
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

 

РЕВИЈАЛНО ЏИП РЕЛИ 

На иницијатива на Општина Крива Паланка и Авто Мото Клубот ,,Калин Камен 4Х4“ на 25. 05. 
2009 г. се започна со организирање и успешно реализирање на ревијално џип рели под мотото 
,,Да се запознаат убавините на осоговските планини“. 
Ревијалното рели се одржува на 25 Mај секоја година во чест на големите просветители 
Св.Кирил и Методиј. Се планира во иднина оваа спортска манифестација да добие 
натпреварувачки и меѓународен карактер. 

Патеката по која се одвива релито е во должина  од 64 км. и минува низ прекрасните предели 
на Осоговските Планини. 

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ЗА ПОЧИСТ ГРАД 

Со шестмесечна акција на 50 невработени лица за расчистување на многуте депонии и 
деградирани локации, Крива Паланка стана почист и поуреден град за живеење, со зелени и 
уредени површини. Преку проектот на Владата за ангажирање на невработените лица, 
општината презеде повеќе активности за санирање на загрозените и руинирани локалитети, 
како и изградба на инфраструктурни објекти, што резултира со тоа што градското подрачје и 
приградските населби ги подигна стандардите за чиста и уредена еколошка средина. 

 

Во акцијата за почист град, општината спроведе и активности за изградба и санација на 
потпорни ѕидови, мостови, соодветни пристапи, уредување на спортско-рекреативните локации 
и друго. 

ОБНОВЕН СТАРОГРАДСКИОТ СОСТАВ „РАСПЕАНИ ПАЛАНЧАНИ“ 

Во прекрасниот амбиент на манастирот Св. Јоаким Осоговски се одржа долгоочекуваниот 
концерт на обновенот староградски состав „Распеани Паланчани“.  



 

Настанот го отвори покровителот г-дин Арсенчо Алексовски, градоначалник на Општина Крива 
Паланка. Тој меѓу другото истакна „ Растев во времето кога растеше и се славеше 
староградската кривопаланечка песна. Кога низ улиците и градските маала се разлеваше 
музиката на мојот град со која се опејуваше љубовта на познатите кривопаланчани, кои 
оставаа белег на духот на едно време. Растев кога моите распеани сограѓани  ја создаваа 
препознатливоста на кривопаланечката чаршија, ги овековечуваа настаните, ги пренесуваа 
обичаите. Ја презентираа културата на градскиот живот, а срцата на кривопаланчани се 
исполнуваа со убавина и гордост.“ 

Говор на Градоначалникот 
 

ИЗГРАДЕН ЛОКАЛЕН ПАТ с.Дурачка Река - с. Дренак 

Асфалтиран е локалниот пат с. Дурачка Река – с. Дренак (делница м.в Метоф – м.в Стојанкино) 
во должина од 2 км. 
 

 

Изградбата на локалниот пат е дел од проектот „Да го допреме срцето на Осогово“ кој е 
финансиран од Европската Унија. 
                                                        
ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ „СВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ“ 



 
Општина Крива Паланка во соработка со Националната Установа за Култура и манастирот Св. 
Јоаким Осоговски, во рамките на своите програмски определби за промоција на потенцијали 
преку развој на културата, организира Меѓународен театарски фестивал „Свети Јоаким 
Осоговски“. 

 

На првото фестивалско издание  настапија Културен Центар Скрб и Утеха  и НТ Ј.Х.К. Џинот од 
Велес, Република Македонија; Народен театар Стерија, Вршац, Република Србија; Општински 
драмски театар Невена Кокалова, Дупница, Република Бугарија; Општински драмски театар 
Ќустендил, Република Бугарија; и Драмско студио при НУ Центар за култура Крива Паланка, 
Република Македонија.  

Специјални гости на фестивалот беа доајенот на македонската драмска уметност, г-ѓа Милица 
Стојанова и амбасадорот на македонската култура во Република Србија, г-дин Зафир 
Хаџиманов. 

