крак во должина
од 300 метри. На останатиот дел во должина од околу 50 метри е извршено тампонирање
и подготовки за асфалтирање.
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 Изврше
Извршена
шена е санација и асфалтирање на сервисната улица во населбата „Бегови Бавчи“.
Во 2011 Општината заврши со асфалтирање на оваа улица во должина од 600 метри, како
и поставување на цевки за одводнување на соседните кракови до спојот со улицата.
Изглед на улицата пред асфалтирање:

Вака изгледа сега:

 Обезбеден пристап за населбите “Трештен дол“ и “Баглак“. Земајќи го во предвид проблемот на жителите од наслебите “Трештен дол“ и “Баглак“, кои немаа никаков пристап до
локалната патна мрежа, Општината ги среди имотно правните односи со откуп на земјиштето каде поминува трасата и изврши пробивање на нов пристапен пат од околу 400 метри до индивидуалните живеалишта на жителите од овие населби, а воедно се овозможи
поврзување на повеќе од 20 куќи.

2009-2012
 Нов сообраќаен режим. Во насока на воспоставување ред и растоварување
ување
е на главнаг
та улица направивме нов сообраќаен режим во централното градско подрачје, при што
истото е уредено со еднонасочни улици. За реализација на овие активности е извршено
хоризонтално и вертикално одбележување со што е воведен ред во сообраќајот , а исто
така во голем дел е решено и паркирањето на возилата.

 За зголемување на безбедноста во сообраќајот, Oпштината на територијата на градот
постави пет уреди за забавување на сообраќајот т.н “Лежечки полицајци“ на улицата “Св.
Јоаким Осоговски“ на потегот од бензинската пумпа Модерна до Здравствениот дом -Крива Паланка.
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 Изград
Изградба,
адб
ба санација
с
и поплочување на следните градски улици: Извршено е поплочувањe на голем број улици во општината Крива Паланка. Поплочен е дел од улицата “11-ти
Октомври“, поплочена е улицата “Моша Пијаде“, исто така преземени се активности за
поплочување на улицата “Момир Стојановски“ и изградени се односно поплочени споредните кракови на ул. “Крушевска“, како и поплочување на улица “Орце Николов“.

 Активности за санација на улици во Крива Паланка се извршени на потегот од “Осички мост“ до Мотелот “Македонија“, на улицата “Партизанска“ со споредните кракови,
на ул. “Херој Карпош“ и населбата “Лозаново“. Извршена е санација од м.в “Борчева кафана“ до ПОУ “Илинден“ во с. Конопница. Исто така, се работеше и на следните улици:
ул.“Гоце Делчев“ од приклучокот на ул. “Св .Јоаким Осоговски“ до м.в “Дренaчка маала“,
ул.“Македонска“, ул. “Чупино Брдо“ и ул. “Наско Тамбурков“, ул. “8-ми Октомври“ и тоа
од централното градско подрачје па се до м.в.“ Маневски Мост“, ул.“Никола Тесла “ и др.
улици.

 Ревитализација на запуштениот градски парк. Крајно запуштениот и уништен градски парк, кој беше црна еколошка точка за градот, по иницијатива на Градоначалникот, е
обновен и денес повторно е пријатно место за одмор и рекреација на граѓаните. Паркот е
уреден со нова урбана опрема, нов инвентар, обновување на запуштената фонтана, хортикултурно уредување и обезбедување на посебно катче за најмладите. Според сегашниот
изглед и услови, Градскиот парк повторно е средиште за прошетки и средби на жителите,

2009-2012
а има и посебен амбиент за изведување на културни настани. Во градскиот парк
рк како никогаш до сега во рамките на “Кривопаланечкото културно лето“ се одржаа бројни културни
настани на кој можеа да присуствуваат граѓаните на Крива Паланка.

АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА
 Санирање на свлечиштето во населба “Илинден“. Општина Крива Паланка со финансиска поддршка од Владата на Република Македонија изврши санацијата на опасното свлечиште во населбата “Илинден“, со што се спречи понатамошното лизгање на земјиштето,
кое беше отворена опасност од лизгање и потрупување на повеќе индивидуални куќи, над
Основното училиште “Илинден“.

