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ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
ОТ ЮЛКО ПАЛОВ – КМЕТ НА СЕЛО ГОРНА ЛИПНИЦА

2011 година е последната година от първия ми четиригодишен мандат
като кмет на Горна Липница. През тези четири години постигнахме много
заедно. Горна Липница е първа в много отношения и е пример за подражание от
много други села. Горд и доволен съм от това, което постигнахме заедно за
четири години. Поставихме началото на много неща. По всичко, което обещах в
началото на моя мандат, започна да се работи. Едни неща свърших, на други
поставих началото. Но, разбира се, има още много работа и много път за
извървяване до превръщането на Горна Липница в такава, каквато я искаме.

Днес ще направя пред вас станалия вече традиция годишен отчет за
свършеното от мен през 2011 година, като кмет на Кметство Горна Липница.
Свикнали сте с това Вашият кмет да се отчита в края на всяка година, и го
приемате за даденост. Но дори и този отчет по моя информация в Община
Павликени от всички села се случва единствено и само в Горна Липница.
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1. На

първо

място

ще

представя

какво

е

свършено

по

инфраструктурата на Горна Липница.

1.1. Ремонт на радиоточките в селото

През миналата година бе осигурен 3000 метра кабел за подмяна на
съществуващата в момента тел, по която се движи радиосигнала. През тази
година продължи да се извършва регулярно подмяната на телта с кабел.

1.2. Ремонт на моста над река Ялия по пътя за с. Паскалевец.

Извърши се ремонт на парапета на моста, ремонт на дупките на моста, отлети са
бетонни пояси отляво и отдясно на моста с цел укрепване на парапета.

1.3. Ремонт на Читалище „Зора – 1887”

Закупени са улуци и водосточни тръби за 1000 лв. Същите през месец
септември бяха монтирани, като стойността на монтажа е 1200 лв.

1.4. Уличното осветление
Поставени са 25 енергоспестяващи лампи. Опънато е нова трасе до Георги
Янков Данков. И там вече уличното осветление е реалност.
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1.5. Работа по възстановяването Селскостопанския музей

Ремонтирана е входната порта на музея. Изграден е нов каменен зид откъм
южната страна. Парите за труда са осигурени от дарения, камъните са
осигурени от кметство Горна Липница, а транспортът е осигурен лично от мен.

1.6. Ремонт на църквата „Св. Димитрий“

Църковното настоятелство с помощта на хора от селото и служители на
кметството извърши боядисване на всички дървени части на балкона, пейките и
тавана в църквата, боядисан е също така и тавана пред входа на църквата и
входните врати.

Ремонтирани и почистени са църковните полилей с помощта на Георги
Атанасов от с. Горна Липница. Ремонтирано е осветлението на църквата.

Монтирана е нова порта на църквата. Монтажът е извършен с помощта на
доброволци от селото, а самата порта е дарена от Димитър Палов.

Предвид поддръжката на църквата по програма бе осигурен за 6 месец служител
към кметството, отговарящ за нейната поддръжка.
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1.7.

През 2011 година отново бе извършено почистване и ремонт по

поддръжка на сградата на Горното училище, дворът на училището и
сградата на детската градина. Този ремонт е част от организацията на втората
Арт Резиденция „Старото Училище”. Горна Липница е едно от малкото села,
които има не функциониращи, но подходящо използвани, поддържани и
запазени – училище и детска градина. В повечето села училищата и детските
градини се рушат и скоро ще представляват купчина камъни, но това не се
случва в Горна Липница. И е така, защото рано или късно в тях отново ще учат
деца.

1.8. И по конкретно организирах извършването на ремонт в сградата
на Горното училище на стойност 200 лева, като парите са част от рентата на
нивите, собственост на училищното настоятелство. С тези пари е закупена
блажна боя и с нея са боядисани цоклите в училището и беседката в двора.
Изкъртена е рушащата се мазилка в коридорите на училището и стените са
измазани наново. Подмазани са рушащи се части от тавана в училището.

1.9.

Организиран е и предстои ремонт и почистване на чешмата в

края на селото, на пътя в посока Паскалевец. Ще бъдат почистени двете
шахти и ще се подменят при необходимост част от тръбите.
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2. На второ място ще представя това, което се случи в селото в областта на
културата.

2.1. Едно от основните културни събития за 2011 година на
територията на община Павликени беше проведената в Горна Липница
втора Арт-резиденция „Старото училище” от 21 до 28 август.