Говор на градоначалникот 

РЕНОВИРАНА Е ГИМНАЗИЈАТА „СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ 

Со започнување на новата учебна година 2009/2010, започнато е реновирањето на гимназијата 
“СОУ Ѓорче Петров“. Уредена е  внатрешноста на салата, поставен е  нов под, извршено е 
бојадисување, смена на инвентарот како и доопремување со спортска опрема. 

 



 
Реновиран е и делот пред влезот во објектот на гимназијата, односно е поплочен  со бекатон 
плочки. 

 

КОМУНАЛНО УРЕДУВАЊЕ  

 

1. Поплочени улици  

 

Во изминатиот период беа поплочени улиците: Крушевска,  4 Јули и Орце Николов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Изградени потпорни ѕидови 

Изградени се потпорни ѕидови на улиците 8 Октомври, 4 Јули, Наско Тамбурков и Моша Пијаде.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Асфалтирање на улици и игралишта, уредување на патеки 

Асфалтиран  е  дел од улицата  Никола Тесла. Реализирана е акција за   крпење на дупки на 

улица Херој Карпош, Баглачка, Наско Тамбурков и нас. Лозаново,  

Асфалтиран  е  училишен двор адаптиран за детско игралиште зад ОУ Јоаким Крчовски 

(Партизан).  

 

      Уредена е  пешачка патека на ул. Наско Тамбурков. 

 

ИЗГРАДЕНИ ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА 

Изградени се пет детски игралишта на повеќе локалитети во градот и  околината и тоа во 
Градскиот парк, до Дом на АРМ, населба Белево, с.Луке и с.Конопница – маала Трнци , кои се 
уредени со општински пари. Игралиштата се опремени со разновиден инвентар за игра и 
забава на најмладите од централното подрачје и периферните населби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целта на овој проект е да се обезбеди место за рекреација на младата популација, каде што не 
само што тие ќе се забавуваат туку со тоа и ќе бидат тргнати од улицата и од опасностите што 
демнат.  

Покрај детските игралишта, со донација од компанијата „Тобако“, во центарот на градоте 
уреден уште еден простор за одмор. Изградена е фонтана а поставени се клупи и друг 
инвентар, а сите објекти заедно му дадоа нов лик и нови содржини на градот.  

КРИВА ПАЛАНКА ДОБИ ЈАВЕН ТОАЛЕТ 

Крива Паланка доби модерно уреден градски тоалет, по повеќе од 20 години. Јавниот објект се 
состои од повеќе машки и женски кабини, како и посебен тоалет за пристап на лицата со 
хендикеп.  

 

 

Тоалетот е изграден во близина на централното градско подрачје, а во него се инвестирани 
над еден милион денари, обезбедени од Министерството за транспорт и врски и од Општината. 

ИЗБРАН СУВЕНИР НА ГРАДОТ 

Стилизираната престава на надалеку прочуениот паланечки симит изработен во дрво од 
познатиот кривопаланечки резбар Раде Костовски е избрана како најдобро решение на 
Конкурсот за избор на сувенир на градот Крива Паланка.  



 

Целосниот проект Кривопаланечки сувенир е реализиран во меѓусебна соработка на  З.Г 
Кластер за туризам – Крива Паланка и Општината Крива Паланка. Проектот беше финансиран 
од страна на Министерството за култура на РМ, а во неговата целосна реализација со своја 
финансиска подршка се вклучи и амбасадата на Кралството Норвешка во Р. Македонија.  

Инаку  Општина Крива Паланка планира да се вклучи во кампањата за промоција на новиот 
сувенир и промоција на паланечкиот симит – Ние како Општина Крива Паланка сакаме да му 
дадеме едно поголемо значење на паланечкиот симит, кој што по манастирот Св Јоаким 
Осоговоски е вториот кривопаланечки бренд. Веќе изработуваме еден концепт за подршка на 
традиционачното производство на симитот и подршка на произведувачите, а во иднина може 
да направиме и брендирање на симитот како традиционален кривопаланечки специјалитет – 
изјави Арсенчо Алексовски – градоначалник на општина Крива Паланка. 
 
