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Благодарение на благородната инициативата на проф. Искро Косев преди
повече от 5 години беше поставено началото на Общо Копривщенско
настоятелство, което нямаше да бъде факт без подкрепата на следните
настоятелства и фондации:
–
“Копривщенско гражданско настоятелство с дарителски фондове” - с
председател проф. Искро Косев
–
Младежко настоятелство - с председател Ивайло Ламбрев
–
Читалищно настоятелство - с председател Пенка Алексиева
–
Църковното настоятелство при храм “Св. Николай” - с председател
отец Румен Стоименов
–
Църковното настоятелство при храм “Успение Богородично” - с
председател д-р Екатерина Антова
–
Училищно настоятелство към СОУ “Любен Каравелов” Копривщица
–
Пловдивското земляческо културно-просветно дружество “Тодор
Каблешков” - с председател БрайкоДублеков
–
Фондация “Копривщица”
–
Фондация “Тодор Каблешков”
–
Литературен кръжец “Димчо Дебелянов”
СдружениеОбщо Копривщенско настоятелство беше учредено на Общо
събрание на членовете на 14.04.2005 г.в гр. София и е регистрирано в
Софийски Окръжен съд на 14.06.2005 г. под ф.д. № 611/2005 г. като
юридическо лице с нестопанска цел.
Настоятелството е учредено от 43 физически лица, като към днешна дата
те наброяват 61.
Искрено вярвам, че всички ние – присъстващи днес, носим част от
Копривщица в сърцето си. И че това е мястото, в което винаги се
завръщаме с нетърпение и радост. Копривщица е източник на сила и
вдъхновение за нас. И желанието ни да я запазим такава ни събира отново
и отново заедно – за да обединим усилията си и да помогнем да бъде все
по-красива и винаги да ни посреща с уют и спокойствие.
За годините на своето съществуване Общо Копривщенско настоятелство
работи в тясно взаимодействие с ръководството на Община Копривщица
като се включваше в множествомероприятия от различни области на
културата, образованието, здравеопазването.
Усилията на двете страни бяха насочени в три посоки:
- Реставрация на църквата „Свети Николай” в Копривщица
- Запазване на копривщенската гимназия и развитие на
образователното дело
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- Продължаване на социалната програма, насочена към безплатна
лекарска консултация и осигуряване на лекарства за социално слаби
хора с хронични заболявания.
Поради заминаването на някои от членовете на ОКН на работа в чужбина
преди 2 години, не се получи първоприемственост и заместване с нови
членове от Младежкото настоятелство.
Тогава започнатата инициатива за ремонтни дейности на църквата „Св.
Николай” в Копривщица загуби своя първоначален ентусиазъм. Липсваше
всякаква инициатива по този проект.
ОКН
От друга страна пък започна да се усеща и някаква враждебност от страна
на новото ръководство на Община Копривщица. Липсваше всякаква
инициатива от тяхна страна по започнатата от ОКН социална програма на
жителите на Копривщица, изразяваща се в периодични профилактични
прегледи и дарението на лекарства за социално слаби семейства от
Общината.

