Почитуван претседател и претставници на општинскиот Совет,
Почитувани претставници на општинската администрација,
раководители на локални институции,
Почитувани сограѓани, претставници на медиумите и останати присутни
Оваа година се навршуваат 77 години од ослободувањето на Крива Паланка. Ако
таа 1944-та беше пресудна во борбата против фашистичкиот окупатор и за втемелување
на нашата државност, денес после 77 години нашата борба продолжува, но на други
полиња на делување. Продолжува од аспект на тоа што Крива Паланка секојдневно се
бори за својот економски, социјален и општествен развој, но и во справувањето со
светскиот предизвик за надминување на последиците од пандемија со Ковид 19. Се
променија многу рутински навики, се промени начинот на секојдневно живеење и
функционирање, едноставно сите успориввме во т.н. трка со времето и свативме дека
од доброто здравје нема ништо позначајно и подрагоцено.
Сосема на почеток од моето обраќање сакам да се заблагодарам на сите
здравствени работници кои неуморно 24 часа во денот, веќе повеќе од една година
даваат се од себе и вложуваат максимални напори да помогнат на секој еден пациент
за да се спаси човечки живот плус. Во знак на таа нивна борба упатувам неизмерна
благодарност од мое лично име и од име на Општина Крива Паланка, со искрени желби
за добро здравје, позитивна енергија и верба во справувањето со овој предизвик на
денешницата.
Почитувани присутни,
Несомнено со напредокот на државата и Крива Паланка продолжува да чекори
со сигурност по патот на просперитет, стабилност, развој и општ подем. Процесите кои
започнаа и ги наметнавме како темпо и принципи на работа и делување, можеби со
забавено темпо но со сигурно продолжуваат, со една и само една крајна цел, а тоа се
подобри и современи услови за живот на сите граѓани. Горд сум што како мала општина
успеавме да се наметнеме како препознатлив чинител во делот на искористувањето на
ИПА фондовите, но и од другите извори на финансирање, промените кои ги правиме во
делот на енергетската ефикасност, транспарентното, отчетното и одговорно работење,
да воспоставиме соработка со поголем број на дипломатски претставништва, да ги
подобриме и децентрализираме дел од социјалните услуги, да воведеме нови струки и
паралелки и ги подобриме условите за образование, да ги промовираме и заштитиме
нашите природни и културни реткости и убавини, да ја заштитиме животната средина
преку начинот на управувањето со комуналниот отпад, да инвестираме во спортот,
спортската инфраструктура и младите. И сето тоа е само еден мал дел од генералната
слика и промените кои секојдневно се случуваат.
Изминатата 2020-та ја започнавме како година на капитални инвестиции, оваа
2021-вата ја продолжуваме со несмалено темпо и динамика. Највисокиот до сега усвоен
буџет од околу 530.000.000 денари, а се надевам и на највисок процент на реализација
до крајот на годината, ја покажува реалната слика и динамиката на инвестиции и развој
на Крива Паланка.
Она што ќе остане траен белег на градот од овој период е новиот градски парк и
плоштад со кој ќе се гордеат сегашните, но и идни генерации. Решението е сплет на

можностите и потребите но и она што беше белег на претходното решение. Во исто
време се стави акцент на подобрување на можностите за промоција на потенцијалите
на Крива Паланка како туристичка фестивалска дестинација но и промоција на
природните и историските ресурси. Со креирањето на линк со ривирот на Крива Река и
неговото уредување во изминатиот период во должина од околу 1км, се даваат
дополнителни можности за развој на нови содржини за сите категории и различните
целни групи на граѓани.
Но не само тоа. Коректно е кога се одбележуваат вакви датуми, да се направи
рекапитулар и да се погледа каде бевме, каде сме и која е нашата крајна цел, односно
кон што се стремиме. Во таа насока, ќе набројам ретроспективно што се се направи во
овие неколку години во Крива Паланка и околината.
-25км експресен патен правец
-54км регионални патни правци
-36км рехабилитација на магистрални патни правци
-10км изградба на нови локални патни правци во руралните средини
-над 20 улици во урбаниот дел на градот
-Изградени се околу 2км регулации на речни корита и сливови
-Обновени се или изградени 11 спортски објекти и рекреативни патеки и неколку
детски игралишта
-Заменети се 2,8км азбестни цевки
-Заменети се над 4500 обични со дигитални водомери
-Заменети се над 2200 живини и натриумови со штедливи светилки кои даваат над
80% на заштеда
-Изградени се околу 3км нова водоводна мрежа, и дополнително уште 5км за
помали системи за водоснабдување, во тек е постапката за систем за наводнување во
с.Конопница
-изградени се 5км нова канализациона мрежа.
