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07.10.2015 г.  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛО 

ГОРНА ЛИПНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 ГОДИНА  

ОТ ЮЛКО ПАЛОВ – КМЕТ НА СЕЛО ГОРНА ЛИПНИЦА 

 

2015 година е последната година от втория ми четиригодишен мандат, 

като кмет на Горна Липница. През тези четири години постигнахме 

изключително много заедно и превърнахме Горна Липница в модел за 

подражание. Накратко ще ви припомня какви бяха приоритетите, по които аз 

обещах, че ще работя преди четири години. Какво свърших по това, което 

обещах, и каква е моята визия за развитието на Горна Липница през следващите 

4 години. 

 

ПРИОРИТЕТ НОМЕР 1 в моята стратегия за Горна Липница беше - 

Кметство в помощ на хората. Това ще продължава да бъде водещ приоритет и 

през следващите 4 години. Ще продължавам да работя за приветливия вид, 

чистотата и реда в селото. Ще продължавам да работя за това да има едно 

кметство в помощ на хората от Горна Липница. Кметство, което помага и е 

опора на всеки едни жител и гост на селото. Ще продължа да не връщам никой, 

обърнал се към мен за помощ 24 часа в денонощието.  

И през следващите четири години моята дейност ще бъде прозрачна и 

всеки един от вас ще може да види какво, как и защо съм направил.  

Безплатните правни консултации ще продължат и през следващите 4 

години.  
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Жителите на селото ще бъдат защитен срещу всякакви интереси, които са 

във вреда на хората, селото и неговата природа. В Горна Липница за моя радост 

има изградено гражданско общество, което даде ефективна съпротива срещу 

едно инвестиционно намерение, за което местната общност смята, че не е в 

полза на селото, а напротив - в негова вреда. Жителите на селото също се 

организираха и излязоха на ефективен протест срещу изключително лошото 

състояние на главния път за Павликени, което доведе до частичен ремонт на 

въпросния път. Горна Липница може да се гордее със своята активна 

гражданска позиция. Всички ние - хората от селото, се чувстваме горди с 

принадлежността си към една общност и едно село, известно в цяла България 

със своята активна гражданска позиция и родолюбие.  

Горна Липница даде пример и за едно управление, от което се нуждае 

всяко едно село, всеки едни град и България като цяло – открито и честно 

управление, ръководено от творчески, съзидателни подбуди и лишено от 

всякакви признаци на корупция и меркантилност. След като всичко това е 

възможно да се случи и се случва в Горна Липница, значи е възможно да се 

случи в цяла България, навсякъде.  

 

ПРИОРИТЕТ НОМЕР 2 в моята стратегия за Горна Липница беше - 

Развитие на културния, екологичния и селския туризъм. Туризма 

продължава да бъде водещ приоритет и през следващите 4 години. За 

изминалите години аз поставих едно добро началото на туризма в Горна 

Липница и превърнах селото от едно малко известно село в България в ГОРНА 

ЛИПНИЦА с главни букви – име, разпознаваемо в България и по целия свят. 
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Селото вече е известно, като дестинация за културен, исторически, селски и еко 

туризъм.  

Селото е модел на подражание от много села в цяла България. Мога да 

твърдя, че Горна Липница стои в основата на възраждането на българските села, 

което се наблюдава в последните няколко години. 

Горна Липница е известна както в България, така и по света. 

Доказателство за това са многото чужди и български гости и посетители на 

селото, особено в летните месеци и при провеждането на наложилата се вече в 

света Арт Резиденция „Старото Училище“. Официалният интернет сайт на 

Горна Липница и официалният интернет сайт на Арт Резиденция „Старото 

Училище“ за последните две години имат над 10 000 посетители от България и 

чужбина.  

През годините участвахме в много събития, представящи селото в България и 

чужбина, маркирахме туристически и веломаршрути в близките и далечни 

околностите на Горна Липница, те са представени на български и английски в 

сайтовете на селото и всеки сезон активно се използват.  

Създадохме и отпечатахме много рекламни материали за Горна Липница. 

