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ООУ „ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“ – ЕКО УЧИЛИШТЕ
Петок, 01 февруари 2013

Основното училиште „Јоаким Крчовски“ од Крива Паланка успешно ја
имплементира Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот

образовен систем“ со што се
приклучи на светската мрежа на
еко училишта.
Училиштето ги исполни сите
критериуми за секој од седумте
еколошки елементи кои беа
утврдени со мониторингот од
соодветна комисија составена од
претставник на Министерството
за образование и наука,
претставник на Бирото за развој
на образование, претставник на
Државниот просветен
инспекторат, претставник од
Швајцарската агенција за развој
и соработка, претставник од
Министерството за труд и
социјална политика и
претставник од Невладината

организација ОХО.
Со одобрување на апликацијата училиштето „Јоаким Крчовски“ се стекна со

највисоката награда, добивање
на статусот Зелено знаме.
Училиштето ќе ја прими
наградата на Еко самитот во
Охрид кој ќе се организира на
21 и 22 февруари 2013 година.
Со стекнување на статусот на
Еко училиште ова училиште ќе
има можност да аплицира за
голем број еколошки проекти, ќе
има можност да размени искуства
со многу училишта од светот и со
тоа да даде свој придонес кон
светските напори за зачувување
на нашата планета.
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Училиштето „Јоаким Крчовски“ раководено од својот Еко одбор во изминатата 2012
година максимално работеше на реализација на над 35 еколошки активности за
спроведување на сите седум еко стандарди.
Во успешната реализација на Еколошката програма активно се вклучија сите
наставници, ученици, Советот на родители од училиштето, локалното комунално
претпријатие, локалните медиуми и локалната бизнис заедница.
Посебно активна улога во реализација на Програмата имаше Локалната самоуправа
заедно со Градоначалникот Арсенчо Алексовски кој реализацијата на оваа
Програма ја помогна со вклчување на човечки ресурси и материјална логистичка
подршка.
Со оваа Програма учениците се стекнаа со активна и одговорна улога кон
животната средина која ќе ја практикуваат во училиштето, во домот, но и во
својата заедница и пошироко.
Стекнувањето на овој еколошки бренд уште еднаш ги потврдува заложбите на
Општината за Крива Паланка еколошка точка на картата на светот.

Гасификација со приватно партнерство
Четврток, 31 jануари 2013

Општина Kрива Паланка бара инвеститори за реализација на проектот за
гасификација на градот, за кој веќе е подготвена потребната проектна
документација. Гасоводната мрежа ќе се гради со јавно-приватно партнерство, за
што веќе е донесена одлука на седница на Советот на Општината за започнување
на постапката. Но пред да биде распишан јавниот повик, локалната самоуправа ги
повикува заинтересираните приватни инвеститори за да се одреди најсоодветниот
начин и да се прецизираат условите за реализација на проектот.
- На овој начин сакаме да го видиме интересот кај приватните партнери, односно
под кои услови тие би инвестирале во гасификацијата и кои се најповолните
критериуми што ќе ги задоволат и двете страни. Ова ни е потребно за да можеме да
го дефинираме и да го објавиме јавниот повик што поскоро, а потоа и да се склучи
договор со заинтересираниот инвеститор - вели градоначалникот Арсенчо
Алексовски.
Општината, како јавен партнер во овој проект, ќе се вклучи со веќе обезбедената
планска документација.
- Веќе имаме изработено изведбен проект и студија за гасификација, што значи
дека сме подготвени да започнеме со изградбата на гасоводниот систем. Воедно, на
наш товар ќе бидат и комуналиите за трасата, што се заедно би било вградено во
самата инвестиција како наш влог- вели Алексовски.
Според процените, за примарната гасоводна мрежа потребна е инвестиција од 400
до 500 илјади евра. Тоа вклучува изградба на главниот цевковод во должина од 6
км, од селото Kонопница до гимназијата „Ѓорче Петров“ и Домот за ученици „Боро
Менков“, со поврзување на потрошувачите на главниот гасоводен вод. Во првата
фаза, пак, на гасот би се приклучиле јавните и општински институции,
заинтересираните индустриски капацитети, а понатаму и индивидуалните
потрошувачи.
Општината очекува повеќе бенефити од користењето на гасот, а смета дека
гасификацијата ќе придонесе и за заживување и за подобрување на локалната
економија.
- Со обезбедувањето приклучок и користењето на овој енергент очекуваме
зголемена конкурентност на економски план, привлекување нови бизниси и
инвестициони проекти во општината, а со тоа и отворање нови работни места. Од
еколошки аспект, пак, ќе ја намалиме емисијата на стакленички гасови, како и
трошоците за затоплување за околу 50 отсто, а се заедно ќе придонесе за подобар
квалитет на живот на граѓаните - истакнува Алексовски.
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Во Крива Паланка наскоро ЕУ пулт за информирање
на граѓаните
Среда, 30 jануари 2013

Како резултат на успешната соработка на Општина Крива Паланка и канцеларијата
на ЕУ во Република Македонија, наскоро ќе отпочне со работа информативен ЕУ
пулт за граѓаните на општина Крива Паланка. Граѓаните ќе можат непречено да го
користат секој работен ден, а ќе биде сместен во просториите на општинскиот
информативен центар.

Уредување на јавна површина во Крива Паланка
Среда, 30 jануари 2013

Општина Крива Паланка започна со уредување на просторот со урбана опрема на
спојот од улицата Херој Карпош со магистралниот пат. Со уредувањето е
предвидено поплочување на делот, изградба на два потпорни ѕида од фугиран
камен, поставување на водоводна и одводна инсталација како и поставување на
клупи, фонтана и чешма. Целиот простор ќе биде соодветно осветлен. Инвеститор
на овие градежни активности е Општина Крива Паланка.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk
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