В подготовката за арт-резиденцията, както вече отбелязах, бе изчистен и
поддържан двора и сградата на Горното училището, както и детската градина.
За арт-резиденция беше изготвена отново специална папка с материали,
озаглавена „Задругата на легендите”. В нея са включени събраните и записани
легенди от Горна Липница, по които работиха артистите – легенди за змии, за
змейове, кладенци, животни и магии. Легенди тази година бяха доработени и
доразвити. В папката е включена още програмата на арт-резиденцията,
информация за организаторите и участниците, историята, забележителностите и
диалекта на Горна Липпница. Всички материали са преведени и на английски
език от Христо Вълчев и Рая Христова. Тук трябва да отбележа, че тази
резиденция се случва единствено и само заради ентусиазма и желанието на
нейните организатори. Нито един от организаторите на резиденцията не е
получил и една стотинка хонорар за своя шестмесечен труд по нейната
подготовка и провеждане. Момчетата и момичетата го направиха само и
единствено заради удоволствието то да се случи.
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Тази година получихме общо 77 заявки за участие, разделени по дисциплините:
визуални изкуства и инсталации (37), живопис (23), фотография (11),
архитектура (4), музика (3), скулптура на дърво (2), иконопис и реставрация (1),
като някои от кандидатите проявиха интерес за изява в повече от едно
направление. Артистите са от Австралия, Австрия, Алжир, Аруба, България,
Бахрейн, Великобритания, Германия, Гърция, Египет, Индия, Италия, Иран,
Ирландия, Испания, Индонезия, Канада, Колумбия, Нигерия, Полша, Русия,
Румъния, САЩ, Сърбия, Турция, Тайланд, Украйна, Франция, Унгария и
Япония.
Бе сформирано жури, което класира 9 основни участници и 4
допълнителни.
В края на крайщата до Горна Липница стигнаха двама американски художници,
една художничка от Сърбия, визуална артиска от Германия, двама български
фотографи, две български архитектки – които изготвиха проект на Арт
Резиденция „Старото Училище”, и двама български художници. Разбира се и
тази година към резиденцията имаше детска школа, в която участваха децата на
Горна Липница.
Осъществена беше връзка с всички национални и местни медии. По повод
на резиденцията се написа много в българсите медии. Това води с всяка
измината година до повишаване популярността на селото като туристическа
дистинация.

Намерихме спонсори:
Алумина Елит, гр. Велико Търново – 200 лв.
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ГЕРБ Павликени – 300 лв.
Лифтком, гр. Шумен – 200 лв.
Община Павликени – 400 лв.
Чех – млечни продукти на стойност около 250 лв.

Димитър Палов – 233 лв.
Друми Александров – 50 лв.

Общата сума е 1633 лв.

Всъщност

големият

разход

по

организирането

на

едно

такова

мероприятие е заплащането на човешкия ресурс – на организаторите и
сътрудниците на резиденцията. Този разход надхвърля в пъти посочената погоре сума, но при нас той го няма, защото тези хора го правят само и единствено
за идеята.

Артистите приеха в домовете си Драгомир Антимов, Евгения Николова,
Любка Боянова, Юлко Палов. Осем дни те се грижиха за нашите гости, без да
им се плаща за това.
За участниците в Арт резиденцията готвиха Атанаска Димитрова и
Стефка Симеонова и се справиха отлично. За да станат манджите вкусни, много
им помогнаха с продуктите си Елка Цветкова, Надка и Георги Георгиеви,
Христинка и Христо Христови, Верка Маринова Атанасова, Здравка и Младен
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Златеви, Красимира Петрова Русева и нейното семейство, Балашка и Младен
Младенови.