4

I.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪПРОСИ, ПО
КОИТО Е РАБОТИЛО НАСТОЯТЕЛСТВОТО

1. Направено дарение на СОУ „Любен Каравелов” гр. Копривщица, във
връзка с организиране на тържествата по случай 160 години от създаването
на първото класно училище в България – 07.11.2006 г.
2. Участие на настоятелството в тържеството по повод 50 години на ЦДГ
„Евлампия Векилова” гр. Копривщица и дарение на подаръци на децата –
17.11.2006 г.
3. Гост от Италия в гр. Копривщица – 23.11.2006 г.
4. Издаване на брой 3 на вестник Копривщенци, декември 2006 г.
5. Издаване на рекламен календар за 2007 г.
6. Дарение на лекарства за социално-слаби семейства и провеждане на
профилактични прегледи в гр. Копривщица по съвместна инициатива на
ОКН и Община Копривщица – 12.01.2007 г.
7. Посещение на делегация от ОКН и кмета на Копривщица Н. Каменаров
в гр. Масафра, Италия във връзка с побратимяване на двата града и
подписване на споразумение за съвместна работа – 12-14.02.2007 г.
8. Организиране на концерт по случай „Зимна Харалампиада” в читалище
„Пенчо Славейков” гр. София – 15.02.2007 г.
9. Дарение на 10 книги на Ивайло Христов „Последната битка на Николай
Хайтов” на СОУ „Любен Каравелов” гр. Копривщица – 12.03.2007 г.
10. Организация и участие на настоятелството в честването на 120 години
от рождението на Димчо Дебелянов в Копривщица – 27-28.03.2007 г.
11. Издаване на брой 4 на вестник Копривщенци, април 2007 г.
12. Благотворителен концерт за набиране на средства за ремонт и
реставрация на храм „Свети Николай” гр. Копривщица –
ЦентраленВоененклуб – София, 17.04.2007 г.
13. Участие на ОКН в тържествата по случай 131 години от Априлското
въстание – гр. Копривщица 30.04 – 01.05.2007 г. и среща на членовете на
УС на ОКН с членове на Ротари клуб - София
14. Дарение от ОКН на църквата „Света Богородица” гр. Копривщица по
повод храмовия празник – 15.08.2007 г.
15. Участие на ОКН в летни културни празници „Копривщица 2007” – 1011.08.2007 г.
16. Подмяна на счупени керемиди на покрива на църквата „Св. Николай”
от младежите към настоятелството – месец 10.2007 г.
17. Организиране на официално представяне в София на книгата
„Копривщица” на Райна Каблешкова – Столична библиотека, 19.11.2007 г.
18. Среща на членове на УС на ОКН с новоизбраното ръководство на
Община Копривщица – 28.11.2007 г.
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19. Получаване на Свидетелство за регистрация на запазената марката и
лого на ОКН от Патентното ведомство на Република България за срок от
10 години – 17.12.2007 г.
20. Издаване на рекламен календар за 2008 г.
21. Участие на настоятелството в рецитал с любовна поезия от новата
книга „Кристални думи” от Харалампи Харалампиев – читалище „Пенчо
Славейков”, гр. София, 14.02.2008 г.
22. Съдействие на ОКН по изготвяне на проект за учебен план за парелелка
по специалността „Организатор на туристическа дейност” от
професионално направление „Пътувания и туризъм” в СОУ „Любен
Каравелов” гр. Копривщица – 02.2008 г.
23. Участие в тържествата по повод 130 години от Освобождението на
България и възстановяването на българската държавност – гр.
Копривщица, 02-03.03.2008 г.
24. Издаване на брой 5 на вестник Копривщенци, април 2008 г.
25. Продължаване на кампанията за социално подпомагане в гр.
Копривщица с дарение на лекарства за социално-слаби семейства и
провеждане на профилактични прегледи в гр. Копривщица по съвместна
инициатива на ОКН и Община Копривщица – 3-5.04.2008 г.
26. Намерение на ОКН за участие съвместно с Народно читалище «Хаджи
Ненчо Палавеев» гр. Копривщица за участие в проект «Бизнес обучение за
младежи от гр. Копривщица, насочено към подготовка на кадри за туризма
– 14.04.2008 г.
27. Организиране на Трета земляческа среща на копривщенци с концерт–
гр. София, в Съюза на Българските композитори, 16.04.2008 г.
28. Участие в тържествата по случай 132 години от Априлското въстание –
гр. Копривщица, 01-02.05.2008 г.
29. Райна Каблешкова – член на УС на ОКН почетен гражданин на гр.
Копривщица
30. АктуализираненаИнтернетстраницатанасдружението – 09.05.2008 г.
31. Дарение на Унифарм АД от 1000 лева за празника на детето в гр.
Копривщица – 01.06.2008 г.
32. Откриване на паметна плоча на английската благодетелка лейди Емили
Странгфорд в гр. Копривщица – 16.08.2008 г.
33. Представяне на книгата на Райна Каблешкова „Видни копривщенци 2”
в читалище Славянска беседа, гр. София –8.12.2008 г.
34. Издаване на рекламен календар за 2009 г.
35. Участие на настоятелството в тържествата по повод 150 години от
рождението на хаджи Ненчо Палавеев, гр. Копривщица – 08.08.2009 г.
36. Откриване на детска площадка „Средна гора” в гр. Копривщица –
17.11.2009 г.
37. Издаване на рекламен календар за 2010 г.
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38. Възстановяване и цялостно парково оформление на чешмата на хаджи
Ненчо Палавеев по пътя за гр. Копривщица – 15.08.2010 г.
39. Издаване на рекламен календар за 2011 г.
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II. ПОСТИГНАТИ КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Направено дарение на СОУ „Л. Каравелов” гр. Копривщица
На 07.11.2006 г. се навършиха 160 години от създаването на първото
класно училище в България.По този случай в гр. Копривщица беше
организирано тържество, на което присъства вицепремиерът и министър на
образованието и науката Даниел Вълчев, кметът на Общината,
директорката на СОУ “Л. Каравелов”, учители, много гости.
На официалното честване в конферентната зала на старото училище
присъствахаПредседателят на Общо Копривщенско настоятелство – Д-р
Огнян Палавеев, ген. Динчо Карамунчев.
От името на сдружението на СОУ “Любен Каравелов” в гр. Копривщица
беше дарена сума в размер на 300 лева за организиране на тържествата.