 Санирање на штетите од поплавите. По големите поплави кои се случија на територијата на општина Крива Паланка, Oпштината веднаш презеде мерки за санирање на
ургентните штети и другите последици од елементарната непогода. Извршени се реконструкции на оштетени коловози, пропусти и мостови на патните правци кон с. Огут, Нерав,
Трново, Узем, Костур, Дурачка Река кон Станци, Стамболици, Конопница, Мождивњак и
други населени места. Извршено е рамнење, проширување, прочистување и насипување на
ул.“Никола Карев“ - маала “Мечковци“, во дел од населбите “Скрљава“ и “Белево“, како и
на повеќе делови од улици во населбите “Трештен дол“, “Баглак“, “Лозаново“ и на крак од
ул.“ Осоговска“.
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 Чистење на речните корита. По подолго време во Крива Паланка се направи активност која беше неопходна. Активноста за чистење на речните корита во општината, се
спроведе по којзнае колку години, при што се пристапи кон комплетно чистење на речните корита на Крива Река, Дурачка Река и останатите водотеци на територијата на општина
Крива Паланка.

2009-2012
 Исчистени и доведени се во употребна функција пропустите на магистралниот
истра
ралнио пат.
За да се спречат поплавите во урбанизираниот дел на Крива Паланка, пропустите на магистралниот пат кои беа делумно или целосно наполнети со земјан нанос со што им беше
намалена нивната пропусна моќ, од страна на Општината беа исчистени и доведени во
употребна функција.

 Реконструкција на ТППЕ Крива Паланка, доопремување со нова опрема и едукација на
пожарникарите. Преку волонтерска работа во соработка меѓу општината Крива Паланка
и Мировниот корпус на САД, зградата во која е сместена Противпожарната единица, која
беше целосно руинирана и во катастрофална состојба, доби нов лик преку комплетна реконструкција на просториите.

 За пожарникарите е спроведена обука со донираната опрема, како и специјалистички тренинг за спасување во сообраќајни несреќи. За вработените во Oпштината
и други институции спроведен е регионален противпожарен курс, прва помош и заштита и извршена е едукација за безбедност во заедницата и планирање за менаџмент
со ризик.
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 По 40
40 години
годи
Противпожарната единица е опремена со современа опрема, со нови
противпожарни возила. За потребите на ТППЕ Крива Паланка преку Операција “ФЛОРИАН“ од Англија и од градот Упсала, Шведска се обезбедени преку донации две целосно
опремени возила: ВОЛВО ФЛ6 14, коe покрај другото е опременo со опрема за спасување
од сообраќајни несреќи, како и друга потребна опрема и цистерна СКАНИА Т112 Х.

 Во текот на месец Октомври 2012 година треба да пристигне теренското возило
Mercedes-UNIMOG U1300L за потребите на ТППЕ Крива Паланка, донација на Кралство
Шведска, а како резултат на соработката меѓу Општина Крива Паланка и ТППЕ Крива
Паланка од една и противпожарната единица од Упсла од друга страна. Кон крајот на
месец Ноември 2012 двајца пожарникари ќе заминат во Кралството Британија на обука за
инструктори – проект кој се реализира во соработка со операција ФЛОРИАН.

 На барање на граѓаните поставено е улично осветлување на потегот од поранешната
фабрика “Карпош“ до станицата за технички преглед, како и во м.в.“ Паднени бандери“
 Општината Крива Паланка во соработка со Владата на Република Македонија успеа да
обезбеди средства во висина од 1.260.000 евра од ЕБОР за изградба на водоснабдителни
и канализациски системи. Како основни приоритети општината ги предвидe: Водоснабдителен систем Станечка река и доопремување на фабрика за вода, Водоснабдување на
лев брег - висока зона, Водоснабдување на десен брег висока зона, Водовод во село Луке.
Изградба на канализациска мрежа во м.в.Бојанов дол, како и решавање на уште неколку
водоводни проекти;
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ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 Јавно приватно партнерство преку проектот Мали хидроцентрали на доводните цевководи за водоснабдување од Калин Камен и Станечка Река. По иницијативата на Градоначалникот Арсенчо Алексовски, Јавното Претпријатие “Комуналец“ - Крива Паланка и ДПТ
“Хидро Осогово“ ДОО Скопје потпишаа договор за изградба на мали хидроцентрали на
доводните цевководи за водоснабдување од Калин Камен и Станечка Река со што започна
реализацијата на овој проект. Со договорот е предвидено приватниот партнер да ги изгради мини хидроцентралите во рок од 12 месеци, да ги користи 30 години за кој период
ќe и плаќа надоместок на општината од 17 % односно од 50.000 до 60.000 евра годишно,
а по изминувањето на 30-те години за коi е склучен договорот, хидроцентралите да и
ги предаде во сопственост на општината Крива Паланка. Уште една придобивка на овој
проект е тоа што Градоначалникот на општината успеа да договори со реализацијата на
овој проект, покрај постојниот метален цевковод, да се изгради нов паралелен цевковод
од Калин Камен до главниот резервоар во Крива Паланка во должина од повеќе од 5 километри. Овој цевковод ќе биде изграден од стаклено пластични цевки со рок на траење
од 200 години, кој финансиски ќе биде покриен од партнерот што ќе инвестира во хидроцентралите. Значи, Oпштината без да вложи ниту денар парични средства добива и нов
водовод во должина повеќе од 5 км. Со ова ќе се реши проблемот за водоснабдување од
Калин Камен за идните 100 години.