-3км нови тротоарски површини
-изградени се околу 300м потпорни ѕидови и стени
-Набавени се 15 моторни возила за потребите на локалните институции од кои 11
нови,
-Набавени се околу 200 нови контејнери и поголем број на помали садови за отпад
-Се инвестираше во нов кат на детска градинка и проширување на постоечките
капацитети,
-Инвестирано е во обнова на училниците, помошните простории, санитарните
јазли, кабинетите и спортската инфраструктура во основните и средните училишта,
-Се воведоа воспитно образовни асистенти, лиценцирани негователи, асистенти
и стипендии на учениците со попреченост.
-Се инвестира во обнова на условите за работа на ЛУ Градски Музеј и НУ Дом на
култура
-Финишира донесувањето на ГУП и на неколку ДУПови за Крива Паланка
-Воведовме ГИС платформа, а се финишира и со процедурите за ИССО
стандардизација
-Се изработија неколку стратешки документи а финишира и изработката на
стратегија за локален развој и уште поголем број на други активности.
-Во сверата на издавачката дејност беа публикувани неколку капитални изданија
за историскиот и општествениот развој на Крива Паланка.

Овие факти даваат претстава за сериозната и професионална поставеност на
општнската администрација и на институцијата во целина. Токму поради тоа ја
искажувам мојата благодарност за вложениот труд и посветено работење кон
општинската администрација сето она што заеднички го сработивме за Крива Паланка.
Во исто време изразувам благодарност до општинскиот Совет кој со донесените
одлуки за усвојување на годишни програми, стратешки документи, одлуки за подготовка
на проектна документација, за финансирање и кофинансирање на проекти и други
иницијативи, со сигурност е состав кој може да се гордее на тој план. Со донесените над
250 одлуки само за капитални инвестиции и други проекти ќе биде репер за споредба со
многу други, не само претходни туку и идни состави. Горд сум на сето тоа, затоа што
донесовме свеж капитал во општината и признанијата кои секојдневно пристигаат од
локалната и пошироката јавност ги споделувам со вас, затоа што тоа е и Ваша заслуга.
Со директорите и раководителите на локалните институции извлековме максимум
по однос на функционирањето и делувањето, по однос на подобрувањето на основните
и секојдневни услови за работа, но и по однос на рационалното и домаќинско трошење
и вложување на материјалните средства. Обновивме многу простории, спортски терени,
сали, набавивме надгледни средства и помагала, подобривме возни паркови, воведовме
нови паралелки и струки, ја подобривме јавната чистота, ја зголемивме енергетската
ефикасност, покажавме грижа за возрасните, за самечките домаќинства, за
пензионерите, за лицата со попреченост, за младите, учениците, спортистите.
Со инвестициите на коридорот 8 од страна на Владата но и со другите инвестиции
во регионот во целина, несомнено е дека дополнителната вредност која ја добива Крива
Паланка на микро ниво во изминатите неколку години е зголемена за неколку пати. Со
ова се прави сериозен исчекор и слободно може да кажеме дека после 4 до 5 децении
Крива Паланка и регионот доживуваат вистинска ренесанса.
Промоцијата на Осоговските Планини како заштитено подрачје на природата и
прогласувањето на локалитетот Градиште во с.Градец за локалитет од посебно значење
од историски аспект, изградбата на нов патен правец кон Калин Камен, пешачко
рекреативна патека кон Манастир Св.Јоаким Осоговски, пешачко рекреативна патека
кон Станечки Водопади и поврзување со локалитетот Езерце, урбанистичкото
планирање и изработка на Мастер план за Осоговието, изградбата на капацитети за
искористување на еолната енергија е само мал дел од потенцијалот кој нуди различни
можности и развој во целина во следниот период.
Почитувани,
Реализацијата на овие и други проекти се оствари благодарение на добро
подготвените проекти, но и аплицирањето кај соодветни донатори и обезбедување на
финансиски средства.
