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31.01.2014 г.  

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ 2013 ГОДИНА  

ОТ ЮЛКО ПАЛОВ – КМЕТ НА СЕЛО ГОРНА ЛИПНИЦА 

 

Днес ще направя пред вас традиционния годишен отчет за свършеното от 

мен през 2013 година като кмет на Кметство Горна Липница.  

 

1. На първо място ще се спра на извършеното по 

инфраструктурата на Горна Липница. 

1.1. Ремонт и подмяна на глобусите на уличното осветление в 

центъра на селото 

Закупените през 2012 година 50 глобуса с енергоспестяващи лампи /на 

стойност 3000 лв./ бяха монтирани на центъра на селото. 

1.2. Ремонт на пейките в центъра на селото. 

Бяха подменени дървените части на всички пейки в центъра на селото. 

1.3. Ремонт на сцената до Читалището. 

Въпросната сцена беше много тясна и реално много трудно можеше да се 

използва за концерти и представления. Поради тази причина кметството 

извърши ремонт, а именно сцената беше удължена напред. Ремонта бе 

извършен от работниците от временната заетост към кметството.  

1.4 Доставени са допълнителни пластмасови кофи и кошчета за 

боклук, които са поставени в центъра на селото. 

В центъра на селото са концентрирани всички магазини, събират се много 

хора и респективно отпадъци - при липсата на достатъчно места за изхвърляне 

на боклук се стига до замърсяване. Поради тази причина бяха доставени 

допълнителните пластмасови кофи и кошчета. 
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1.5 Не се извърши монтиране на детски катерушки и люлки в 

парка между кафенето на кооперацията и магазина на Борката. Парите в 

размер на 1200 лв. бяха дарени на Община Павликени от фирмата, изпълнила 

ремонта на църквата през 2012, като предназначението на дарението бе за 

изграждане на въпросната площадка. Сумата се оказа крайно недостатъчна, за 

изграждане на площадка, която да отговаря на нормативните изисквания за 

това. Реално с въпросните пари ние не можем да изградим детска площадка, а 

са необходими няколко пъти повече пари. Поради тази причина дарението не е 

усвоено и парите продължават да се намират в Община Павликени. 

1.6. Беше поставен парапет на стълбите в Кметството.  

Парапетът беше изграден в помощ на всички възрастни хора и хора с 

увреждания, които се затрудняваха при изкачването на стълбите до втория 

етаж, където се намира Кметството. 

1.7  Беше извършен ремонт на асфалтовата настилка - бяха запълнени 

дупките на улици в селото. 

1.8 Започна изграждането на чешма в двора на църквата „Св. 

Димитрий“.  

В ремонтните работи бяха ангажирани работници от временната заетост 

към кметството. Довършването на чешмата и нейното пускане ще стане през 

настоящата година. 

1.9  Частичен ремонт на пътя Горна Липница -Паскалевец. 

Беше извършен частичен ремонт на въпросния път като бяха запълнени 

дупките. Асфалтовата настилка на изхода на селото в района на завоя след 

старата кланица - беше изцяло подменена.  

1.10 Проблемът със замърсяването на питейната вода на селото с 

нитрати. 
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През 2013 година се сблъскахме с един нов проблем за селото , а именно 

замърсяването на водата със нитрати.  

В началото на април 2013 се получи официално писмо от Регионална 

здравна инспекция във Велико Търново,  по повод качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели. 

Дословно в писмото се казва, че „мониторингът на питейната вода на 

село Горна Липница, община Павликени, през 2012 г. показва трайно (над един 

месец) отклонение по показател нитрати, превишаващо нормативната стойност 

от 50 мг/л за питейна вода. През 2012 г. са установени стойности от 51,05 мг/л 

до 77,38 мг/л и средногодишна концентрация 64,2 мг/л с тенденция към 

повишаване спрямо 2011 г. 

В писмото се посочва още, че наднорменото съдържание на нитрати, 

опасни за здравето на населението, са „резултат от прекомерното и неправилно 

торене на почвата с органични и минерални торове във водосборната област на 

плитки подземни водоизточници, използвани за питейно водоснабдяване“. 

Препоръките, които се отправят в официалното писмо, са насочени към 

земеделските производители, обработващи териториите на санитарно-

охранителни зони около питейните водоизточници, а именно спазването на 

правилата на добра земеделска практика с цел опазване на водите.  

