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02.02.2018 г.
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТСТВО ГОРНА ЛИПНИЦА ЗА
ПЕРИОДА 2016 – 2017 ГОДИНА
ОТ ЮЛКО ПАЛОВ – КМЕТ НА ГОРНА ЛИПНИЦА
През периода 2016-2017 г. Горна Липница продължи своето движение
напред по начертания път като село с активно гражданско общество и
стратегическо местно управление. Ще посоча някой от основните моменти и
дейности за периода, които бележат етапи от развитието на селото.
Успешно приключи и беше окончателно одобрен от Министерство на
културата поредния наш голям проект: „Организиране и провеждане на Арт
резиденция „Старото училище“ на тема РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И
ПРОСТРАНСТВО“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и
съвременни изкуства“, Малка грантова схема „Представяне и достигане до
широката общественост на съвременно изкуство и култура“. Проектът беше
верифициран без никакви забележки и за пореден път доказа, че местната
управа в Горна Липница може успешно самостоятелно да управлява и
администрира проекти от различно естество. Изпълнението на проекта доведе
до купуване на ново техническо оборудване за провеждане на културни
събития, отпечатване на множество разнообразни рекламни материали,
провеждане на 7 пресконференции в различни градове на страната, над 80
участия в различни медии в България и провеждане на изложби в шестте найголеми града на страната – София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Русе.
Всичко това от своя страна направи селото още по популярно, като място за
случване на световно съвременно изкуство и дестинация за културен туризъм.
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Това от своя страна доведе през 2017 година до участието на Горна
Липница в едно от най-престижните световни изложения за съвременно
изкуство, а именно – Документа 14 в германския град Касел. Изложението е
създадено още през 1955 г. и периодично се организира на всеки пет години.
През месец май 2017 година известният индийски артист Никил Чопра, заедно с
група артисти от различни държави, опъна своята шатра в дворна на Старото
Училище и изрисува пейзаж на селото по стара снимка от 30-те години на 20
век. Бяха организирани серия от пърформанси и традиционна индийска вечеря
за хората от селото. След посещението си в Горна Липница Никил Чопра
завърши своето пътуване на централната гара в Касел, където направи поредица
от големи рисунки, които бяха зашити заедно и аранжирани, така че да оформят
една дълга панорамна рисунка, представяща пейзажи от неговото пътуване.
Една от рисунките е на нашето село. Шатрата също беше опъната на
изложението в Касъл, а вътре се чуваше изпълнение на фолклорната група от
Горна Липница „Росен здравец“.
Продължихме с традицията в Горна Липница да се случват ежегодно
множество културни събития, някои от тях се превърнаха в традиционни. През
2017 г. проведохме четвъртото издание на фолклорен празник „Под липите на
Горна Липница“. Организирахме множество общоселски чествания на
официални, религиозни дати и празници за деца. Детската школа към Арт
Резиденция „Старото училище“ привлича все повече деца - през 2017 година те
бяха над 30. Едно поколение деца на практика израсна в резиденцията. Всяка
година те се срещат с хора от различни култури, с различно светоусещане, което
ги обогатява и учи. Факт е, че тези деца имат вече различен мироглед и
отношение към света, включително и към своето родно село. Те се чувстват
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като стопани на училището в Горна Липница и местата, където се случва
резиденцията, което мен много ме радва.
Продължихме