2. Участие на настоятелството в тържествата по повод 50
години на ЦДГ „Евлампия Векилова” гр. Копривщица
На 17.11.2006 г.в салона на Народно читалище “Хаджи Ненчо Палавеев” с
тържествен концерт беше отбелязан половинвековния юбилей на ЦДГ
“Евлампия Векилова” в гр. Копривщица.
Гостина тържеството бяха бивши и настоящи педагози от детското
заведение, родители и приятели на ЦДГ, както и някогашни нейни
възпитаници.
От името на Общо Копривщенско настоятелство присъстваха ген. Динчо
Карамунчев и Антоанета Абаджиева.
За нуждите на детската градина беше дарена компютърна конфигурация.
През месец декември, в навечерието на Коледните празници на детско
тържество от името на Общо Копривщенско настоятелство бяха раздадени
подаръци и лакомства на всички деца на обща стойност 300 лева.

3. Гост от Италия в гр. Копривщица
По инициатива на ОКН на 23.11.2006 г. в Копривщица гостува Антонио
Спортели – преподавател в лицея гр. Масафра, Италия. В България той е
по покана на г-жа Велянова – директор на Националния учебен комплекс
по култура /НУКК/ и лицей с изучаване на италиански език по повод 30
годишния юбилей на училището.
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В Копривщица Антонио Спортели беше придружаван от ген. Динчо
Карамунчев – член на УС на ОКН.
Антонио Спортели беше посрещнат официално в Копривщица от Никола
Каменаров – кмети Васил Енчев – Зам. кмет. В разговорите беше изразено
мнение за съвместно сътрудничество в областта на образованието и
туризма. Обсъдена беше и възможността за разработване на съвместни
програми с финансиране по програми на ЕС.
Антонио Спортели направи представяне на гр. Масафра, Италия, който се
оказа сходен по дух и традициис Копривщица.
Гостът отправи покана за официално посещение в гр. Масафра.
По-късно Антонио Спортели беше гост и на Христо Маврудиев – член на
УС на ОКН и на софийския Ротъри клуб.

4. Издаване на брой 3 на вестник Копривщенци
През месец декември 2006 г. излезе поредния 3 брой на вестник
Копривщенци, който съдържа 8 страници, 4 от които цветни.
Помощ при оформянето на броя оказаха Райна Каблешкова, д-р Тони
Зарев, инж. Любомила Семерджиева-Митова, Анна Спасова, Матей
Шопкин, Веса Жилиева, Иван Иванов, Марияна Цолова.
Екипът отговорен за създаването на този брой беше: главен редактор Харалампи Харалампиев, редакционна колегия – д-р Тони Зарев и
Антоанета Абаджиева.
Основният акцент във вестника е статията “ Общо Копривщенско
настоятелство навърши една година”. Представени са постигнатите
резултати през отчетния период, както и финансовия отчет на
сдружението.

