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30.01.2015 г.  

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА  

ОТ ЮЛКО ПАЛОВ – КМЕТ НА СЕЛО ГОРНА ЛИПНИЦА 

 

Днес ще направя пред вас традиционния годишен отчет за 

свършеното от мен през 2014 година като кмет на Кметство Горна 

Липница.  

 

1. На първо място ще се спра на извършеното по 

инфраструктурата на Горна Липница. 

1.Ремонт на къщата в Селскостопанския музей 

През 2014 година за Селскостопански музей в Горна Липница беше 

разработен проект към община Павликени по програма „Местни 

инициативи“. Организатор и двигател на идеята бе Кметство Горна 

Липница, а конкретната цел - възстановяване на покрива на къщата в 

музея. Кметство Горна Липница спечели въпросния проект. Той беше на 

стойност 4000 лв. - 3000 лв. бяха осигурени от община Павликени и 

нейният кмет инж. Емануил Манолов и 1000 лв. от местната ЧППК „Наша 

нива“ с председател Александър Крумов. 

Селскостопанският музей в с. Горна Липница е първият по рода си в 

България. Открит е на 7 юни 1969 г. от Николай Серафимов – баща на 

известния български писател и публицист Серафим Северняк. През 2014 г. 

музеят навърши своите 45 години. 

За 45 години музеят претърпя много поражения както от 

атмосферните влияния, така и от незаинтересоваността на местните 

управници. Не на последно място бе и липсата на средства за 

възстановяването на тази културна ценност в селото. 
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Най-големи са пораженията, нанесени на къщата. Каменните плочи 

на покрива бяха начупени, спукани и почти липсващи. Те представляваха и 

явна заплаха за сигурността на посетителите. Заради обилните течове и 

поради липсата на покрив, дървената част и измазаният плет бяха 

разрушени, а покъщнината, чергите и рогозките по земята - напълно 

изгнили. Ако не бяха взети своевременни и неотложни мерки, през 

пролетта музеят окончателно трябваше да затвори врати. 

Дейностите по разработения проект бяха възложени на ЕТ „Роза-90 

Атанас Атанасов“. По време на изпълнението възникнаха някои трудности. 

Имаше недостиг на каменни плочи. Те обаче бяха набавени благодарение 

на помощта на нашите съселяни Дечо Неделчев и доц. Йордан Йорданов. 

Със своя безвъзмезден труд помогнаха Иво Николаев и Борислав Спасов. 

В края на месец септември 2014 г. дейността по проекта бе 

окончателно завършена. 

Благодаря на всички, които се включиха! 

2.Ремонт на пътища и улици. 

2.1 Частичен ремонт на пътя Горна Липница – Паскалевец 

През 2014 беше извършен частичен ремонт на моста над р. Елия и 

частично запълване на дупки. Ремонтът се извърши в отсечката веднага 

след селото. Осигурени са средства, за да продължи останалата за 

ремонтиране отсечка. Ремонтът ще бъде през 2015 година. 

2.2. През 2014 година се ремонтира улица „Двадесета” (към 

гробищата) - насипана бе с трошляк и валирана. 

2.3 Все още остава да стои на дневен ред най-наболелият за нас 

проблем – ремонта на пътя от републиканската пътна мрежа в отсечката 

Гора Липница – Патреш. 

Отсечката влезе в класациите на медиите в края на 2014 г. като най-

разбит път в околията. Въпреки много срещи, инициативи, писма, 
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проблемът все още не е решен. Отговорът, който срещам, е липса на пари в 

държавата и невъзможността да бъдат отделени средствата за цялостно 

изграждане на въпросната отсечка, защото кърпенето вече няма да 

помогне. Въпреки всичко аз не съм се отказал и ще продължавам да търся 

контакти и начини, за да накарам въпросният ремонт да започне. 

3. Доставка и монтаж на СОТ и противопожарна система и 

техника – компютри и оборудване в Читалище „Зора-1887”. 

През 2014 година започнаха доставките на техника и оборудване по 

проект “Изграждане на културен комплекс във вече съществуващи сгради 

и тяхното ремонтиране в село Горна Липница, Община Павликени” - 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013, дог. 

№04/321/01358/22.04.2013г.  

През месец юни се сключи договор с фирма ”Дочев инженеринг“ 

ЕООД, гр. Габрово, за доставка и инсталиране система за 

пожароизвестяване и система за СОТ в сградата на Читалище „Зора-1887“. 

Стойността на системата за пожароизвестяване е 5 543,28 с ДДС, а 

стойността на системата за охрана е 5 587,50 ст. Дейностите по договора са 

извършени и системите са доставени и инсталирани. 