За участниците в Арт резиденцията и гостите на селото беше
организирана

и

богата

културна

програма

–

запознаване

със

забележителностите на селото – пешеходен и вело маршрут, посещение на
Историческия музей в град Павликени и Еменския каньон, премиера на
японския филм „Ахил и кустенурката”, за представенето на който от София
доиде гл. ас. д-р Андроника Мàртонова, специалист по Азиатско кино и култури
от Институт за изследване на изкуствата към БАН, фолклорна програма в
читалище „Зора-1887“, беше организирани първият рок концерт в историята на
селото, който поради здравословни проблеми на вокалиста на групата се
провали. Надявам се следващата година по отношение на рок музикантите да
имаме по голям късмет.
Гостите останаха много доволни от всичко, което им бе предоставено.
Профилът на Горна Липница във facebook и електроните пощи на резиденцията
е пълен с много снимки, похвали и благодарности.
Всеки един от нашите гости иска отново да се върне в селото, и рано или
късно ще го направи и ще доведе и още хора с него - и така бавно, стъпка по
стъпка Горна Липница ще се превърне в привлекателна културна туристическа
дистинация.
Запленени от атмосферата и магията на селото, нашите гости направиха
много красиви творби. Всички творби са дарени на Горна Липница и са
изложени в залата на кметството за посещение.
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След това предстоят няколко изложби в различни големи български
градове, които допълнително ще популяризират името на Горна Липница.

2.2. Изложби „Събирачи на легенди” в Унгарския културен институт
и Читалище „Братство”, гр. Павликени.

На 8 февруари 2011 г. с любезното съдействие на Унгарския културен
институт в София открих изложбата „Събирачи на легенди 2010”, която
представя произведенията от първата Арт резиденция „Старото училище” в с.
Горна Липница.
По време на събитието в кратко резюме Димитър Палов, член на
Сдружение за развитие на Горна Липница, разказа каква е цялостната
концепция на Арт резиденция „Старото училище”. Изложбата даде гласност на
Арт резиденцията и Горна Липница в столичния град. Бяха подготвени
рекламни материали, популяризиращи резиденцията и селото като туристическа
дестинация.
Откриването протече с голям интерес от страна на обществеността и медиите,
събитието беше отразено от Националното радио и телевизия.
Изложбата беше организирана и подредена от организаторите на резиденцията
за тяхна сметка и без да получат възнаграждение за това.
Изложбата продължи един месец.
В резултат на тази изложба се изгради и продължава и до днес едно
сътрудничество и партньорство между Унгарски Културен Институт и
Кметство Горна Липница, респективно Сдружение за развитие на Горна
Липница.
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След Унгарския културен институт в София изложбата „Събирачи на легенди
2010” отпътува за Павликени. От 10 до 30 март 2011 г. тя можеше да се види в
читалище „Братство – 1884”, град Павликени.

Тази изложба беше последната, която открих за 2011 г. Причината е това, че
през месец март същата година стартира подготовка за второто издание на Арт
Резиденцията „Задругата на легендите”.

2.3. И през 2011 година с подкрепата на кметството и читалище
„Зора” фолклорният състав „Росен здравец” имаше много участия в цяла
България, като представяше и популяризираше името на селото в страната.
Фолклорният състав участва и изпълни песни и на всички тържества,
организирани в селото през годината.

2.4.

Честване 76 години от рождението на поета Дамян Дамянов

По случай 76 години от рождението на поета Дамян Дамянов в Горна
Липница беше организирано събитие, посветено на неговото творчество. На
фона на музика Христинка Христова, Евгения Николова, Славка Димова,
Атанаска Панева, Живка Серафимова и Атанаска Иванова преразказаха
моменти от неговата биография и цитираха творби от небезизвестната му
любовна лирика. Минутите, посветени на творчеството на Дамян Дамянов,
продължиха почти час. Аудиторията изяви желание следващата година
събитието да се повтори, но продължителността му да бъде още по-дълга.

2.5. Организирано бе честване на 3 март.
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На 3 март в Горна Липница се организира и проведе общоселско честване на
националния празник. Самодейци рецитираха стихове, посветени на Рускотурската война и величието на България. Събитието се състоя в пенсионерския
клуб на Горна Липница. След тържеството всички, дошли да почетат
националния празник, поднесоха венци пред паметника на воините, загинали за
свободата на родината ни.

2.6.

