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30.12.2012 г.  

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ 2012 ГОДИНА  

ОТ ЮЛКО ПАЛОВ – КМЕТ НА СЕЛО ГОРНА ЛИПНИЦА 

 

Днес ще направя пред вас традиционния годишен отчет за свършеното от 

мен през 2011 година като кмет на Кметство Горна Липница.  

 

1. На първо място ще представя какво е свършено по 

инфраструктурата на Горна  Липница. 

 

1.1. Ремонт на църква “Св. Димитрий“ 

 

Разработен и спечелен проект пред Дирекция „Вероизповедания“ на 

Министерски съвет на стойност 3000 лв. С отпуснатите средства е ремонтирана:  

 стълбата в църквата; 

  направена е нова входна врата на храма; 

 обкована е камбанарията с рабица, за да не влизат птици; 

 закупена е 100 метра телена мрежа за оградата, като нейното поставяне 

предстои; 

 излята е циментова настилка под пейките в църквата; 

 излята е циментова настилка на пода в къщата на свещеника; 

 поставени са улуци на къщата на свещеника; 

 поставено е осветление около църквата; 

  изградена е електрическата инсталация на къщата на свещеника.  
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Ремонтът е извършен от Ивайло Антимов, Генчо Атанасов, Адем Ашимов, 

Айретим Рушдиев. Те работиха на по-ниски цени, като дарение за църквата.  

 

Ремонт със средства, отпуснати от Междуведомствена комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет в размер на 125 228 лв. 

лв. Средствата са отпуснати на община „Павликени“. Строежът беше възложен 

на „ПЛАМ БИЛД 2011“ ЕООД, гр. Варна, строителен надзор „ДЕМА“ ЕООД, 

Варна.  

 

Ремонтирана бе камбанарията – направена е нова стълба и площадки, 

ремонтирани са зидовете, камбанарията е измазана е отвътре, отвън е фугирана, 

излят е циментов под, направена е нова входна врата, около камбанарията е 

излята циментова пътека. 

Излята е циментова пътека, която свързва южната и северната врата на 

църковния двор. 

Беше извършен ремонт на къщата на свещеника: нов покрив, външно цялостно 

измазване, вътрешно частично измазване, поставени бяха нова алуминиева 

дограма, избита бе нова врата, бе направено ново стълбище за къщата и мазето, 

бе направена циментова пътека около къщата.  

 

1.2. Ремонт на чешмата по пътя за село Паскалевец. 

 

През месец септември стартира ремонта на чешмата. Той беше извършен от 

работниците по временната заетост към кметството, а материалите за него са 

заплатени от Друми Александров. Направи се основно почистване на трите 

дренажни шахти, хванат е нов извор и е вкаран в общия тръбопровод, като в 
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продължение на 32 м е подновен изцяло със специална тръба за ВиК 

инсталации, закупена от гр. Пловдив. Отлят е нов капак на една от дренажните 

шахти и предстои отливането на още един при добри климатични условия, с 

което ще бъде решен проблемът със замърсяването на водата. Предстоят серия 

от лабораторни изследвания за чистотата на водата и нейните лечебни свойства. 

 

1.3. Закупени са нови 50 глобуса на стойнст 3000 вата с 

енергоспестяващи лампи и предстои монтирането им на площада на 

селото. По този начин ще бъде извършено пълно обновяване на 

осветлението. 

 

1.4. Работа по възстановяването Селскостопанския музей 

Започна подновяване на инвентарните книги и нов опис на музейните 

експонати. Целта е да се извърши пълна инвентаризация на музейните 

експонати и изготвяне на описи по сбирки. В описването на музейните 

експонати помогна Никола Иванов – Стеванолу Колю. 

 

1.5. Почистване на Горна Липница 

В рамките на инициативата „Да изчистим България за един ден“ бяха 

организирани няколко акции за почистване в различни райони на Горна 

Липница. В тях се включиха много доброволци, сред които и много млади хора. 

Извозването на отпадъците се извърши безвъзмездно с моя личен трактор. 

Извърши се и основно почистване на двата тротоара по централната улица от 

единия до другия край на селото. Изхвърлянето на отпадъците – пръст и трева, 

се осъществи с безвъзмездната помощта на Николай Серафимов и Стефан 

Костов. На всички доброволци благодаря за оказаната помощ! 
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1.6. Почистване на парковото пространство зад сградата на детската 

градина. 