5. Издаване на рекламен календар за 2007 г.
За 2007 година Общо Копривщенско настоятелство издаде 13 листен
календар с репродукции на художника Кирил Майски.
Изобразени са едни от най-известните историческо-архитектурни къщи в
Копривщица.
Календарът беше даряван и разпространен в почти всяка къща на
Копривщица.
Тиражът на календара беше 1 000 броя, като беше отпечатан със
съдействието на фармацевтична фирма Унифарм АД.
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6. Организиране на профилактични прегледи на социално
слаби хора от Копривщица
На 12 януари 2007 г. в Копривщицапоинициативана ОКН,
съссъдействиенаСдружениетонабългарскитефармацевтичнипроизводители
/СБФП/
и
общинаКопривщицасепроведохабезплатнипреглединахроничноболнидиабе
тициотзавеждащияКлиникатапоендокринологиякъмАлександровскаболниц
а
–
доц.
ВладимирХристов.
Бяхапрегледани
24
болни,
докладваниоттехнитефамилнилекари.
Следприключваненапрегледитедоц.Христовизнеселекциянатема „Новости
в
диагностикатанаендокринноболни”
и
накраяотговоринавъпросинафамилнителекари.
СБФП дарибезвъзмезднолекарстваотбългарскипроизводителинасоциално
слаби болнихора от Копривщицаоциалнослабисемейства.

7. Посещение на делегация от ОКН и кмета на Копривщица в
гр. Масафра, Италия
Копривщица в европейското семейство на побратимените градове
В
периода
14-18
февруари
2007
г.
делегациявключващапредставителинаобщинаКопривщица
и
ОКН,
посетигр.Масафра,
областТаранто,
Италия.
Целтанапосещениетобеустановяваненапървоначалниконтакти
с
общинскатаадминистрация и подписваненаспоразумениезапобратимяване
и
сътрудничествомеждудветеобщини.В
съставанаделегациятабяхавключениНиколаКаменаров
–
кметнаобщинаКопривщица, ген.ДинчоКарамунчев, ХристоМаврудиев и
РашкоДоросиев – членовена УС на ОКН.Делегацията бе придружавана
през цялото време на своя престой от сътрудничката на ОКН – Ани
Иванова.
ПосещениетобепопокананакметанаобщинаМасафра
и
станавъзможноблагодарениеналюбезнотосъдействиенаАнтониоСпортели.
Град Масафра се намира в Южна Италия, регион Пулия, на около 6 км от
морската ивица.
Официалната част на посещението започна на 15.02.2007 г. със срещата на
кмета на гр. Масафра – МартиноТамбурано и Зам. Кмета –
ПилолиДоменико Джовани /отговорник за европийската интеграция,
културата, обучението, спорта и туризма/. След кратки всъпителни слова
на двамата кметове и ген. Динчо Карамунчев бяха разменени официалните
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символи на двете общини и беше подписано споразумение за
сътрудничество и побратимяване. От страна на ОКН на кмета на гр.
Масафра бе връчена картина, изобразяваща копривщенска къща.
След срещата бе дадена пресконференция, на която присъстваха
журналисти от три регионални телевизионни канала и няколко вестника.
Кметът на гр. Масафра представи току-що подписаното споразумение и
даде думата на българските гости, за да разкажат за гр. Копривщица.
Антонио Спортели също сподели впечатления от личното си посещение в
Копривщица. След пресконференцията ген. Динчо Карамунчев и Рашко
Доросиев дадоха интервюта за местна телевизия.
В края на срещата Никола Каменаров покани делегация от гр. Масафра да
посети гр. Копривщица.
През втория ден от официалното посещениебяхапосетени:
- Асоциацията, обединяваща фирми в сферата на индустриата и
търговията в район Пулия
- Предприятието „Стома”, което се занимава с производство на
разнообразни едрогабаритни метални детайли и машини,
ветрогенератори. На срещата беше обсъдена възможността за
инсталиране на ветрогенератори и намиране на партньори за
инсталирането им в България.
- Фирма „Полибек”, занимаваща се с производството на продукти от
полистирол и изолационни материали. Собственикът на компанията
сподели, че има интерес от започване на подобен бизнес в България
при условие, че може да бъде осигурена основната суровина.
- Вторият ден от посещението на делегацията завърши със среща с
представители на пристанищната дирекция на гр. Таранто. Това е
второто по големина пристанище в Италия /след Триест/ по
отношение на потока от търговски контейнери. Пристанищната
администрация изяви желание за установяване на контакти с
пристанищни дирекции на Варна и Бургас във връзка с проучване на
възможностите за сътрудничество.
В последния ден от официалната визита делегацията посети фирма
„Кикау”, която произвежда алуминиеви профили по специална технология.
Те са с ефект на дърво и имат голяма устойчивост на окисляване.
Компанията е една от водещите в производството на алуминиеви капаци за
прозорци в Средиземноморието. Освен това фирмата се занимава и със
земеделие – отглежда грозде, мандарини. На срещата бе обсъдена
възможността италианските партньори да споделят опита си в усвояване
на земеделските субсидии на Европейския съюз със земеделските
производители от Копривщица.
Визитата беше много успешна и ползотворна. Подписано бе ключово
споразумение, което отваря вратите за участие на двата града в съвместни
проекти и инициативи.
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Повечеподробностиза посещението можете да прочететена Интернет
страницата на настоятелството в брой 4 на вестник Копривщенци.