Предвидените активности Општина Крива Паланка во соработка со Кластерот за туризм и 
останатите организации од областа на туризмот, планира да ги резлизира во текот на 2010 
година.  

 

ДОДЕЛЕНИ СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ 

Од страна на Советот на Општина Крива Паланка, а по иницијатива на Градоначалникот е 
донесена Одлука за доделување на сптипендии за подршка на млади таленти од општина 
Крива Паланка .  
 
 За учебната/студиската 2009/2010 година Општина Крива Паланка  додели 

• 4 (четири) стипендии за талентирани ученици-средношколци, кои учат во училиштата во 
Република Македонија.Стипендијата е во висина од 4.000,00 денари месечно, а се исплатува 9 
(девет) месеци во годината. 
• 4 (четири) стипендии за талентирани студенти, кои студират на факултетите во Република 
Македонија.Стипендијата е во висина од 4.000,00 денари месечно, а се исплатува 9 (девет) 
месеци во годината. 

Ваквата позитивна пракса ќе продолжи и во иднина.  

 



КРИВОПАЛАНЕЧКО КУЛТУРНО ЛЕТО 

Кривопаланечко културно лето, манифестација со многубројни уметнички содржини, театарски 
претстави, концерти на сериозна музика, концерти на староградска песна, поетски читања. За 
прв пат се воспостави оваа година  и се планира да стане традиционална. 

 

На првото издание настапи руското културно-уметничко друштво „Славјанка“, Петар 
Темелковски со монодрамата „Филип II“, староградското друштво „Распеани паланчани“, 
Страшо Милошевски со монодрамата „Македонски псалми“, Тања Илиевска со концерт на 
гитара, Драмското студио при НУ Центар за култура - Крива Паланка со премиера на 
претставата „Отецот и ние“ како и Павле Горанович со промоција на книгата „Доаѓаат 
ангелите“.  

ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ ПО ИНФОРМАТИКА 

„За неколку години Крива Паланка ќе стане еден од центрите  за информатика во државата, кој 
ќе привлекува и студенти од соседните градови од Бугарија и Србија. Кадарот пак, ќе биде 
многу значаен за општината и државата, ако се знае дека информатиката е меѓу најбараните 
струки во Македонија“, рече премиерот Никола Груевски на  свечено отварање на студиите по 
информатика во Крива Паланка, на кое присуствуваа и министерот за образование Никола 
Тодоров и ректорот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Велимир Стојковски. 



 

Отварањето на првата високообразовна институција во општината е историски миг, со кој 
Крива Паланка се вбројува во универзитетските градови во државата , кои ќе продуцираат се 
поголем број на академски граѓани. 
На Факултетот по информатика во Крива Паланка, кој ќе функционира во рамките на 
Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј“, за почеток се 
запишани 41 студент од општината и регионот, но се очекува бројката да се зголемува во 
наредните години.  

МЕЃУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ“ 

Се зачувува и истовремено се популаризира изворниот фолклор, богатата традиција и култура 
низ сплетот на народните ора и песни кои секогаш биле и ќе бидат една од најважните врски 
меѓу блиските народи. Фестивалот се обнови по повеќегодишна пауза.  

 

Годинава на Фестивалот земаа учество фолклорните ансамбли Карпош , 8 Октомври и  
Распеани Паланчани од Крива Паланка, Китка од с.Ораовица, Панче Пешев од Куманова, 
Златица од Златица и Пеј срце од Ќустендил – Република Бугарија  како и ФРА од Чачак 
Република Србија што на фестивалот му дава меѓународен карактер. 

 

 СТРАТЕШКИ ПЛАН ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 

Стратешкиот план за Локален развој на Општина Крива Паланка за периодот 2009 – 2014 е 
усвоен од страна на Советот на Општина Крива Паланка . Овој План претставува стратешки 



документ, кој во себе ги интегрира искуствата од претходно изработените стратешки 
документи, потенцијалите на расположивите ресурси во општината, како и актуелните моменти 
во процесот на децентрализација во Република Македонија.  
Целта на оваа стратегија е да се даде здрава и координирана рамка во која би се фокусирал 
локалниот развој на општината во наредните 6 години. 