 

От години пространството, отредено за парк зад детската градина, е обрасло 

с бурени и дървета. Тази година беше сложено началото на неговото 

възстановяване и превръщането му в място за отдих и почивка. Ненужните 

дърветата и храстите, след тяхното маркиране, бяха изчистени от Красимир 

Костов. През 2013 година работата по възстановяване на парковото 

пространство ще продължи. 

 

1.7. Предстои монтиране на детски катерушки и люлки в парка между 

кафенето на кооперацията и магазина на Борката на стойност 1200 лв. 

Парите са дарение от фирмата, изпълнила ремонта на църквата през тази година 

(2012), а монтажът ще бъде за сметка на ЧПК „Наша нива“. 

 

1.8. Почистване на пътя Паскалевец –Горна Липница. Пътят беше 

почистен със шредер до село Паскалевец, като по този начин се увеличи 

ширината отляво и отдясно с по един метър. Почистването беше организирано 

от община „Павликени“. 

 

1.9. Извърши се измазване на капаците на Читалище „Зора-1887“. 

Ремонтът беше финансиран със собствени средства на читалището. 

 

1.10. Подменени са улуците на кметството и е монтирана нова 

сигналнно-известителна уредба в кметството. 
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1.11. Извършен е вътрешен ремонт на помещенията в сградата на 

кметството. 

 

1.12. Възстановяване на оброчище „Зелен синор“.  

През тази година започна възстановяване на това място, свързано с историята и 

вярванията в Горна Липница. С безвъзмездната помощ на ЧПК „Наша нива“ 

беше изравнен теренът и почистено мястото, намиращо се до Табако Дана. 

Предстои донасянето на два римски камъка, които ще бъдат поставени на 

мястото на изчезналите стари камъни преди години. Целта е на Еньовден през 

2013 година обичаят да бъде възстановен, а оброчището „Зелен синор“ да стане 

една от туристическите забележителности на Горна Липница. 

 

 1.13. През 2012 година отново бе извършено почистване и ремонт по 

поддръжка на сградата на Горното и Долното училище, дворът на 

училището и сградата на детската градина. Този ремонт е част от 

организацията на третата Арт Резиденция „Старото Училище”. Подменени са 

всички счупени прозорци на Горното и Долното училище. Изчистен е кабинетът 

по химия и частично са измазани рушащите се стени в кабинета. Фугирани са 

стените в коридора на първия етаж и е извършено ново боядисване на стените. 

 

 

2. На второ място ще представя това, което се случи в селото в областта на 

културата. 

 

 2.1. През 2012 година се проведе третото издание на Арт резиденция 

„Старото училище” от 17 до 26 август.  
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Третото издание на резиденцията носеше името - „Краят като Начало: Горна 

Липница и Началото на Света, 2012“. Работата на артистите беше организирана 

на основата на предварително разработени материали на български и английски 

език, в които бяха събрани и описани три паралела на вярвания за края на света 

през 2012 г: местни вярвания, вярвания в България и по света. 

В подготовката за арт-резиденцията, както вече отбелязах, бяха извършени 

ремонтни дейности в двете сгради на училището и тази на детската градина. 

 

Общият брой на всички, изявили желание за участие в Резиденцията през август 

2012 г, е 105 души. В десетте възможни дисциплини най-много изпратени 

кандидатури има в областите живопис (44), следвана от визуални изкуства и 

инсталации (18), фотография (13), скулптура от дърво, стенопис и реставрация, 

късометражни филми, музика, литература, архитектура, кураторство. 

 

Желаещите да участват освен от България, са от целия свят – САЩ, Египет, 

Индия, Колумбия, Бразилия, Хаити, Япония, Австралия, Мексико, Канада, 

Зимбабве, Африка, Израел и Иран. Кандидати има и от европейските държави 

Испания, Великобритания, Германия, Румъния, Гърция, Литва, Полша, 

Холандия, Украйна и Косово. 

 

Бе сформирано жури, което класира 11 основни участници и 4 допълнителни. 

Не всички класирани успяха да вземат участие в резиденцията. В дисциплина 

живопис участваха Константин Константинов (България), Ваел Дарвиш 

(Египет), Слав Недев (България) и Майкъл Хан (САЩ). Визуалният артист беше 

Густаво Пласенсия (Мексико/САЩ). В дисциплината фотография участваха 

Айя Мамура (Япония) и Ели Иванова (България/САЩ). Уилям Билва Коста 
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(САЩ) твори в сферата на музиката, а Тамара Ерде (Израел/Франция) работи 

върху късометражен филм.  