Организирахме и проведохме множество разнообразни културни събития на 

територията на селото – две издания на фолклорен фестивал „Под Липите на 

Горна Липница“, землячески срещи, шест издания на международната арт 

резиденция, детски школи по изкуства, фолклорни и рок концерти, музикални 

пърформанси, нестинарска програма, кукерска програма, общоселски чествания 

на официални и религиозни дати, празници и събития за деца и много други.  

Развитието на туризма даде възможност да се случват инвестиции в 

материалната база на селото и тя да се подържа и обновява. Имаме вече изцяло 
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ремонтирана и функционираща църква „Св. Димитрий“, обновена сбирка 

Серефим Северняк, ремонтиран Селскостопански музей, ремонтирано читалище 

с ново техническо оборудване и нови мебели за приблизително 60 000 лева, 

ремонтирана и поддържана сграда на училището, която активно се използва за 

всякакви културни събития, ремонтирана и поддържана сграда на детската 

градина, ремонтирани обществени чешми, ремонтирана сграда на кметството, 

облагороден и поддържан център на селото, с ново улично осветление, детска 

площадка, ремонтирани пейки, ремонтирана външна сцена и експонирани на 

открито произведения на изкуството, първоначален ремонт на автобусните 

спирки, поддържане и ремонт на централните улици на селото, регулярни 

ремонти на общинския път Паскалевец-Ресен и така нататък.  

Създадохме фолклорен състав и състав за автентични танци, които жънат 

успехи и печелят първи места по фолклорни национални и международни 

фестивали в България.  

Имаме постоянна изложба с картини на художници от цял свят, в резултат на 

проведените шест международни арт резиденции, изложбата обикаля из цяла 

България и рекламира Горна Липница. 

И това е само една част от свършените неща.  

В последните четири години в селото се изпълниха първите четири големи 

проекта: 

 –  за ремонт на църквата „Св. Димитрий“,  

- за ремонт и доставка на техническо оборудване и мебели за 

читалище „Зора-1887“, 

- за ремонт на Селскостопанския музей, 
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- за организиране и провеждане на издание на Арт резиденция 

„Старото Училище“ и последващи шест изложби-семинари в гр. Пловдив, Стара 

Загора, Варна, София, Бургас и Русе /проектът е в процес на изпълнение/.  

И тук Горна Липница отново е едно от малкото села в България, със 

сигурност единственото в община Павликени, което вече може самостоятелно 

да печели и управлява проекти. 

Изпълнението на всеки един проект е постоянно контролирано и 

проверявано от донорите, като Държавен фонд земеделие, Министерство на 

културата и др. До момента няма констатирани нередности и забележки по 

изпълнението на проектите. Последната проверка беше през месец септември 

2015 година, когато комисия на ДФЗ, посети Читалище „Зора-1887“ и провери 

дали са налични всички мебели и техника по проекта. Проверката завърши без 

забележки и констатира доставката и наличието на цялото оборудване, съгласно 

предвиденото в проекта.  

Изпълнението на въпросните проектите даде работа на местния бизнес и 

трудова заетост на хора от селото.  

Всичко това даде успешен старт на туризма в Горна Липница. Селото 

трябва да продължава да се развива в тая посока, но за това е нужно умение и 

екип от хора.  

Аз имам тези умения, мога да направя това и гарантирам, че вие ще 

продължите да имате ползите от туризма в селото.  

Трябва да се отчита и факта, че много лесно Горна Липница може да бъде 

върната към статута на село със замиращи функции и всички дейности в нея да 

бъдат прекратени, нещо от което ние като нейни жители нямаме полза . 
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Какво смятам да направя и как да доразвия поставеното начало през 

следващите 4 години: 

1. Ще продължа развитие на селския туризъм, рекламирането на Горна 

Липница, подобряването на нейната инфраструктура и ще толерирам 

реставрирането на къщи и тяхното предлагане за туризъм. 

2. Ще продължа да работя върху обновяването на всички културни 

забележителности в селото и създаване на нови забележителности. 

3. Ще работя за развитие на съществуващите язовири в землището на 

селото като места за отдих и почивка. 

4. Ще продължа възстановяването на чешмите в землището на селото. 

5. Ще продължа борбата за реконструкцията и модернизацията на 

пътната мрежа, защото няма как да развиваме туризъм без да имаме пътища, по 

които туристите да дойдат до нас.  