През месец ноември 2014 година бе сключен договор с фирма 

Бозософт ЕООД, гр. Варна, за доставка на ново оборудване на стойност 14 

466, 58 ст. с ДДС. Бе доставено следното оборудване за Читалище „Зора”: 

1. Стационарни компютри – 6 броя 

2. Монитори LG за компютрите, клавиатури, мишки – 6 броя 

3. Мултимедиен проектор ASUS – 1 брой 

4. Принтер/копир/скенер HP– 4 броя 

5. Телевизор LG – 1 брой 

През 2015 година предстои доставка и на мебелно оборудване за 

читалището на обща стойност приблизително 28 000 лв. с ДДС. 
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С изпълнението на въпросния проект Читалище „Зора-1887“ се 

оформя като едно от най-оборудваните читалища в региона и това му дава 

възможност да развива разнообразна дейност, да организира и провежда 

все по-различни и професионални културни събития.  

4. Организирана е инициатива за ремонт на двете автобусни 

спирки в селото. 

През миналата година започнах инициатива за ремонт на двете 

автобусни спирки, които са в много лошо състояние, въпреки грижите, 

полагани от кметството и местни хора. Тези грижи бяха по поддържането 

на двата обекта, но за да могат да бъдат възстановени спирките беше 

необходимо осигуряване на средства за ремонт.  

В резултат на инициативата въпросните средства са осигурени от 

Община Павликени и са в размер на 3 000 лв. Ремонтът ще бъде извършен 

през 2015 г. 

5. Инициатива за осигуряване на средства за ремонт на покрива 

на Читалището и частичен ремонт на покрива на Горното училището 

над Библиотеката.  

През изминалата година един от проблемите, който имахме, беше 

постоянните течове при валежи от покрива на Читалището и на Горното 

Училище.  

До момента са осигурени 2 000 лв. за въпросните ремонти на двата 

покрива. Ремонтите ще се извършат през 2015 г. 

6. Ремонт на къщата в Църква „Св. Димитрий“. 

През 2014 година беше изградена покривна конструкция на входа за 

мазето на къщата в Църквата „Св. Димитрий“. Целта на ремонта е да не се 

пълни мазето на къщата с вода при валежи.  

8. Ремонт на радиосистемата. 



Page 5 of 9 

 

През 2014 г. продължиха ремонтите на радиосистемата. Продължава 

подмяната на старата тел с кабел. 

10. Проблемът със замърсяването на питейната вода на селото с 

нитрати.  

След получените сигнали за наличие на нитрати в питейната вода 

над допустимите стойности, през 2014 година предприех действия по 

определяне на вододайните зони в селото. Причината е, че има заповед на 

Кмета на Община Павликени да не се тори във втора зона на територията 

на Горна Липница, но заповедта не може да бъде изпълнена, защото никой 

не знае къде е втора зона.  

Във връзка с това подех преписка и срещи с Басейнова дирекция, гр. 

Плевен, Областен управител, Велико Търново и ВиК-Йовковци. По случая 

имаше и телевизионни репортажи за Горна Липница и водата, която се пие 

в селото .  

В резултат на всичко това ВиК-Йовковци започна процедура по 

определяне на вододайните зони, която процедура все още не е завършила. 

Надявам се да сме на финала и вододайните зони да бъдат определени, за 

да мога да изисквам спазване на разпоредбите, поместени в заповедта на 

Кмета на Община Павликени и спиране на торенето във втора зона.  

11. Казусът централа за производство на енергия от биомаса. 

Предполагам, че ще ми бъдат отправени въпроси за случая с голям 

обществен интерес в селото - биогаз инсталацията – и затова искам да ви 

информирам за неговото развитие. 

През 2014 г. РИОСВ извърши проверка на инвестиционното 

предложение за изграждане на биогаз инсталацията. Директорът на 

РИОСВ прецени, че функционирането на инсталацията няма да доведе до 

никакво замърсяване и увреждане на здравето на местните хора и затова не 
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е необходимо извършването на Оценка на въздействието върху околната 

среда (ОВОС) и построяването на централата може да започне. 

Въпросното Решение на Директора на РИОСВ не влезе в сила, 

защото беше обжалвано от инициативния комитет в селото пред 

Административен съд, Велико Търново. Инициативният комитет се 

представлява по делото от адвокат Христо Дишев. Досега е имало едно 

съдебно заседание. Адвокат Дишев е поискал допускането на комплексна 

съдебна експертиза, която да установи ще има ли замърсяване и опасност 

за здравето на хората при функциониране на инсталацията. Съдът допусна 

извършването на въпросната експертиза. Следващото заседание по делото 

е насрочено за 16 март 2015 г. 

2. Какво се случи в Горна Липница в областта на културата. 

През изминалите години установихме трайни традиции за 

организиране на интересна и разнообразна културна програма в селото. 

Тази традиция се запази и през 2014 година. Организирахме общоселски 

чествания на празници като Великден на мегдана, Димитровден, Коледа и 

др. Проведе се и традиционната годишнина от битката в Дядопановата 

кория. 