Организиране на тържества за Великден

Тържествата започнаха със Службата за Цветница (17 април - неделя) в храм
„Св. Димитрий”.
На Велики четвъртък (21 април) се отслужи маслосвет. Това се прави един път в
годината.
На Велики петък (22 април) от 18,30 ч. в храм „Св. Димитрий” се отслужи
Опело Христово. Участие взеха жените от групата за църковно пеене към
фолклорна група „Росен здравец”, а децата от селото носиха Плащеницата.
На 23 април в събота бяха отворени и двата храма за посещение. В храм ”Св.
Димитрий” литийното шествие започна 23,30 ч., за да може точно в полунощ да
се поздравим с пасхалния поздрав „Христос Возкресе”.
Празникът на Великден (24 април - неделя) започна с Великденска служба от
10,00 ч. в храм „Св. Димитрий”. Бяха осветени козунаци и червени яйца за
здраве.
Празникът
продължи на центъра на селото. В програмата участваха
самодейците от фолклорна група „Росен здравец”, децата от ансамбъл
„Липниче” и аз в качеството си на кмет.
Имаше конкурс за най-красиво оцветено и най-здраво яйце. Концерт изнесе
оркестър „Филипови”.
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2.7. Празнуване на 24 май
За четвърта поредна година в Горна Липница се отпразнува 24 май. На
него присъстваха бивши и настоящи учители, родени или работили в селото,
както и дейци на културата и радетели за българското слово.
Празникът беше в залата на кметството, където гостите посрещах аз в
качеството си на кмет на селото. Поздравих всички гости с думите, че въпреки

тежестта на годините, те не бива да се отказват от благородното дело на
просветители и така да раздават знания и помощ.
Освен празничната почерпка, присъстващите разискваха не малко
въпроси, касаещи бъдещето на селото, както и предстоящите събития. Едно от
тях беше годишната Арт Резиденция „Задругата на легендите”. Дейците на
българското слово изразиха възхищението си от случващото се в Горна
Липница и заявиха, че подобни инициативи са нещо изключително на фона на
замиращия културен живот не само в малките населени места, но и в
национален аспект. Гостите разгледаха произведенията от първата Арт
Резиденция, провела се през 2010 година.

2.8. Годишнина от битката в Дядопановата кория
На 23 юли 2011 г. – в събота, организирахме и проведохме честване на
143 години от битката на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа с
турската войска в местността Дядопановата кория в с. Горна Липница.
Панихида отслужи отец Милети.
По-късно вечерта в читалище „Зора – 1887” самодейците от ансамбъл
„Липниче” и фолклорният състав „Росен здравец” представиха спектакъла
„Бяла планина от памет”, след което на площада свири музика.
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2.9. Храмов празник на параклис „Св. Йоан Рилски Чудотворец“

За поредна година се проведе празника на параклиса. Беше осветен и
раздаден курбан за благоденствие на селото.

2.10. Бяха организирани и проведени още тържества по случай Деня на
самодееца – 1 март, празника на жената - 8 март, посрещане на първа пролет и
тържество по случай Бабинден.

2.11. Бяха подготвени и излъчени по радиото предавания: за Христо
Ботев, 190-годишнина от рождението на Г.С. Раковски, за гибелта на Васил
Левски, радиоминути за творчеството на Чудомир, минути за творчеството на
Иван Вазов.

3. На трето място ще отбележа по-важните за селото участия и
представения, които съм организирал.

3.1. И тази година Арт Резиденция „Старото Училище” и Горна
Липница продължи своето членство в международната организация Res
Artis. В сайта на организацията Арт резиденцията има свой профил и той
ежедневно е посещаван от хора от цял свят, които търсят селския начин на
13
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живот и правенето на изкуство на село. Членският внос в размер на 75 евро и
тази година бе платен с лични средства на моето семейство.

3.2. През тази година буха подготвени профили на Арт резиденцията
и Горна Липница в още два международни интернет портала – wooloo.org и
Trans Artists, като двата профила до момента имат над 1000 посещения.

3.3. Бяха заснети и монтирани от Росен Вергилов първите два
видеоклипа, представящи Горна Липница и Арт Резиденция „Старото
училище”. Клиповете са разпостраняват в интернет и към момента са ги гледали
над две хиляди човека.
3.4. Партньори и през тази година относно популяризирането на Арт
резиденция „Старото училище” и Горна Липница бяха културните
институти на Унгария, Полша и Германия, Гръцката фондация за изкуство,
Норвежкото и Швейцарското посолство. Всяка една от тези организации
популялизира в своята страна информация за Горна Липница и организираната
в нея Арт Резиденция.

3.5.

Статии и интервюта във вестниците Борба, Янтра днес,

Стандарт, радио Фокус, БТА, Радио Хоризонт, Радио Христо Ботев,
Агенция Крос, Агенция Фокус, вестник Живот и здраве и др.
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И през тази година посочените медии бяха наши партньори и даваха гласност на
всичко по-интересно, което се случва в нашето село. Излязоха много материали,
които популяризираха името на с. Горна Липница. Сдружение за развитие на
Горна Липница разполага с архив на излезлите текстове за селото и всеки, които
иска да се запазнае с тях, може да получи копие.