6. Ще подпомагам и толерирам всеки един желаещ да създаде къща за 

гости, заведение или работилница, предлагащи типични за Горна Липница 

продукти или занаяти. 

7. Ще продължа разработването и внасянето на инфраструктурни 

проекти по отношение на Горна Липница, включително и в широко 

партньорство с Община Павликени и други заинтересувани организации и 

граждани. 

8. Ще организирам и провеждам все по-мащабни и интересни 

културни и спортни програми и проекти на територията на селото като 

превличам както български, така и чужди гости. 
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10. Ще продължа да установявам и разширявам контактите с лица, 

организиращи туристически посещения, за да изпращат те туристи в с. Горна 

Липница. 

11. Ще работя за осигуряване на достатъчно по количество и с добро 

качество вода за питейно-битови нужди. Ще направя необходимото, за да 

довърша решаването на проблема със замърсяването на питейната вода с 

нитрати и определяне на вододайните зони . 

 

ПРИОРИТЕТ НОМЕР 3 в моята стратегия за развитие на Горна Липница 

беше - Развитие на селското стопанство с акцент върху производството и 

продажбата на сертифицирана екологично чиста продукция.  

 

Селското стопанство е традиционен източник на доходи за хората от 

нашето село. Това е така, защото Горна Липница има благоприятното 

географското разположение, климатични и почвени условия, които са 

подходящи за развитие на растениевъдство, животновъдство и пчеларство. 

Аз смятам, че ние трябва да поддържаме традициите в тези отрасли. 

Точно това се случва в Горна Липница, в селото има отлично функционираща 

кооперация и земеделски производители и една от най-високите цени за 

земеделска земя. Кметството работи изключително добре с кооперацията и 

земеделските производители и разчита на тяхната помощ при решаване на 

важни за селото въпроси. 

Приоритетът в развитието на селското стопанство, предвид даденостите 

на нашето село, е постепенното преминаване към произвеждането на 

екологично чиста селскостопанска продукция.  
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Аз, като кмет на с. Горна Липница, ще продължа да подкрепям всяка една 

инициатива за развитие на селското стопанство в региона. Ще окажа помощ и 

съдействие на всеки, който желае да развива земеделие и биологично земеделие 

в землището на с. Горна Липница.  

Предвид това ще създавам благоприятна бизнес среда за привличане на 

инвестиции, развитие на предприемачеството и осигуряване на заетост на 

населението в именно в такива производства. През изминалите четири години в 

изпълнение на тоя мой приоритет аз проведох срещи с много хора, желаещи да 

развиват бизнес в Горна Липница и представих възможностите на селото.  

 

ПРИОРИТЕТ НОМЕР 4 в моята стратегия беше - Разкриване на нови 

възможности за екологично чисто стопанско развитие 

 

Стабилност и устойчивост на развитието на с. Горна Липница може да се 

постигне чрез използване на наличния потенциал на селото и неговото развитие, 

насочено единствено към екологично чисти производства.  

Предвид това, трябва да се създаде благоприятна бизнес среда за 

привличане на инвестиции, развитие на предприемачеството и осигуряване на 

заетост на населението в такива производства.  

С оглед на запазване природата и интегриране с културния, екологичния и 

селския туризъм трябва да бъдат реализирани дейности за насърчаване на 

инвестиции, единствено в екологично чисти и неотделящи вредни емисии 

производства с висока добавена стойност.  
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През следващите четири години аз отново ще поощрявам именно такива 

производства и ще се противопоставям на всички вредни и замърсяващи селото 

и природата ни дейности.  

 

Това беше един общ обзор на нещата, които заедно постигнахме през 

изминалите четири година. Трябва да се има предвид, че всички успехи за 

Горна Липница са постигната с ентусиазма на цялото село и работата на 

многото хора, които стоят зад мен, подкрепят ме и ми помагат. Аз им благодаря 

за вярата и подкрепата.  

Селото трябва да продължи да се развива по пътя, които е начертан и да 

постига нови и нови успехи, защото всичко това е за вас Хората на Горна 

Липница.   

 

Благодаря за вниманието! 

 