да

работим

и

подобряваме

инфраструктурата

и

материалната база в Горна Липница. Ремонтирахме поредните улици, като тях
бяха препокрити с фракция. Извърши се ремонт на автобусните спирки в
селото. Ежегодно се организира почистването на гробищния парк. Организира
се почистване, косене и пръскане срещу плевели на централната улица в
рамките на селото. Смени се дограмата в сградата на кметството. Текущи
ремонти се извършват в сградите на училището, детската градина, църквата и
читалището. Само една част от въпросните дейности са финансирани от
бюджета на кметството. Останалите парични средства са осигурявани от
различни други източници благодарение на моята личната инициатива, на
Селския съвет и активното гражданско общество в селото, и затова ги отчитам
като успех.
Продължихме да разработваме, печелим и успешно да управляваме
проекти. През 2017 година изпълнихме проект за градинката в центъра на
селото, финансиран от ПУДООС. Проекта се нарича “Почистване, озеленяване
и създаване на зона за отдих и екологично възпитание в село Горна Липница,
община Павликени“. Усвоените средства са в размер на 9084.34 лв. В рамките
на инициативата закупихме и монтирахме пейки; кошчета; маса за табла и
столчета; информационни табели, на български и английски език, представящи
природата, историята и забележителностите на селото; детска люлка;
направихме пясъчник; ремонтирахме чешмата в центъра на селото; изградиха се
биоразнообразни хабитати, засадиха се цветя, билки, храсти и дървета;
закупихме нов храсторез. Проектът приключи успешно в края на 2017 година.
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Продължихме да извършваме подготвителни действия и за разработването
на нови проекти – през 2017 година извършихме архитектурно заснемане на
сградите на двете училища, без които няма как да търсим финансиране за
техния ремонт. Това бе породено от липсата на архитектурни проекти и чертежи
за двете сгради.
Продължава да съществува проблема с трайното замърсяване с нитрати
много над допустимите норми на питейната вода в с. Горна Липница, което е
прави негодна за пиене. Това е един проблем, който съществува и в други
земеделски райони, но мерки по него на национално нива не са предприемат.
Горна Липница отново е едно от малкото населени места, което се опитва да
наложи практика по въпроса и да предприеме ограничителни мерки. По моя
инициатива ВиК „Йовковци“ определи II и III санитарно-охранителната зона
/СОЗ/ на дренаж „Гюрлука“, от който се водоснабдява Горна Липница. Такива
зони до момента не бяха определени.
Нормативна уредба за предотвратяване на замърсяването на питейната
вода с нитрати съществува, но тя не се спазва. Уредбата е в Закона за водите;
Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;
Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници в уязвимите зони – приложение към Заповед
№ РД 09-157/14.03.2014 г. на министъра на земеделието и храните и Заповед №
РД-267/01.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите и Правила за
добри земеделски практики.
На местно ниво правила и забрани за торене също съществуват - Заповед
№ РД-02-11-1019/14.06.2013 на кмета на община Павликени; Писмо с изх. № 14
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10115/04.06.2015 г. на управителя на „ВиК Йовковци“ ООД и Решение на
Селския съвет, с. Горна Липница от 02.07.2016 г.
Съгласно цитираните горе нормативни актове мога да заявя
следното:
На територията на пояс II и III на санитарно-охранителната зона /СОЗ/ на
дренаж „Гюрлука“, от който се водоснабдява с. Горна Липница, е забранено
торенето с минерални и/или органични торове и използването на препарати за
растителна защита.
Допълнителни мерки за ограничаване и предотвратяване на
замърсяването с нитрати от земеделски източници в землището на с. Горна
Липница са следните:
За периода от 1 ноември до 25 февруари се забранява внасянето на
азотосъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски
култури, трайни култури, овощни насаждения, ливади и постоянни пасища.
След посочения период органичните торове да се заорават в почвата в деня на
разпръскването върху почвената повърхност, с подходяща почвообработваща
техника. За да се избегне риска от излишък на нитрати в растенията и почвата,
количеството внесени азотни съединения от органичен тор през годината не
трябва да надвишава 17 кг азот на декар. При внасяне на повече от 12 кг
активно вещество азот от минерален тор на декар, торовата норма да се разделя
на две - до 1/3 от нормата да се внася предсеитбено или преди засаждането, а
разликата от нормата да се оставя за подхранване.