За целта на 18 април 2013 година събрах на официална среща всички 

собственици и арендатори, които обработват земя в района на вододайните 

зони, и ги запознах с критичната ситуация и вредата от нитратите. Изисках 

преустановяване на неразумното и безконтролно торене. 

Вододайните зони на Горна Липница са две – в местностите „Цариц“ и 

„Гюрлюка“, където трябва да се вземат спешни мерки. Всяка от тях съответно 

се разделя на Първа и Втора зона. Първата в момента е обградена с телена 
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ограда, малка е на площ и не се тори. Проблемна е Втората зона, защото сега не 

са ясни нейните граници, а те несъмнено влизат в земеделските територии, 

които се обработват с органични и минерални торове. Според законовите 

норми обаче, когато съдържанието на нитрати във водата е по-високо от 35 

мг/л, торенето е абсолютно забранено във Втора зона.  

След получаването на писмото бяха уведомени жителите на селото, бяха 

разлепени съобщения, излъчени радиопредавания, информацията беше качена в 

официалния сайт на селото и профила на селото във facebook.  

Във връзка с ситуацията на 14.06.2013 г., по моя инициатива, кметът на 

Павликени инж. Емануил Манолов издаде заповед, която предвижда абсолютна 

забрана на торенето с минерални и/или органични торове в пояс ІІ и пояс ІІІ на 

Санитарно охранителната зона на Горна Липница за питейно-битово 

водоснабдяване, както и тяхното складиране в посочените територии. 

Забранява се също изхвърлянето на остатъци от торове или техните опаковки в 

повърхностни води или изоставени кладенци; миенето на опаковки, оборудване 

и дрехи, свързани с торенето, в язовири, реки и други повърхностни водни 

обекти. 

Заповедта е връчена на всички собственици и арендатори на земя, 

граничаща със Санитарно охранителната зона на Горна Липница за питейно-

битово водоснабдяване. 

През месец декември 2013 година извърших нова контролна проверка за 

съдържанието на нитрати във водата. Проби бяха взети от три водоизточника - 

централният водопровод на Горна Липница, чешмата на изхода на селото в 

посока на село Паскалавец и Ловджийската чешма в местността Бурловец. 

Резултатите при норма 50 мг/л съответно са: централен водопровод - 77,9 мг/л, 

чешма изход село Паскалевец - 118,9 мг/л и Ловджийска чешма - 74,7 мг/л. 
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В началото на януари 2014 г. свиках Селския съвет, на който бяха 

поканени и пресъстваха арандаторите и собствениците на селскостопански 

земи, граничещи със Санитарно-охранителната зона на селото. Целта на 

срещата беше да се обсъди ситуацията и да бъдат взети адекватни мерки за 

намаляване на количеството нитрати до допустимите стойности. Арендаторите 

изказаха мнение, че спазват всички норми, наложени от ЕС, за торене. Те 

изявиха готовност да изпълнят и разпоредбите в заповедта на инж. Манолов, но 

тук възникна въпросът, че границите на ІІ и III пояс не са определени към 

момента. Поех ангажимент да изискам от компетентните органи да очертаят 

точките на пояс ІІ и пояс ІІІ на зоната за водоснабдяване. След реализирането 

на тези действия Селският съвет, арендаторите и собствениците на земя ще 

бъдат свикани отново 

ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ИСКАМ ДА ПРЕДУПРЕДЯ: 

Заради завишените стойности на нитрати в питейната вода Кметство 

Горна Липница, съгласно разпоредбите на РИОКОЗ, предупреждава, че 

консумирането на подобна вода може да доведе до различна по степен 

кислородна недостатъчност, като най-тежката проява е кърмаческата водно-

нитратна метхемоглобинемия. Децата до 1-годишна възраст, бременните и 

хора, претърпели тежки оперативни намеси на стомашно-чревния тракт, трябва 

да употребяват бутилирана вода. 

1.11 Спечелване на първия голям проект от Читалище „Зора-1887 

г.“ 

На 22.04.2014 година Читалище „Зора-1887 г.“ подписа договор с ДФЗ, с 

който получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 60 864. 00 лева. 

Парите са предназначени за изграждане на пожароизвестителна и сигнално-

охранителна система, доставка на мебелно оборудване и доставка на черна 
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техника и компютърна оборудване. Изпълнението на договора ще започне през 

тази година.  