Воедно е изработен и профил на Општина Крива Паланка. 

ДОНИРАНА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ 

 Медицинската опрема и потрошен материјал се обезбедени преку Министерството за 
здравство во соработка со Американско-македонската асоцијација од Детроит САД и 
хуманитарната организација „Ворлд медикал рилиф“. Опремата е во вредност од 450.000 
долари и е донирана на Здравствениот дом во Крива Паланка што претставува досега 
најголема донација. Значајно се проширува видот на услугите што граѓаните може да ги 
добијат бидејќи е донирана апаратурата претставена во  гастроскоп, колоноскоп, холтер, 
доплер, вредна опрема за лабораторија и физијатрија, како и за сите останати одделенија и 
служби во Здравствениот дом со што се скратуваат трошоци за прегледи во поголемите 
здравствени центри во државата, а од друга страна пациентите бесплатно ќе ги користат 
донираните медицински апарати. 

КРИВОПАЛАНЕЧКА ПИВТИЈАДА  

По повод големиот христијански празник Богојавление - Водици  за првпат во Крива Паланка се 
одржи манифестацијата „Кривопаланечка пивтијада 2010 година“. Манифестацијата  се одржи 
во хотелот „Турист“ по литургијата на осветување на водите и фрлањето на крстот во водите 
на Крива Река.  

 

„Кривопаланечка пивтијада 2010“, која во иднина ќе прерасне во традиционална, има 
натпреварувачки карактер.  

ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА 

 
 Со цел развојот на локалните бизниси преку воспоставување заеднички врски за освојување 
на прекуграничниот регионален пазар стопанственици од Крива Паланка и Ќустендил од 
соседна Бугарија ќе започнат со соработка преку  искористување на заедничките потенцијали 
за поддршка од европските и меѓународни фондови за реализација на заедничките бизнис-
идеи. На иницијатива на градоначалниците од двете општини, бизнисмените веќе одржаа 
повеќе заеднички средби на кои ги разменија своите искуства и проекти.  



Исто така општина Крива Паланка со продлабочување на меѓуграничната соработка бара 
можности за изнаоѓање инвеститори од регионот за развојот на туризмот преку заедничко 
саемско претставување. Туристичките потенцијали на општината беа претставени во 
партнерство со соседната општина Ќустендил од Бугарија на Меѓународниот саем за туризам во 
Софија, а на саемот во Белград општината беше промовирана заедно со општина Старо 
Нагоричане. 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОВОШТАРСТВОТО 

Општина Крива Паланка  во соработка со Општина Ќустендил и со Овоштарскиот институт од 
Ќустендил Р.Бугарија, а со цел унапредување на овоштарството во општината организира низа 
од стручно предавање од областа на овоштарството.  
 
Првото предавање се одржа 12.11.2009, а го  водеше д-р Димитар Домазетов, Директор на 
Овоштарскиот институт од Ќустендил. 
На 15.03.2010 од страна на Директорот на Институт за овоштарство од Ќустендил - Домазетов 
беше извршена демонстрација пред кривопаланечките овоштари  за правилно закројување на 
овошки за плодородност и долговечност на насадите врз овошниот насад на имотот на 
градската црква „Свети Димитрија“.  

 

Бугарските експерти демонстрираа закројување на јаболка, цреши, кајсии и праски,  кои 
најмногу успеваат во регионот, а се одржа обука и за заштита од болести и преземање на 
превентивни мерки.  
 
На 19.03.2010 година како продолжение на претходните активности беше организирана третата 
обука на тема „Заштита на овошките“ во Ќустендил - Р. Бугарија во просториите на 
овошарскиот институт  во с.Јаболково.  
 
Соработката со Овоштарскиот институт од Ќустендил кој има долга традиција ќе продолжи и 
понатаму.  

  

 