Потпишување на договорот
АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ – „МАЛА ЗГРАДА“.
Во тек е изградбата на нов атрактивен административно-деловен објект кој се гради
по принципот на јавно-приватно партнерство. Проектот предвидува изградба на Административно деловен комплекс на местото на поранешната зграда, т.н. поранешен прекршок. Во овој објект Oпштината имаше 150м2 руиниран административен простор. Со овој
проект се гради зграда со површина од 1012 м2. Со реализација на овој проект, локалната
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самоуправа
управа
ва од сегашните 150 м2 , ќе добие простор од дури 470 м2. Со ова ќе се реши
долгогодишниот просторен проблем за обезбедување услови за работа на општинската
администрација. Значи, општината без да вложи сопствени парични средства од 150м2
руиниран административен простор, добива 470 м2 нов административен простор.

предходен изглед

во тек на градба

иден изглед
 Гасификација на Крива Паланка. Изготвена е комплетна техничка документација за
гасификација на градот и примопредадена на Oпштината Крива Паланка. Врз основа на
техничката документација е направена физибилити студија според која се утврдува начинот за спроведување на овој проект кој во голема мерка ќе го реши енергетскиот проблем
во општината. Според проектот, примарната мрежа во Kрива Паланка, наменета за индустријата и домаќинствата, ќе биде долга 6 километри. Ќе почнува од селото Kонопница и ќе
води до СОУ “Ѓорче Петров“ и ученичкиот дом “Боро Менков“. Во првата фаза е предвидено гасифицирање на јавните општински институции, а со доизградба на системот ќе се
зголемува и бројот на потрошувачи.

2009-2012

 Спроведени се истражувачки работи за отворање на рудник. Во иднина, развојот на
општината Крива Паланка ќе се темели и на новиот рудник, кој е планирано да се отвори
во месноста “Самар“, во атарот на с. Луке, а за кој почнаа интензивни испитувања од страна на Рударскиот инстиут “Енергетика“. Австралиско-македонската компанија која ја има
добиено концесијата, започнa со геолошки истражувања за утврдување на рудните резерви на олово, цинк, бакар, антимон, сребро и злато.
 Ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за идните инвеститори. Со цел да се овозможи отварање на нови работни места и развој на економијата во
Крива Паланка на предлог на Градоначалникот, Советот на Општина Крива Паланка донесе Одлука за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште за идните
инвеститори. Сите идни инвеститори кои сакаат да изградат погон или преработувачки
објект во кој ќе вработат над 25 работници се ослободени од надомест за уредување на
градежно земјиште односно од плаќање на комуналии.
 Тренинг обуки за изработка на бизнис планови. Во рамките на проектот на Владата на
Република Македонија -Поддршка за развој на туризмот преку имплементација на обуки
за старт-ап бизниси, во соработка со Општина Крива Паланка, беа спроведени тренинг
обуки за изработка на квалитетни бизнис планови. Вкупно 40 учесници беа обучени за
изработка и започнување на сопствени бизниси.
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 Отворен граничниот премин Голема Црцорија, Р.Македонија - Голеш, Р.Србија; По
интензивно ангажирање на Oпштината на 6 мај 2011 година, свечено беше отворен новиот
граничен премин Голема Црцорија-Голеш. Преминот беше свечено отворен од страна на
Министерот за внатрешни работи на Р.Македонија, м-р Гордана Јанкуловска и Министерот за внатрешни работи на Р.Србија, г-дин Ивица Дачиќ. Жителите за преминот чекаа
20 години за да можат да комуницираат со семејствата и роднините од другата страна на
границата, но и за други потреби.