За останалата част от проекта /до пълния размер на исканата от нас сума- 

386 198 лв. и 59 ст./ бе отхвърлена и ние не получихме исканите пари за 

ремонтни дейности на сградата на Читалището и Селскостопанския музей. 

Положението със Селскостопанския музей не е добро и ако там не се 

предприемат спешни ремонтни дейности, особено на покривните конструкции, 

ще има срутвания.  

През тази година ще търсим други начини да осигурим средства за 

необходимия спешен ремонт.    

1.13. Организиране на инициатива за почистване на гробищния парк 

на селото 

 

През изминалата година се поде една прекрасна инициатива – 

организиране на почистване на гробищния парк на селото от жители и хора, 

свързани с Горна Липница. Кметството подкрепи инициативата, организира 

нейното популяризиране –разлепи листовки, направи съобщения по радиото, 

качи новина в официалния сайт на селото. Инициативата бе организирана и 

като събитие в социална група във facebook, свързана със селото.  

За изхвърлянето на почистените боклуци аз осигурих собствения си 

трактор. За голямо съжаление, въпреки ентусиазма на думи, в уречения ден и 

час за почистване се явиха едва няколко души и инициативата реално не се 

осъществи. 

Въпреки това подобни инициативи са прекрасни и аз се надявам да има 

все повече такива и по-успешни. Аз винаги ще ги подкрепям. 

2. Какво се случи в Горна Липница в областта на културата. 
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През изминалите години установихме трайни традиции за организиране 

на интересна и разнообразна културна програма в селото. Тази традиция се 

запази и през 2013 година. Организирахме общоселски чествания на празници 

като – Великден, Димитровден, Коледа. За първа година организирахме на  31 

декември посрещане на Нова Година на центъра на селото. Проведе се и 

традиционната годишнина от битката в Дядопановата кория.  

И тази година най-голямото културно събитие с международно участие в 

целия региона бе четвъртото издание на Арт Резеденция „Старото Училище“, 

която се проведе под мотото „Ритуално изкуство“. Събитието бе включено в 

културната програма на общината и получи финансиране в размер на 2000 лв. В 

рамките на арт резеденцията през 2013 година бяха организирани много 

представления и пърформанси в които участваха всички жители и гости на 

селото – нистинарски танци на поляната до църквата „Св. Димитър“, огнен 

пърформанс на американския артист Тревор Нот, шествие по централните 

улици на селото организирано от италианския артист Даниеле Вилаи, концерт 

на българския музикант и композитор Емилиян Гацов – в двора на старото 

училище. Тези групови представления направиха резеденцията през 2013 

година много интересна за жителите на селото и привлякоха много гости и 

посетители в Горна Липница.  

Подробен отчет за резеденцията през 2013 година ще бъде направен в 

рамките на отчета на Сдружение за Развитие на Горна Липница.   

През 2013 година продължихме да организираме изложби, които 

популяризират Горна Липница, като културна и туристическа дестинация. 

Организирахме две изложби във Велико Търново – в галерия „Таралеж“ на 

Самоводската чершия и Изложбени зали „Рафаел Михайлов“. 
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И през 2013 година Арт Резеденция „Старото Училище” и Горна Липница 

продължи своето членство в международната организация Res Artis.  

Статии и интервюта за селото и случващото се в него излязоха във 

вестниците Борба, Янтра днес, Дума, Павликенски глас, радио Фокус, Радио 

Хоризонт, Радио Христо Ботев, Агенция Крос, Агенция Фокус, Север.Бг, 

репортажи за Горна Липница и провеждащата се в нея международна арт 

резеденция излъчи Българска Национална Телевизия, Канал 1. 

През 2013 година продължи да се поддържа официалният сайт на селото 

на български и на английски език.  

Продължават да се поддържат на български и английски език и двата 

профила във Facebook – на селото и на Арт резеденция „Старото Училище”. 

През 2013 година започна разработката на нов сайт на Арт резеденция 

„Старото Училище“. Сайтът ще бъде на два езика и ще представя основно 

случващото се в Арт резеденцията.  

ТОВА БЯХА ОСНОВНИТЕ НЕЩА, КОИТО СВЪРШИХМЕ И КОИТО 

СЕ СЛУЧИХА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА В СЕЛО ГОРНА ЛИПНИЦА. 

Благодаря Ви!!! 