Напоредно на реализацијата не ја запоставивме и компонентата на планирање и
развивање на нови содржини и проекти. Стратешките документи ја даваат генералната
рамка на движење, но напоредно со тоа се работи на подготовка на нови апликации и
проекти.

Изработката на проект за нов Смарт парк со дополнителен паркинг простор и
други содржини на просторот под стамбените згради до зелениот градски пазар, ново
идејно решение и заезерување на вливот на Дурачка во Крива Река, нова сообраќајница
долж течението на Крива Река, изградбата нов патен правец кон Калин Камен за кој веќе
еизбран изведувач и се чека на отпочнување на градежните активности, адаптирање и
уредување на околината на старото училиште во с.Градец, изградбата на нов трговски
центар непосредно до новиот градски парк, адаптација на зградата во која е сместена
Европската Куќа во младински претприемачки бизнис центар, уредувањето и
адаптацијата на поранешната касарна во административен центар, можностите за
стопанисување со караулите во с.Огут, Рамна Нива и Коприва, нови содржини долж
течението на Крива Река, проектирањето на нова инфраструктура во руралните средини
во соработка со Месните Заедници, имплементација на програмата РеЛОаД,
можностите кои се нудат преку програмата Спорт за развој и вработување на младите,
можностите за вклучување на етничките заедници и подобрување на инфраструктурните
и условите за домување кај овие целни групи се само дел одактивностите за кои веќе
имаме изработено проектна документација или се потпишани договори за нивно
финансирање и изработка.
Посебна чест и гордост за градот се поединците кои ги имаме на локално а се
повеќе од успешни и на интернационален план. Може би нема да можеме во моментот
да ги наброиме сите но ќе споменеме само некои кои бележат успеси во последната
година. Спортистите се само еден мал дел и пример како најдобро се промовира
локалната заедница и дека секој вложен денар во спортот се враќа десеткратно.
Младите репрезенативки во кошарка предводени од МВП Михаела Алексовска,
пинпонгарите, каратистите, професорите Елена Николовска која оваа година е
одликувана со орден од амбасадата на Р.Франција и професорката Лариса Жулина
Митовски која има признание од МОН се само мал дел од лепезата успешни поединци.
Тука се младите кои од ден на ден се повеќе го исполнуваат локалниот простор дали
преку активностите на Европската Куќа или преку другите можности за активности кои
им се нудат, и го демонстрират својот тален и креативност. Невладиниот сектор со
скромните средства кои ги добиваат покажаа колорит од активности кои ја збогатија
културната понуда во услови на ограничени можности за организирање на настани во
време на пандемија.
Почитувани,
Велат дека пријателите се богатството на животот, а ние ја продлабочуваме соработката
со нашите постоечки пријатели, но и ја прошируваме со нови. Креираме историја во која
градиме мостови на соработка и пријателство и таа историја мора да биде запишана за
сегашните и идните генерации како патоказ но и како белег на ова време. Драго ми е
што оваа година на листата на почесни граѓани го додаваме Милан Предан, Амбасадор
на Словенија во Македонија. Со помошта кога ни ја пружија не само со донацијата на
возило за нашата ТППЕ, туку и во справување со пожарите со кои се соочивме во
летниот период како држава, одликувањето е повеќе од заслужено.
Почитувани присутни, драги кривопаланчани,

Искрено се надевам дека патот по кој чекориме, со сигурност широко ќе ни ги
отвори перспективите за подобар и поубав, а пред се модерен град, можности за нови
проекти и фондови, град кој ќе нуди отворени можности за сите генерации.
Затоа сите ние како носители на јавни функции, Советници, раководители на јавни
институции, треба заеднички да продолжиме да ја водиме Крива Паланка напред со уште
позабрзано темпо и динамика, а во исто време да бидеме горди на она што сме и на она
што го правиме за сегашноста и иднината на нашата Крива Паланка.
Крива Паланка и нејзините граѓани го заслужуваат тоа!
Дозволете ми во таа чест од мое лично име и од име на општинската
администрација, да упатам честитка по повод 8-ми ОКТОМВРИ – ДЕНОТ НА
ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА КРИВА ПАЛАНКА до сите вас, до сите институции, до сите
сограѓани, со искрени желби за добро здравје, благосостојба и успех во животот.
Нека ни е честит и вековит Денот на ослободувањето на Крива Паланка.
Да живее Крива Паланка,
Да живее Република Северна Македонија.