Ова е дел од граничниот премин Голеш - Голема Црцорија.
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ОБРАЗОВАНИЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО КРИВА ПАЛАНКА
Во општината Крива Паланка се направени инвестиции во делот на образованието
во насока на реновирање и реконструкција на училишние згради и нивно доопремување.
Во зависност од потребите на секој од училишните објекти е извршена соодветна реконструкција и реновирање со цел да се создадат услови за изведување на квалитетна настава
и пријатен престој на учениците во училиштето, можности за рекреација на младите и активно исполнување на нивното слободно време. Средствата се обезбедени од ИПА програмата- Проект за развој на локална инфраструктура, сопствени средства на Општина Крива
Паланка и финансиска помош од Министерствотo за образование и наука. Со проектот
опфатени се ООУ “Партизан“, ООУ “Јоаким Крчовски“, ООУ “Илинден“ и ПОУ “Илинден“
во село Конопница.
 Во ООУ Партизан е извршена замена на столаријата, санирана е кровната површина
и плафоните, заменети се електричните инсталации, извршени се молерофарбарски работи, а решен е и проблемот со загревањето со котлара. Со финансиска помош на Министерството за образование и наука извршена е реконструкција на АТРИУМОТ во училиштето,
а исто така е асфалтирано и повеќенаменското игралиште.
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Со
о финансиска
фин
инанс
помош од Министерството за образование и наука беше извршена
адаптација на Aтриумот, односно внатрешниот дел од Општинското основно училиште
“Партизан“. Простор кој досега беше неискористен, со оваа активност се овозможи училиштето да добие уште една училишна повеќенаменска спортска сала.

Реконстуирано е и повеќенаменското игралиште зад зградата на ООУ “Партизан“ на
кое се поставени спортски реквизити за секојдневните наставни и воннаставни активности на учениците.

2009-2012
 Во ООУ “Јоаким Крчовски“ со реконструкцијата беше извршена замена
а на ц
целата
елата кровна конструкција како и замена на дрвената со нова ПВЦ столарија. Воедно за ова училиште
e финализиран проектот за изградба на училишна спортска сала, бидејќи постојната не ги
задоволува условите за одржување на спортски активности.

 ООУ “Илинден“ Реконструкцијата на ова училиште опфати замена на целата кровна
конструкција, изработка на нова фасада со поставување на изолација, изработка на нови
подови, замена на старите олуци со нови, замена на дрвената столарија со нова ПВЦ столарија, како и замена на плафонот во холот на училиштето.
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 ПОУ
ОУ
У “Илинден“
“Илин
“И
И
во село Конопница- Во ова училиште беа преземени градежни активности за реконструкција и реновирање со тоа што се изврши санација на подовите,
плафонот, сменета е кровната површина, како и замена на столаријата, електричната инсталација, извршени се молерофарбарски работи, а исто така е направен влезен хол во
у
училиштето.

РЕНОВИРАЊЕ НА СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
 Извршено е реновирање на СОУ “Ѓорче Петров“, со тоа што целосно е обновена внатрешноста на спортската сала со поставување на нов под, бојадисување, замена на инвентарот и доопремување со спортска опрема.

Холот на гимназијата целосно е реновиран со поставување на нови плочки и се завршени молерофарбарските работи. Целосно е променета електричната инсталација во училиштето, поставени се и панични светла EXIT, и воведен е видео надзор со поставување на
27 камери за да се зголеми безбедноста на учениците.