8. Организиране на концерт по случай „Зимна Харалампиада”
в читалище „Пенчо Славейков” гр. София
На 15.02.2007 г. в читалище „Пенчо Славейков” в София по инициатива на
Общо Копривщенско настоятелство беше организиран концерт и
представяне на поетичния албум на Харалампи Харалампиев „Небе за
камбани” – посветена на Копривщица. Слово за поета прочете Матей
Шопкин.
В концертната програма взеха участие деца от балет „Силви” с хореограф
Силвия Мартинова и детска формация илюзионисти към Двореца на
децата в София.

9. Дарение на книги на СОУ „Любен Каравелов” гр.
Копривщица
На 12.03.2007 г. за училищната библиотека на СОУ Любен Каравелов»
Общо Копривщенско настоятелство направи дарение от 10 броя книги
„Последната битка на Николай Хайтов” от Ивайло Христов.

10. Организация и участие на настоятелството в
честването на 120 години от рождението на Димчо
Дебелянов в Копривщица – 27-28.03.2007 г.
В периода 27-28.03.2007 г. в Копривщица се отбелязаха 120 години от
рождението на Димчо Дебелянов.
На тържествата Общо Копривщенско настоятелство беше представено от
Огнян Палавеев – Председател, ген. Динчо Карамунчев – член на УС,
Антоанета Абаджиева и Харалампи Харалампиев, който прочете
приветствие но случай честването от името на Общо Копривщенско
настоятелство.

11. Издаване на брой 4 на вестник Копривщенци
В началото на месец април 2007 година излезе поредния брой 4 на вестник
Копривщенци. Съдържа 8 страници, от които 4 цветни.
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С материали за оформянето на броя участие взеха: Рашко Доросиев, Ани
Иванова, инж. Любомила Семерджиева, д-р Тони Зарев, Надежда Недкова
– внучка на Михаил Герджиков, ген. Динчо Карамунчев, Филип
Кривиралчев, Парашкева Панталеева, Райна Каблешкова, Иван
Пехливанов.
Екипът отговорен за създаването на този брой беше: главен редактор Харалампи Харалампиев, редакционна колегия – Антоанета Абаджиева и
Филипинка Бондокова.
Основни акценти в броя са:
- „Копривщица в Европейското семейство на побратимените градове”
– статия за официалното посещение на делегация от Община
Копривщица и членове на Общо Копривщенско настоятелство в гр.
Масафра, Италия. /За това посещение подробно Ви разказах по-горе/.
- Инвестиционен проект на Общо Копривщенско настоятелство за
ремонт на постройките и реставрация на стенописите на храм „Св.
Николай” в Копривщица.
Инициативата бе предприета от младежите в настоятелството. Беше
отчетен факта, че към момента цялостното състояние на постройките на
църквата и стенописите е лошо. Стенописите в абсидата, южната и
северната стена са подпухнали и се нуждаят от цялостна реставрация.
Подобно е и състоянието на колоните в основното помещение,
стенописите в притвора и над централния вход на църквата. Сачакът на
входа на притвора е изгнил и се нуждае от смяна. Покривът на църквата
тече. В не по-добро положение се намират и останалите постройки към
църквата – параклисът, складовете, камбанарията.
Чрез страниците на вестник Копривщенци Общо Копривщенско
настоятелство започна благотворителната кампания по набиране на
средства за спасяването на храм „Св. Николай” в Копривщица от явна
разруха.
Брой 4 на вестник Копривщенци беше отпечатан в тираж 3000 броя, като
цялостното финансиране в размер на 2100 лв с ДДС беше осъществено със
съдействието на фирма Унифарм АД.