Като допълнителни артисти в резиденцията се включиха – Мартин Петров – 

живопис, Юлий Юлиев – фотография, Рая Христова – фотография, Любена 

Гласер - живопис, децата - Габриел, Даниел, Кристофър, Симона, Христо и 

Георги с ръководител Пламен Петров.  

 

Изданието на резиденцията беше отразено в много български медии, а това от 

своя страна води до повишаване популярността на селото като културна 

туристическа дестинация.  

 

Резиденцията през 2012 година се проведе с финансовата подкрепата на: 

Община «Павикени» - 2000 лв., семейство Дан и Ники Смит – 100 лв., Юлий 

Юлиев – 200 лв., Димитър Станчев – 500 лв., Колю Чернев – 200 лв., «ГЕРБ» – 

Велико Търново - 500 лв., «Витела България» ЕООД – 327,20 лв. в продукти. 

 

Общата сума е 3827,20 лв.  

 

Резиденцията беше подкрепена и от: Винарна Ловико, гр. Сухиндол; Регионален 

исторически музей, гр. Велико Търново; VESTEL.BG - интернет доставчик; 

Sever.bg - медиен партньор.   

 

Артистите приеха в домовете си Драгомир Антимов, Любка Боянова и Юлко 

Палов.  

За участниците в Арт резиденцията готвиха Атанаска Димитрова и Стефка 

Симеонова. Продукти за кухнята дариха – Христинка Христова, Атанаска 
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Генчева, Дечо и Елена Парашкевови, Стефка Александорва, Снежанка 

Христова, Елка Цветкова и семейство Георгиеви, Стефан Пъшев и семейство 

Палови. 

 

За участниците в Арт резиденцията и гостите на селото беше организирана 

разнообразна културна програма – запознаване със забележителностите на 

селото – пешеходен и веломаршрут, посещение на крепостта „Царевец“, 

Самоводска чершия и галерия „Таралеж“ във Велико Търново. В рамките на 

резиденцията беше организирана филмова програма и бяха представени 7 

филма в кино салона в Читалище «Зора -1887» и фолклорна програма. След 

много години прекъсване киносалонът в читалището заработи отново и бяха 

прожектирани филми. 

 

Всички направени творби са дарени на Горна Липница и в момента са изложени 

в залата на кметството за посещение.  

След това предстоят няколко изложби в различни големи български градове. 

 

 

2.2. Изложби „Задругата на легендите”, Арт Резиденция, 2011, с. 

Горна Липница в: 

Гьоте институт, София, 

Читалище „Братство”, гр. Павликени, 

Изложбени Зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново, 

Клуб за културни инициативи „Таралеж“, Велико Търново.  

На 08.02.2012 г. д-р Рудолф Барч директор на Гьоте Институт – София откри 

изложбата „Задругата на легендите”. Тя беше представяна на жителите и 

гостите на столицата в продължение на 3 седмици – до 02.03.2012 година. 
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На 6 март 2012 г. открих изложбата „Задругата на легендите” в читалище 

„Братство – 1884”, гр. Павликени.  

На 25 април 2012 г. заедно с фолклорен състав „Росен здравец“ открих в 

изложбени зали „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново трета поредна 

изложба, представяща произведенията от Арт Резиденция, 2011 - „Задругата на 

легендите”. 

На 11 май в Клуб за културни инициативи „Таралеж” (град Велико Търново на 

Самоводската чаршия) беше открита последната четвърта изложба за годината. 

В рамките на откриването Димитър Палов презентира арт-резиденцията като 

начин на организиране, подборът на участниците, планираната съпътстваща 

програма, иновативните инициативи в селска среда. 

Събитието в клуб „Таралеж” беше посетено от артисти, журналисти и хора, 

които искат да се запознаят с арт-резиденция „Старото училище” и 

инициативите, случващи се в Горна Липница. 

 2.3. И през 2012 година с подкрепата на кметството и читалище „Зора 

- 1887” фолклорният състав „Росен здравец” имаше много участия в цяла 

България, като представяше и популяризираше името на селото в страната.   

   

2.4. Организирано бе честване на 3 март съвместно с читалище «Зора-

1887».  