2009-2012

Реновиран е и делот пред влезот во објектот, односно, истиот е поплочен со бекатон
плочки и направена е настрешница пред влезот на Гимназијата. После 50 години конечно
е извршено регулирање на одведувањето на атмосферската вода која причинуваше големи
штети на објектот на гимназијата
По долги години е изградено ново паркиралиште со што е отстранет проблемот со
паркирањето, а воедно и загрозувањето на безбедноста на учениците, а извршено е и уредување на дворната површина.
Ова е новиот реновиран изглед на дворот при СОУ “Ѓорче Петров“ во Крива Паланка
кој во моментот и хортикултурно се надополнува за да добие изглед на современ училишен двор.
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РЕНОВИРАЊЕ НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ “БОРО МЕНКОВ“
Во моментот се врши реновирање на ученичкиот дом “Боро Менков“, поточно крилото „В„. Всушност, во домот се менуваат подот и столаријата, a се поставува и ново парно
греење. Со овa ќе се подобрат условите за живеење на децата во овој дом, a воедно ќе се
пружи можност за поголем број ученици да престојуваат тука.
СТИПЕНДИИ
За прв пат во нашата општина, а по предлог на Градоначалникот и одлука усвоена
од страна на Советот на општината се стипендираат талентираните средношколци и студенти. Четврта година по ред општината стипендира по 4 талентирани средношколци и
4 талентирани студенти. Ваквата одлука е огромен поттик и мотив за младите луѓе да се
трудат да го дадат својот максимум во областа на своето образование.
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ДОНАЦИИ
За постепен почеток на вршење превоз на учениците до училиште и од училиште,
Oпштината успеа да обезбеди два училишни автобуси и тоа еден градски автобус, донација од Градот Скопје и еден нов aвтобус, донација од Владата на Р. Македонија, кои се
планира да бидат вклучени во превозот на учениците.

УРБАНИЗАМ
Нов генерален урбанистички план. По повеќе од 20 години Oпштината успеа со финансиска поддршка од Владата дa пристапи кон изработка на нов генерален урбанистички план (ГУП) на Крива Паланка. Ова конечно ќе стави крај на долгогодишниот проблем
со урбанистичкиот хаос во градот. Изработката на ГУП е во завршна фаза, а со ова конечно ќе се создадат услови за плански развој на Крива Паланка. Стариот основен план
е од далечната 1989 година со опфат од 354 ха. Новиот план опфаќа 582 ха и по неговото
донесување ќе се создадат услови и за изработка на ДУП за десниот брег од градот низ кој
поминува трасата на новата железница.
Во тек е изработка на детален урбанистички план на централното градско подрачје,
како и на делот од касарнатa до влезот во Крива Паланка. На местото на поранешниот
плац на Пелагонија утврдена е локација за изградба на нова црква во Крива Паланка.
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МЛАДИ, СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
Општината Крива Паланка во изминатиот период во многу нешта допринесе кон подобрување на спортот и спортските актвиности. Со цел спортот што повеќе да се развива
Градоначалникот донесе одлука регистрираните спортски клубови дa бидат ослободени
од плаќање на надоместок за користење на спортските
сали во општината.
Воедно од страна
на Општината на
спортските клубови им се дава помош во транспорт
на спортистите при
патувањата на натпревари. Во контекст на развојот на
спортот Oпштината
склучи
Mеморандум за соработка
со Индоминерали
и метали при што е
обезбедена спортска опрема за сите
спортисти кои се
членови на спортските клубови во
општината. За оваа
цел се одржуваат и
состаноци, како за
поттикнување на училишниот така и на
спортот воoпшто. Со довршување на изградбата на спортскиот комплекс ќе се
добијат уште подобри услови за спортот.
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 Во соработка со Владата на Република Македонија и Агенцијата за млади
лади
и и спорт
сп
започна со изградба современиот спортско-рекреативен комплекс кој се состои од тениско
игралиште, спортска сала и повеќенаменско игралиште. Во рамките на спортскиот комплекс предвиден е и современ паркинг простор. Со ова Крива Паланка конечно ги добива
спортските објекти потребни за развојот на спортот.

*
г
п
т
т и неискористен
т
*вака
изгледаше
запуштениот
простор на кој сега се гради спортскиот комплекс
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 За прв пат
Општина Крива Паланка на
својата територија доби комплетно опремено тениското
игралиште, со
вкупна
површина од 830 м2.
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КУЛТУРA
 Во својата историја, Крива Паланка за прв пат доби Музеј. Имено на местото на поранешниот Дом на АРМ сега се наоѓа Градскиот Музеј на Крива Паланка. Со отворањето на
овој Музеј во Крива Паланка e обезбедено соодветно место за чување и презентација на
богатата кривопаланечка историја, култура и традиција. Формиран е Центар за културно
и историско наследство со организирање на заеднички изложби и работилници за обновување на занаетите, а исто така е извршено и партерно уредување на дворот на Музејот,
како и внатрешно уредување на објектот. Музејот свечно го пуштија во употреба Градоначалникот Арсенчо Алексовски и Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска.
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 Реализиран
еализ
изиран е и проектот за избор на сувенир на градот на кој учествуваа голем број
автори, при што комисијата одлучи тоа да биде уникатниот паланечки симит. Во објектот
каде е сместен Градскиот музеј е отворена и продавница за сувенири.