Да не се тори с азотосъдържащи торове на замръзнала почва, както и на
почва, изцяло или отчасти покрита със снежна покривка. Да не се внасят
азотосъдържащи торове по време на валежи и след това, докато почвата е
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преовлажнена. Да не се внасят азотосъдържащи торове на естествено
преовлажнени почви и на наводнени почви.
Да не се допуска замърсяване на околната среда при товарене, транспорт
и употреба на органични торове. Течният оборски тор да се транспортира в
затворени цистерни. Твърдият оборски тор да се транспортира и товари по
начин, който изключва замърсяване на околната среда. За целта да се използва
специализирана техника за товарене, транспорт и внасяне на оборски тор.
Резервоарите, цистерните и тръбопроводите за течен тор да се поддържат
изправни с оглед предотвратяване на течове.
На основание на Закона за водите и Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. при неспазване на установения режим се носи административно-наказателна
отговорност - глоба от 500 /петстотин/ до 5000 /пет хиляди/ лева.
Имам намерението да предприема реални мерки за намаляване замърсяването
на питейната вода с нитрати в Горна Липница,
Друг важен екологичен спор, касаещ селото, приключи през изминалата
година. През февруари 2017 г. ВАС реши окончателно спора в полза на
жителите на Горна Липница срещу изграждане на инсталация за производство
на енергия чрез индиректно използване на биомаса без извършване на Оценка
на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение.
Върховният съд подкрепи мнението на едно от вещите лица по делото, а
именно, че:
 съхранението на отпадъчната маса и на силажа е източник на
миризми, а първите къщи са на 150 метра. Затова е необходимо за
такъв вид инсталация да се избират терени, далеч от населените
места, а не "в задния двор на хората";
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 не са обсъдени факторите, свързани с обема на суровината и начина
на нейното транспортиране през единствено възможните пътища,
минаващи през селото;
 не е взето под внимание замърсяването на атмосферния въздух.
"Розата на ветровете се характеризира с ниска скорост на вятъра и
тихо време от 38,7 процента. Това означава че характеристиките на
ветровете не са благоприятни за разсейване на емисии в района на
инсталацията".
Като заключение в решението на Върховния административен съд се
казва: "При така установената фактическа обстановка е обоснован и
законосъобразен изводът, че оспореното решение е незаконосъобразно, което
налага неговата отмяна и връщане на административния орган за ново
произнасяне при спазване на чл. 93, ал. 4 от Закона за опазване на околната
среда /относно необходимостта от извършване на Оценка на въздействието
върху околната среда на инвестиционното предложение/ и обсъждане на всички
критерии, посочени от законодателя."
Върховният административен съд постанови още да бъдат възстановени
всички разноски, направени по делото от местните хора.
В края на 2017 година можем да се поздравим и с изцяло ремонтирания
път в отсечката гр. Павликени - с. Горна Липница. Наличието на отлични
ремонтирани пътища е едно от условията за успешно развитие на туризма в
селото.
Горна

Липница

има

благоприятно

географското

разположение,

климатични и почвени условия, които са подходящи за развитие на
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растениевъдство, животновъдство и пчеларство. Аз смятам, че ние трябва да
поддържаме традициите в земеделието и това се случва в Горна Липница.
Съществуващата местна земеделска кооперация е най-големият работодател в
селото, но се нуждае от сериозна реформа и промени като се има предвид
изключително остарелите методи на управление и еднолично вземане на
решения на висше ниво. В противен случай нейното съществуване е
застрашено. Кметството работи изключително добре със другите земеделските
производители и разчита на тяхната помощ при решаване на важни за селото
въпроси.
Горна Липница е модел на подражание, следван от много села в цяла
България. Твърдя, че Горна Липница стои в основата на възраждането на
българските села, което се наблюдава в последните няколко години. Горна
Липница продължава да дава пример за едно управление, от което се нуждае
всяко село, всеки 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 и в цяла България,
навсякъде.
Селото трябва да продължи да се развива и върви по пътя, които е
начертан и да постига нови и нови успехи, защото всичко това е за нас, Хората
на Горна Липница.
Благодаря за вниманието!

8