 

 2.5. Организиране на тържества за Великден, съвместно с 

Училищното настоятелство и читалище «Зора-1887»  

 

2.6. Организирано бе празнично отбелязване на 24 май 

2.7. Съвместно с читалище «Зора-1887» бе организирана годишнина 

от битката в Дядопановата кория  
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2.8. Организирани храмови празници на параклис „Св. Йоан Рилски 

Чудотворец“ през месец август и на Църква «Св. Димитрий» през месец 

октомври. 

 

 

2.9. Съвместно с Читалище «Зора 1887» бе организирано честване на 125 

годишнината на читалището и Земляческа среща, на която пресъстваха 

хора свързани с Горна Липница. Участниците в срещата, задно с мен 

посетиха и разгледаха забележителностите на селото.  

 

2.10. Съвместно с Църковното настоятелство се подготвят и излъчват 

всяка седмица предавания за култура по местното радио.   

  

2.11. Бяха организирани и проведени още тържества по случай Деня на 

самодееца – 1 март, празника на жената  - 8 март, посрещане на Първа пролет, 

тържество по случай Бабинден и новогодишно тържество, съвместно с 

Читалище «Зора 1887». 

 

 

3. На трето място ще отбележа по-важните за селото участия и 

представения. 

 

 3.1. И тази година Арт Резиденция „Старото Училище” и Горна 

Липница продължи своето членство в международната организация Res 

Artis.  
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3.2. 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 

популяризира в своята страна информация за Горна Липница и организираната 

в нея Арт Резиденция.  

 3.3.  Статии и интервюта във вестниците Борба, Янтра днес, 

Павликенски глас, радио Фокус, Радио Хоризонт, Радио Христо Ботев, 

Агенция Крос, Агенция Фокус, Север.Бг, националните вестници 

Стандарт, Живота днес, Лечител, Дума др.  

 

3.4. 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.  

Продължават да се поддържат на български и английски език и двата 

профила във Facebook – този на селото и на Арт Резиденция „Старото 

Училище”. 

 

4. На четвърто място ще представя по важните разработените проекти за 

селото. 

 

 4.1. Разработен е проек за ремонт и реконструкция на Читалище 

«Зора 1887» и Селскостопански музей.  

Наименованието на проекта е «Изграждане на културен комплекс във вече 

съществуващи сгради и тяхното ремонтиране в село Горна Липница, община 
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„Павликени”. Проектът е по ПО МЯРКА 321 - ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА 

НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ от Програма за 

развитие на селските райони. Търсената безвъзмездна помощ е в размер на 386 

198 лв. и 59 ст. Проектът все още се разглежда от Държавен фонд земеделие, но 

поради недомислие в нормативната уредба има вероятност да не намери 

финансиране. 

 

 4.2. Разработен е проект за Озеленяване по поречието на р. Ялия в 

рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”. Проектът не 

намери финансиране. Въпреки това подготвяме акция по залесяване в селото с 

орехи, липи и тополи, която ще финансираме със средства от бюджета на 

кметството и изпълним с доброволен труд на хората от селото. Тази година 

началото на залесяването беше поставено през есента от Пламен Петров, който 

засади 10 липи по поречието на река Ялия в района на мелницата. 

 

 4.3. Разработен е проект за отпускане на средства за художествено 

творческа дейност на Читалище „Зора – 1887”. До момента решение по 

проекта все още няма. 

 

 4.4. Организирана е дарителска кампания за провеждане на Арт 

резиденция „Старото училище“, 2012. Събраните средства посочих в 

изложението си за провеждането на Арт резиденцията. 

 

 4.5. Разработен е проект за изграждане на интернет сайт и мрежа за 

предлагане на домашно произведени продукти от Горна Липница на 
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потребители от цяла България. Проектът се разглежда в момента по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

 

5. Какво още беше свършено през 2012 година. 

 

5.1. Безплатните правни консултации продължиха и през 2012  

година.  

 

5.2. Продължава да стои проблемът с изключително лошото 

състояние на републикански път Горна Липница – Павликени, въпреки 

организираните протестни действия през лятото. Решаването на проблема не 

е нито в моите компетенции, нито в компетенциите на община Павликени. Нито 

аз, нито общинския кмет Емануил Манолов можем да наредим ремонт на пътя. 

Това може да бъде направено единствено и само от Агенция «Пътна 

инфраструктура». Но аз няма да спра моите действия, докато пътя не бъде 

ремонтиран и протеста от лятото няма да бъде последен.  

 

 

ТОВА БЯХА ПО ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕЩА, СВЪРШЕНИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА. 

 

 Благодаря Ви!!! 

  

 