12. Благотворителен концерт за набиране на средства за
ремонт и реставрация на храм „Свети Николай” гр.
Копривщица – ЦентраленВоененклуб – София, 17.04.2007 г.
Като първа стъпка в набиране на необходимите средства Общо
Копривщенско настоятелство организира благотворителен концерт, който
се състоя на 17.04.2007 г. във Военния клуб в София.
На поканата на ОКН се отзоваха повече от 200 човека.
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Официално беше представен проектът за набиране на средства за ремонт
на постройките и реставрация на стенописите на храм „Св. Николай” в
Копривщица. Подробно можете да прочетете на интернет страницата на
настоятелството.
В концертната програма взеха участие: квартет „Армейска песен”, младите
театрали от Народно читалище „Хаджи Ненчо Палавеев”, ансамбъл
„Дебърските баби” от гр. Първомай.
По време на благотворителната вечер бяха дарени средства в размер на
1590 лева, като пълния списък на дарителите до този момент също можете
да видите на интернет страницата на настоятелството.

13. Участие в тържествата по случай 131 години от
обявяване на Априлското въстание
На 30 април 2007 г. по повод тържествата по случай 131 години от
обявяване на Априлското въстание присъстваха: Огнян Палавеев –
Председател на ОКН, ген. Динчо Карамунчев, Христо Маврудиев, Филип
Кривиралчев и др. членове на УС.
Заедно с отец Румен Стоименов – свещеник на църквата „Св. Николай” и
членове на настоятелството беше проведена среща с Пловдивския
митрополит Николай, на който му беше представен благотворителния
проект за набиране на средства за реконструкция на постройките и
реставрация на стенописите на храм „Св. Николай” в Копривщица.
Повременатържестватав Копривщица по инициатива на Общо
Копривщенско настоятелство се проведе среща с представители на Ротари
клуб – София, на която бяха запознати с проекта за реконструкция на
сградите и реставрация на стенописите на храм „Св. Николай”.

14. Дарение за храмовия празник на църквата „Свето Успение
Богородично” гр. Копривщица
По повод честването на 190 годишнината на храма „Свето Успение
Богородично” Общо Копривщенско настоятелство дари сума в размер на
500 лева.

15. Участие на ОКН в летните културни празници
„Копривщица 2007 г.“ – 10-11.08.2007 г.
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На тържествата присъстваха Председателя на сдружението – Огнян
Палавеев, както и други членове на УС.

16. Подмяна на счупени керемиди на покрива на църквата „Св.
Николай” от младежите към Настоятелството
През месец октомври2007 г. по инициатива на младежите от
Настоятелството и под ръководството на Ивайло Ламбрев бяха
подредени и сменени част от изпочупените керемиди на покрива
на църквата „Св. Николай” в гр. Копривщица. Това беше
необходима мярка преди започване на зимния сезон и
предпазване от по нататъшно разрушаване на сградата.
17. Представяне на книгата „Копривщица” от Райна
Каблешкова в Столична библиотека
На 19.11.2007 г. в зала „Надежда” на столичната библиотека ОКН
организира представянето на книгата „Копривщица” на Райна Каблешкова,
излязла от печат през лятото на 2007 г.
Книгата проследява бита и нравите на копривщенци от края на 19 век до
наши дни.
Много семейства от Копривщица получиха подарък лично от авторката.
Пенка Алексиева – Председател на копривщенското читалищно
настоятелство връчи грамота за дарение на Райна Каблешкова.
Поздравителни адреси към авторката поднесоха - поетът Харалампи
Харалампиев, проф. Иваничка Георгиева, проф. Райков от ВТУ „Т.
Каблешков”, поетът Георги Киров, който посвети свое стихотворение на
авторката.
Много хубави емоции предизвикаха сред публиката артистите Георги
Гайтаников и проф. Петър Петров с откъси от книгата.
Райна Каблешкова получи много цветя от своите съграждани, живущи в
столицата.