За първа година организирахме и проведохме фолклорния празник 

„Под липите на Горна Липница”. Фестивалът беше замислен като празник 

на липата и на българския фолклор. Идеята на това събитие е да се 

популяризира Горна Липница с всичките нейни забележителности като 

например единственият в България Селскостопански музей, етнографската 

й сбирка, 150-годишната църква "Свети Димитрий". 

Фолклорният празник бе решено да се провежда в напълно 

подходящата за неговия надслов обстановка на Старото училище, където 

дворът е осеян със стари липови дървета. Времето, което е най- подходящо 
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за протичането на фестивала е около средата на месец юни, когато е 

цъфтежът на липите. 

Първото издание на "Под липите на Горна Липница" се проведе на 8 

юни 2014 г. За съжаление, атмосферните условия не ни позволиха да 

направим празника на предварително подготвеното място, тъй като през 

нощта се изви буря и счупи много от клоните, а и нямаше електричество в 

голяма част от селото. Наложи се да осъществим това, което бяхме 

замислили, на сцената в читалищния салон. Всички гости, които бяхме 

поканили, ни уважиха с представянето си. А това бяха ФГ "Елия" от с. 

Патреш, ФГ "Росна китка" от с. Долна Липница, танцов състав от с. 

Карайсен, група за фолклорни песни от с. Паскалевец, както и наши 

самодейци от ФГ "Росен здравец". 

"Под липите на Горна Липница" вече стартира. Нарекохме го 

празник, а не фестивал - защото е български. Нарекохме го фолклорен, за 

да бъде близо до хората, разбран и заобичан от тях.  

За самият празник приехме да се поднася на гостите липов чай, а е 

възможно в бъдеще да оформим кът на всичко, което си набавяме от 

липата - мед, чай, и др. Всичко това може да прерасне в един голям 

празник на липата, какъвто все още в България няма. 

Второто издание на фолклорен празник "Под липите на Горна 

Липница" ще се проведе на 20 юни 2015 г.  

И тази година най-голямото културно събитие с международно 

участие в целия региона бе петото издание на Арт Резиденция „Старото 

Училище“, която се проведе под мотото „Звездни Ритуали“. Резиденцията 

се наложи като единствената от този вид в България и се ползва с голяма 

международна популярност. Събитието бе включено в културната 

програма на общината и получи финансиране в размер на 2 000 лв.  
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При подготовката на материалите за резиденцията бяха извършени 

краеведски проучвания на останките от тракийско време на територията на 

Горна Липница и региона. Бяха подготвени материали за вярванията и 

обичайте на тракийското племе кробизи, живяло по полетата на нашето 

село преди хиляди години. 

За да дойдат в Горна Липница, кандидатстваха над 80 човека от 35 

страни по света. След извършен подбор бяха поканени и в Горна Липница 

дойдоха следните артисти: 

Агата Черемушкин /Полша/ – живопис 

Мануел Гарибай /Мексико/ – живопис/пърформанс 

Бианка Чанкнер /Австрия/ – живопис 

Яна Друмева /България/Италия/ – визуални изкуства и инсталации 

Поузи Кърин и Авалон Калин /САЩ/ – визуални изкуства и 

инсталации 

Палома Аяла /Мексико/Швейцария/ – стенопис 

Робърт Фостър /Англия/ -пърформанс 

Резиденцията имаше отново много съпътстващи събития, посетени 

от много хора от селото, региона и България.  

Подробен отчет за резиденцията през 2014 година ще бъде направен 

в рамките на отчета на Сдружение за Развитие на Горна Липница.   

През 2014 година продължихме да организираме изложби, които 

популяризират Горна Липница, като културна и туристическа дестинация. 

Организирахме и проведохме Закриваща изложба в Арт резиденция 

„Старото Училище“ и Изложба „Звездни ритуали“ в „Таралеж – клуб за 

културни инициативи”, гр. Велико Търново – 19.09.2014 до 09.10.2014 г. И 

двете събития бяха посетени от много хора. 
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И през 2014 година Арт Резиденция „Старото Училище” и Горна 

Липница продължи своето членство в международната организация Res 

Artis. Годишната такса, която заплащаме, е в размер на 75 евро годишно.  

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 резиденция излъчи Българска Национална Телевизия, 

Канал 1, ТВ7, БТВ.  

През 2014 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 Резиденция „Старото 

Училище”. 

През 2014 година заработи нов сайт на Арт резиденция „Старото 

Училище“. Сайтът е на два езика и представя случващото се в Арт 

резиденцията. Сайтът се ползва с голяма популярност по света и за по- 

малко година има над 13 000 посещения.  

 

ТОВА БЯХА ОСНОВНИТЕ НЕЩА, КОИТО СВЪРШИХМЕ И 

КОИТО СЕ СЛУЧИХА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА В СЕЛО ГОРНА ЛИПНИЦА. 

 

Благодаря Ви!!! 

 