Ова е дел од продавницата за сувенири како и обележјето на градот,
сувенирот - паланечки симит, кој може да се види на сликата десно.
 Почнувајќи од 2009 година секоја година по повод празникот на словенските просветители “Св. Кирил и Методиј“, Општина Крива Паланка и Здужението на граѓани “АВТО
МОТО КЛУБ ОФ РОУД ОСОГОВО“, го релизираат ревијалното џип рели под мотото: “Да
ги запознаеме убавините на Oсоговските планини“. На релито учествуваат голем број авто
мото клубови, претставници од Амбасадите и други индивидуалци - љубители на авто мото
спортот, но и оние кои сакаат да се запознаат со убавините на Oсоговието.

2009-2012
 КРИВОПАЛАНЕЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО е манифестација која го збогати
гати ж
животот
иво
на
граѓаните на нашиот град со бројни културни настани. Во рамките на проектот –“Топол
културен бран“ и “Кривопаланачко културно лето“, граѓаните на Крива Паланка последниве три години можеа да уживаат во бројни културни манифестации од богатото творештво
на уметнички етаблирани иституции, уметници и актери како од земјата така и од соседните земји. Културните настани се случуваа на различни места во градот: во Центарот за култура, во градскиот парк, на Градскиот плоштад, во манастирот “Св. Јоаким Осоговски“, во
Градскиот музеј и на други места во градот. На овој начин сакавме културата да ја распространиме на разни места во општината, да им биде достапна дури и на случајните минувачи.

По изминати повеќе од 30 години, Градоначалникот Арсенчо Алексовски го иницираше обновувањето на СТАРОГРАДСКИОТ СОСТАВ РАСПЕАНИ ПАЛАНЧАНИ, како најголем хроничар на кривопаланечката историја, култура и традиција. Преку ова културно
уметничко друштво ни се овозможи на сите нас да станеме дел од историјата и традицијата преку песните во кои се опеани настаните од градското живеење и животните
приказни на кривопаланчани. Посебна големина по повод возобновувањето на Распеани
Паланчани даде настапот на светски познатиот баритон, маестро Борис Трајанов , а секако и самиот амбиент каде штo се случи настанот, пред самата црква, а во закрилата на
нашиот прекрасен манастир “Св. Јоаким Осоговски“.
ВОЗОБНОВЕНА Е НАГРАДАТА 8-МИ ОКТОМВРИ
По повод општинскиот празник 8-ми Октомври, по долги години повторно почна да се доделува 8-мо Октомвриската награда. Наградите се
доделуваат во вид на диплома, плакета и парична
награда.
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МЕЃУНАРОДЕН
УНАР
УНА
АР
А
АРО
РОД
ОДЕН
О
ДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ СВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ
По неколкугодишен прекин повторно е
возобновен традиционалниот Меѓународен
фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски, кoj претставува една од најмасовните
манифестаци. На самиот фестивал секоја година дефилираат импозантен број играорци
од голем број фолклорни друштва од земјава, како и фолклорни друштва од Бугарија,
Србија, Романија, Турција, Полска, Кипар
како и од други земји. Фестивалот се одржува непосредно и за време на општинскиот и
голем верски празник Голема Богородица и
Св.Јоаким Осоговски, во чест на заштитникот и закрилник на градот, Светецот Јоаким
Осоговски. На овој начин се обидуваме да го
продолжиме празнувањето по повод празникот од два дена на речиси една недела.

2009-2012
 По иницијатива на Градоначалникот Арсенчо Алексовски, Крива Паланка
ланк
ка доби
доб
б сопствена театарска сцена, востановувајќи го МЕЃУНАРОДНИОТ ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ
СВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ, кој прерасна во реномиран и препознатлив културен настан
во регионот. Кривопаланчани добија можност да ја почувствуваат магијата на театарските
сцена во својата општина, проследувајќи ги театарските претстави од реномирани театри
од земјава и од странство. Оваа година по четврти пат на театарската сцена се претставија
театри од Македонија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија.