18. Среща на членове на УС на ОКН с новоизбраното
ръководство на Община Копривщица
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На 28.11.2007 г. по предложение на Председателя на ОКН Огнян Палавеев
в гр. Копривщица се проведе среща с новоизбраното ръководство на
Община Копривщица.
Кметът Любомир Цеков и неговата заместничка Радка Скендерова
посрещнаха членовете на УС на Настоятелството.
В своите пожелания Огнян Палавеев изрази увереност, че като
неправителствена и непартийна организация ще работят с новия състав за
реалзиране на нови проекти. Един от тях, който стои пред УС е
подновяване договора за побратимяване с град Масафра, област Трентино
Италия. С помощта на новото ръководство на Общината се надявахме да
доведем до успешен край и на проекта за възстановяване на църквата „Св.
Николай” и постройките в двора на храма.
Близки точки на интерес и за двете страни бе намерена и в социалната
област, за провеждане на прегледи от специалисти и дарение на лекарства
за социално слаби семейства в гр. Копривщица.
Бяха обсъдени и други идеи, върху които да бъдат насочени общите
усилия на общинското ръководство и на ОКН.
С пожелание за успешен мандат Огнян Палавеев подари картина на
художника Цветан Дошков на новия кмет Любомир Цеков.

19. Получаване на Свидетелство за регистрация
ведомство на Република България за срок от 10 години
На 17.12.2007 г. получихме официално свидетелство за регистрация на
запазената марка и лого на ОКН от Патентното ведомство на Република
България. То се издава за срок от 10 години.

20. Издаване на рекламен календар за 2008 г.
Както вече стана традиция и за 2008 година Общо Копривщенско
настоятелство издаде 13 листов календар с репродукции на
художничкатаСветлана Митева от Пловдив.
Чрез платната на авторката всеки можа да се докосне до бита и
атмосферата на този архитектурен резерват - гр. Копривщица.
Календарът беше даряван и разпространен в много къщи на града.
Тиражът на календара беше 1 000 броя, като беше отпечатан със
финансовото съдействие на фармацевтична фирма Унифарм АД /7800 лева
с ДДС/.
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21. Участие на настоятелството в рецитал с любовна поезия
На 14.02.2008 г. в читалище «Пенчо Славейков» в гр. София по
инициатива и финансова подкрепа се проведе рецитал с любовна
поезия от новата книга на Харалампи Харалампиев «Кристални
думи».
В програмата взеха участие – детски балет Силви, фокуси
показаха илюзионисти от Националния дворец на децата в
София.
Празника завърши с коктейл на чаша вино.
22. Съдействие на ОКН по изготвяне на проект за учебен план
През месец февруари 2008 г. Настоятелството съдейства по изготвяне на
проект за учебен план за парелелка по специалността „Организатор на
туристическа дейност” от професионално направление „Пътувания и
туризъм” в СОУ „Любен Каравелов” гр. Копривщица.
Профилът на училището следва да отговаря на тенденциите в развитието
на града. Времето доказа, че като национален архитектурно-исторически
резерват Копривщица следва да се развива съобразно съвременните
обществени условия като представя на младите поколения съхранените от
векове национални
и регионални традиции, утвърдени регионални
художествени занаяти и култура.
Проектът беше разработен от г-жа Велянова – Директор на НУК по
култура – Горна Баня, София. Тя предложи цялостен учебен план от I до
VIII клас, като се засили присъствието на общокултурни дисциплини –
чужди езици, литература и изкуства, с което да се подготви прехода към
съответните профили в гимназиалната степен.
За обучението в IX – XIIклас се предложи чрез ЗИП и СИП да се въведе
професионална подготовка по специалността „Организатор на
туристическата дейност“ от професионално направление „пътувания и
туризъм“.
В плана освен изучаването на два чужди езика беше предложено да
залегнат и следните дисциплини:
1. Икономика и организация на музейното дело и туризма – основна
дисциплина, която можеше да се обвърже и с конкретните местни условия,
специфични за региона.
2. Дисциплините: „приложно изкуство и занаяти“ и „фолклористика“.
Тези дисциплини щяха да бъдат в помощ за подготовката на кадрите и като
екскурзоводи в музеите, и като организатори на фолклорни изяви.
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Този подробен учебен план беше предаден на официална среща на кмета
на Копривщица – Любомир Цеков.
За съжаление нямаше последващи стъпки в тази насока нито от
Ръководството на Общината, нито от училището.
Малко по-късно през месец май 2008 г. научихме, че същия този проект е
бил внесен за разглеждане на сесия на ОбС от името на Кирил Палавеев,
който не е член на ОКН.
За пореден път, наш проект се представя от други хора. Няма лошо, стига
те да бяха доведени до край.

