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Пуштен нов пат до Липковското езеро, 
финансиран од ИПА програмата на ЕУ

Прочитано : 404 

Каневский: 
"Советский препарат 
для суставов годами 

скрывали от 
народа..."

Так восстанавливали 
себе суставы 

советские ученые...

Назвали 
засекреченное 

лекарство от боли в 
суставах, которое...

Я не поверил своим 
глазам! 

Засекреченный 
препарат для 
суставов...

Каневский: 
"Советские ученые 
нашли средство для 
восстановления 
суставов..."

Каневский посмел 
раскрыть секретный 

препарат для 
суставов...

Каневский: "Всплыла 
правда о секретном 
препарате для 
суставов..."

Секретное средство 
советских ученных, 

которое 
восстанавливает 

суставы...

инистерот за локална самоуправа Сухејил Фазлиу денеска присуствуваше на пуштањето
на асфалтираниот патен правец кон Липковското Езеро, во должината од над 1.700 

метри.

Како што соопшти Министерството за локална самоуправа, на пуштањето на патот присуствуваа
и министерот Садула Дураку, претставниците од општина Липково, како и претставници на
општината Саточва од Бугарија, со кои беше имплементиран проектот.

Оваа инвестиција е финансирана од Европската унија, односно од ИПА Програмата за
прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија.

АКТУЕЛНО Пребарај Преб

Во пожар кај
Василево изгоре
салон за мебел, за
малку избегната
голема катастрофа

Мерѕос: 
Проблемот со
името требаше да
се реши 1992/93, 
тогаш разговарав
со Киро Глигоров, 
бевме многу
блиску до решение

Момче нападнато
со метален
предмет во Скопје

Возач тешко
повреден откако со
автомобил излетал
од патот

Грчките медиуми
за интервјуто на
премиерот Заев за
МИА

Насловна Македонија Пари Култура Свет Шоу-Биз Мозаик Став Спорт Игри

Број на објавени теИмпресум Маркетинг
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На интернет
побараа да им ја
ФОТОШОПИРААТ

сликата од
свршувачката, па
ЗАЖАЛИЈА! #3 и

#7 се
ПРЕСМЕШНИ!

12 фотки кои
покажуваат како
СВЕТОТ изгледа
низ ОЧИТЕ на
различни
ЖИВОТНИ

30 фотки кои ќе
ги СКАРААТ
вашите ОЧИ и
вашиот МОЗОК!

Фотографот го
погодил

ВИСТИНСКИОТ
МОМЕНТ - 21 
фотка кои нема
да верувате дека

се РЕАЛНИ

ПРОСТАТИТ СЕ 
ЛЕКУВА за 5 
дни! За да 
имате 
ПРОСТАТА като 
на 18, седнете 
в...

Бръчките се 
изглаждат пред 
очите ви, ако 
масажирате с…

Искаш да 
откажеш 
цигарите? 
Невероятна 
рецепта: вземи 
чаша вода и 
добави..

Аз съм на 57, а 
изглеждам на 
30! Всяка вечер 
използвам 
сода...

Berlin - H4 Hotel 
Berlin Alexanderplatz

Book

Rovinj - Family 
Hotel Amarin

Book

Нудите работа?
Објавете онлајн оглас БЕСПЛАТНО, 
БРЗО, БЕЗ посредништво, БЕЗ 
ограничувања!

Министерот Фазлиу истакна дека оваа инвестиција доаѓа како резултат на успешно реализиран
проект во оваа општина.

– Проектот беше поддржан уште во првиот јавен повик од Програмата за прекугранична
соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Досега, во рамките на оваа програма се финансираат
повеќе од 100 проекти, што значи дека Министерството за локална самоуправа заедно со
партнерите од Бугарија, Министерството за регионален развој, и со финансиска поддршка од
ЕУ, се финансирани повеќе од 100 партнерства долж пограничниот појас со што им е дадена
шанса на исто толку субјекти да реализираат пројекти или да ја продлабочат меѓусебната
соработка, рече министерот Фазлиу.

Тој истакна дека во тек е реализацијата на нов јавен повик за предлог проекти во рамките на
Програмата со Бугарија. – Двата повика се релевантни за Општина Липково и за други субјекти
во овој регион. Очекуваме од вас идеи и иницијативи кои ќе имаат конкретни резултати, слични
на овој патен сегмент за кој верувам дека ќе биде во функција на секој жител на вашата
општина, но исто така и на секој посетител на Липковското езеро, истакна меѓу другото Фазлиу.

Оваа инвестиција е резултат на плодна прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија, 
односно општина Липково и општина Саточва од Бугарија. Во рамките на проектот „Мисли за
природата, водата и култура – биди европски турист“ асфалтираниот патен правец ќе го олесни
протокот на сообраќајот и ќе има позитивно влијане за порастот на бројот на посетителите и
туристите во овој регион.

Маж нападнат од
четири непознати
лица пред
угостителски
објект во Центар

Синдикатот на
„Саса“ во среда ги
почнува
преговорите со
менаџментот на
рудникот

Нападнат
полицаец во Ѓорче
Петров

Три генерации луѓе
фантоми живеат
без лични
документи во
Tетово

Собранието го
објави документот
за гласање на
доверба на
владата
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Непознати лица нападнале маж на булеварот „Гоце Делчев“ 

Во пожар кај Василево изгоре салон за мебел, за малку избегната
голема катастрофа

Мерѕос: Проблемот со името требаше да се реши 1992/93, тогаш
разговарав со Киро Глигоров, бевме многу блиску до решение

Момче нападнато со метален предмет во Скопје

Возач тешко повреден откако со автомобил излетал од патот

Грчките медиуми за интервјуто на премиерот Заев за МИА

Маж нападнат од четири непознати лица пред угостителски објект
во Центар

Синдикатот на „Саса“ во среда ги почнува преговорите со
менаџментот на рудникот

Нападнат полицаец во Ѓорче Петров

Тетовец нападнат со пиштол пред својата куќа
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