За значењето на овој фестивал зборува и импозантаната бројка на гости кои ги посетуваат претставите, како и почестеноста со присуството на бројни амбасадори, градоначалници и претставници од државите кои се учесници, што ни причинува особено задоволство и говори за величината на самиот фестивал. Задоволството и коментарите пак,
на локалната публика е исто така потврда дека на Крива Паланка навистина и е потребна
една ваква културна манифестација.
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ПОКЛОНЕНИЕ
ЛОН
НЕН
ЕНИ
НИЕ НА СВЕТИ ТЕОДОР ТИРОН
По повеќе од 30 години е возобновено невестинското поклонување пред портите
на црквата посветена на светецот Теодор Тирон, кој е заштитник на младенците, породот, родот и реколтата. Манифестацијата се одржува по повод верскиот празник Св.
Теодор Тирон во истоимената црква во с. Конопница. Целта на ритуалот е снаата и
свекрвата да му се поклонат и од светецот да побараат среќа, благодет, слога и рожба
во семејството.

КРИВОПАЛАНЕЧКА ПИВТИЈАДА
За прв пат по иницијатива на Градоначалникот Арсенчо Алексовски, а по повод чествувањето на големиот христијански празник Богојавление- ВОДИЦИ започна да се одржува Кривопаланечката Пивтијада. Настанот се одржува на плоштадот во Крива Паланка,
а по завршување на церемонијата на фрлање на крстот во водите на Крива Река. Воедно
оваа манифестација претставува и можност за презентација на кулинарските способности
на учениците од угостителско-туристичката насока при СОУ “Ѓорче Петров“, затоа што
пивтиите кои може да ги проба секој присутен граѓанин се подготвени од учениците кои
учат во угостителската насока во гимназијата “Ѓорче Петров“.

2009-2012

ФОРМИРАЊЕ НА МУЗИЧКА СЕКЦИЈА ПО ВИОЛИНА
Општина Kрива Паланка му подари 10 виолини на Центарот за култура за формирање
на секција за виолина, со цел да се продолжи традицијата за образование на млади кадри,
кои ќе можат да го изучуваат овој инструмент.
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ОТЧЕТ ЗА КРИВА ПАЛАНКА
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
 Продолжува плодната соработка со општина Вршац Р. Србија која континуирано се
остварува во поглед на разгледување на можностите за деловна соработка помеѓу бизнис
субјектите од збратимените градови. Соработка постои и во поглед на културата преку
учество на Народниот театар “Стерија“ на претставите кои се одржуваат на Меѓународниот театарски фестивал “Св. Јоаким Осоговски“, меѓусебното гостување на фолклорните
друштва на фестивалите, учество на натпревари на екипи во пинг понг и други спортови
како и на другите полиња на соработка утврдени со актот на збратимување

 Меѓународната соработка се огледа и во пограничниот проект со oпштина ЌустендилР.Бугарија и Крива Паланка. Со овој соседен град се остварени контакти на бизнис секторот од двете страни, а во тек се и активности за реализација на проектот “Велосипедски
патеки за граѓаните и посетителите на Ќустендил и Крива Паланка“ .
 Потпишана е официјална повелба за збратимување со општина Самбревил, Кралство
Белгија. Потпишувањето на Повелбата за пријателство следуваше по заемните посети меѓу
двата града и со неа се предвидува соработка во областа на економијата, образованието,
здравството, туризмот, спортот и културата. Она што треба да се истакне за ова збратимување е тоа што овие два града во меѓусебната официјална комуникација, како и во самата
потпишана Повелба за пријателство го употребуваат нашето уставно име Република Македонија, а македонскотo знаме гордо се вееше пред зградата на општината рамноправно со
белгиското, француското, италијанското и знамето на Европската Унија.

 Потпишан договор за соработка со општина Млава, Р.Полска. Општина Крива Паланка и градот Млава-Република Полска, го потпишаа договорот за соработка, чија цел е да
се воспостават и развијат односи на соработка во областите: туризам, локална самоуправа,
млади, младински прашања, спорт, култура и економски односи, сите во рамките на заед-

2009-2012
ничките способности и компетентности. Посетата на градот Млава од страна
трана
а на делегад
цијата на општина Крива Паланка се искористи за да бидат востановени појдовните точки
за заедничко аплицирање и реализирање на проекти преку ЕУ фондовите.