3.6. Интернет представяне на Горна Липница.

Всичко, което се случва в Горна Липница продължава да се отразява в
сайта на селото на български, а по важните материали - и на английски. Сайтът
има нов обновен дизайн. Рубриката новини продължава да се поддържа на
български и на английски език. През 2011 г. са подготвени и публикувани около
30 новини отразяващи по важните събития в Горна Липница. През 2011 г.
разработихме и добавихме нови колоездачни маршрути в рамките на селото:
Горна Липница – Дядопановата кория – Чешмите Цариц – Чешмата кюнта.
Маршрутът бе част от съпътстващата резиденцията програма и бе каран от
българските и чужди артисти, участвали в нея. Всеки момент ще бъде качен и
новият колоездачен маршрут Горна Липница – Горно Ливади, за които
текстовете и снимките са вече готови.
И тази година заплащането за подръжката и функционирането на сайта бе
извършено с мой лични пари.
Продължават да се поддържат на български и на английски език и двата
профила във Facebook – този на селото и на Арт Резиденция „Старото
Училище”
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4. Ще представя по важните разработените проекти за селото.

4.1.

Разработени

са

два

проекта

за

финансиране

на

Арт

резиденцията през 2011 година. .Единитя е представен пред фондация Сорос,
другия пред Allianz, Германия. И двата проекта не намериха подкрепа.
4.2. Разработен е проект за Озеленяване по поречието на р. Ялия в
рамките на по Националната кампания „За чиста околна среда”. Проектът
не намери финансиране.
4.3. Разработен е проект за отпускане средства за художествено
творческа дейност на Читалище „Зора – 1887”, за момента официално
решение по проекта все още няма.
4.4. Организиране на дарителска кампания за провеждане на Арт
резиденция „Старото училище“. Събраните средства посочих в изложението
си за провеждането на Арт резиденцията.
4.5. Продължи работата по проекта за ремонт на Селскостопанския
музей и този проект се намира във финална фаза. Ще ни е необходимо
партньорството на Община Павликени за неговото внасяне и предвижване и се
надявам да го получим през следващата година.
4.6. Разработва се проект пред дирекция „Вероизповедания“ за
ремонт на църквата „Св. Димитрий“.
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5. Какво още беше свършено през 2010 година.

5.1. Безплатните правни консултации продължиха и през 2011
година. Много от вас се възползваха от тези консултации, на всеки един бе
обърнато персонално внимание и му бе съдейсвано за решаване на проблема.
И през тази година срещу символичното възнаграждение от 1 лв. на месец
правното обслужване на кметството бе водено от Димитър Палов. Горна
Липница е единственото кметство, което ползва квалифициран юрист в своята
ежедневна работа. Договорът за абонаментно правно обслужване беше сключен
на 25 януари 2008 г. и продължава да действа до края на моя мандат. Той е
напълно уникален, защото, както става ясно от сумата за възнаграждение,
представлява форма на дарение. По силата на този договор КАНТОРА НАБИС
ЕООД, с управител Димитър Палов, пое изцяло правното обслужване на селото.
Кантората дава устни и писмени консултации по юридически въпроси, които
касаят кметство Горна Липница, както и жителите на селото; извършва текущ
преглед по правни въпроси и възникнали проблеми. Кантората изготвя
необходимите коментари и становища по писмени документи и договори, които
се отнасят до дейността на кметство Горна Липница.

Това бяха по-значителните неща, които постигнахме през 2011 година. Трябва
да се има предвид, че всичко това е постигната при наличието на минимален и
смешно малък бюджет на кметството. И въпреки това нещата са много. Ако
Кметство Горна Липница разполагаше с необходимия бюджет, този мой отчет
щеше да бъде много, много по голям.
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И въпреки всичко всеки един кмет на всяко едно село в България трябва да
прави такива отчети. И Кметът на Горна Липница трябва да може да прави
такива отчети и всяка година да отчита все повече и повече успехи.

Защото в противен случай отговорността, която ще му търсите вие за
бездействието или за малко свършеното, ще тежи много.

Селото е на всички нас и нека всеки да помага с каквото може.
Колкото повече родолюбци и ентусиасти има, толкова повече ще бъдат
постигнатите успехи.

Благодаря Ви за вниманието.
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