 Потпишан е договор за соработка со општина Лугож, Р.Романија. По остварената посета на општината Лугож-Романија, а земајќи во предвид дека процесот на eвропски развој
може да се одржи преку активностите на локалните власти, на граѓанското општество и
на невладините организации, како и дека развојoт на односите на соработка меѓу локалните власти придонесуваат за стабилноста во регионот и за добрососедските односи меѓу
државите, општината Крива Паланка и општинатата Лугож го потпишаа договорот за соработка. Исто така и со општина Лугож е потврдена заедничката интенција за аплицирање
пред ЕУ фондовите.

 Соработката со збратимениот град Дупница претставува пример во регионот за одлично
воспоставена соработка во поглед на аплицирање и реализирање на проекти преку Европските фондови. Крива Паланка и Дупница во
изминатите две години постигнуваат се повеќе успеси при аплицирањето и добивањето
на грантови за реализација на партнерски проекти, и со право го носат епитетот на лидери
во пограничната соработка. Тоа се проектите
Под едно небо, Културното наследство-мост
кон заедничката иднина и Туризам без граници - со вкупна вредност од над 406 694 евра.
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 Воспоставена
Воспо
оставе е соработка со Литија, Р.Словенија на ниво на регион. Фокусот на соработка е ставен врз продлабочување на економските релации со општините од североисточниот дел (Куманово, Крива Паланка, Старо Нагоричане, Кратово, Липково и Ранковце),
дефинирање на можностите за интензивирање на регионалната соработка, како и размена
на искуства во изработка на заеднички проекти за регионален развој, кои би биле финансиски поддржани од фондовите на ЕУ.

 Посети од дипломатски претставници. Во изминатите 4 години голем број амбасадори ја посетија Општина Крива Паланка. Посетите беа насочени кон разгледување на можностите за инвестирање во Крива Паланка. При посетите, со амбасадорите е разговарано
за економскиот развој, културата, туризмот и други области од општествениот живот. На
Шведскиот амбасадор му e изразена благодарност за донираното ПП возило, а пак со
норвешка помош е отворена продавницата за сувенири, реализирана е донација за отворање на документирана поставка за Заедничкиот живот на Ромите и Македонците во
Крива Паланка. Со францускиот амбасадор е разгледана можноста за изградба на спомен
обележје на францускиот сликар Мишел Раби, учесник во ликовната колонија Св. Јоаким
Осоговски. Со црногорскиот амбасадор е договорена и реализирана театарска претстава
за театарскиот фестивал Св. Јоаким Осоговски.

2009-2012

ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕКУ ИПА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
Реализирани се три нови проекти во рамките на ИПА Програмата за прекугранична
соработка со вкупна вредност од над 406 694 евра и тоа:
 “Под едно небо“- Преку овој проект се асфалтираше 1 км локален пат и се изврши
пробивање на уште 950 метри локален пат до испосницата на “Св.Јоаким Осоговски“ во
с.Градец. Партерно се уреди локалитетот, а ќе се извршат и други истражувања и промоции. Овој проект конечно овозможува да се обезбеди потребната патна и туристичка
инфраструктура за еден од нашите најголеми туристички потенцијали, кој со ова станува
достапен за сите заинтересирани посетители.
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 “Културното наследство-мост кон заедничката иднина“. Средства од овој проект Крива Паланка ги искористи за формирање на Центар за културно и историско наследство,
организирање на заедничка изложба и работилница за обновување на занаетите, преку
партерно уредување околу Домот на АРМ и внатрешно уредување на објектот.
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“Туризам без граници“ - Со реализација на овој проектот поставени се и пуштени во употреба два електронски информативни портали во Крива Паланка, еден
во манастирскиот комплекс Свети Јоаким
Осоговски, а другиот во центарот на градот
за ориентирање, мапирање и пронаоѓање на
туристичките локалитети од страна на посетителите.
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 Во тек се и активности за реализација на проектот “Велосипедски патеки за граѓаните
и посетителите на Ќустендил и Крива Паланка“, финансиран во рамките на вториот повик
од ИПА програмата за прекугранична соработка. Проектот предвидува изградба на велосипедска односно ролерска и пешачка рекреативна патека во речното корито на Крива
Река во должина од 1200 метри. По должината на патеката се предвидени места за одмор
и рекреација со поставување на фиксни спортски реквизити. Оваа патека се протега долж
речното корито, од десната страна по течението на реката и тоа од делот спроти спортскиот комплекс до градскиот парк.

2009-2012
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