23. Участие в тържествата по повод 130 години от
Освобождението на България и възстановяването на
българската държавност
В периода 02-03.03.2008 г. в читалище „Хаджи Ненчо Палавеев“ в
Копривщица ще проведоха тържества по повод 130 години от
Освобождението на България и възстановяване на българската
държавност.
В тържествата се включиха членове на УС на ОКН.

24. Издаване на брой 5 на вестник Копривщенци
Както вече стана традиция брой 5 на вестник Копривщенци излезе през
месец април 2008 г. в навечерието на годишнина ат избухването на
Априлското въстание.
Съдържа 8 страници, от които 4 цветни.
С материали за оформянето на броя участие взеха: Парашкева Панталеева,
Райна Каблешкова, Иван Василев, инж. Любомила Семерджиева, д-р Тони
Зарев, Ана Млъчкова – Спасова, Надежда Тенева, проф. Веселин Борисов,
Филипинка Бондокова.
Екипът отговорен за създаването на този брой беше: главен редактор Харалампи Харалампиев, редакционна колегия – Антоанета Абаджиева и
Филипинка Бондокова.
Основни акценти в броя са:
- 130 години от Освобождението на България
- Руско-турската осв. война
- Новият стопанин на Копривщица – интервю с Любомир Цеков – кмет
- Копривщенската община през годините
- Перлата на средна гора – Аспекти от настоящето и бъдещето
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- 160 години от откриването на първото класно училище в Копривщица
- Копривщенската женитба някога и сега
- Книголюбиви възрожденци
- Емили Ан Странгфорд в Копривщица
- Етноложко изследване за Копривщица
- Стихове
- Вестителка на българската свобода
Брой 5 на вестник Копривщенци беше отпечатан в тираж 1000 броя.
Предпечатната подготовка и отпечатването на вестника беше
спонсорирано от фирма Унифарм АД и е на стойност 1560 лв с ДДС.

25. Продължаване на кампанията за социално подпомагане
В периода 3-5.04.2008 г. в гр. Копривщица се проведоха профилактични
прегледи от доц. д-р Михаил Боянов – главен специалист по остеопороза и
заболявания на щитовидната жлеза в Александровска болница.
Прегледите бяха осъществени по съвместната програма за социалназдравна дейност между ОКН и Община Копривщица.
Беше направено и дарение на лекарства за социално-слаби семейства от
Копривщица на стойност 350 лева.

26. Проект «Бизнес обучение за младежи от гр. Копривщица»
Проектът стартира на 14.04.2008 г. и е съвместен на ОКН и Народно
читалище «Хаджи Ненчо Палавеев», със съдействието на Център на
учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища и с
отпускане на средства от Световната банка.
Проектът представлява тренировъчна фирма «Екотуристически център» за
бизнес обучение на младежи от гр. Копривщица, насочено към подготовка
на кадри за туризма.
Като основна цел на проекта беше да се създадат пълноценни условия за
оползотворяване на свободното време на децата и младежите чрез форми
на практическо професионално обучение, да създаде основа за
дългосрочно сътрудничество между НПО и образователни институции за
равен достъп до иновативни форми на обучение в сътрудничество с
местната администрация.
Проектът беше одобрен и финансиран от Световната банка през месец юли
2008 г.
Ролята на ОКН в проекта беше да осигури софтуерните продукти за работа
на тренировъчното предприятие в областта на хотелиерството. Беше
закупен продукт за управление на стойност 232,35 лв.
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27. Трета земляческа среща на копривщенци
На 16.04.2008 г. в залата на Съюза на българските композитори в София се
проведе третата земляческа среща на копривщенци. На срещата
присъстваха Любомир Цеков – кмет на Община Копривщица, Радка
Скендерова – Зам. Кмет, Общински съветници, Огнян Палавеев –
Председател на ОКН, членове на УС на ОКН.
Присъстваха повече от 120 жители и гости от Копривщица и София.
Тази година участниците в програмата бяха изцяло нови и разнообразни по
жанр, което се хареса и допадна на присъстващите.
В концерта взеха участие джаз балет „Силви“, поетите Матей Шопкин
Бойко Ламбовски прочетоха свои произведения, посветени на „този
прекрасен град“. Сопраното Ирина Харалампиева, със съпровод на роял
изпълни песни по стихове на проф. Веселин Петков, Димчо Дебелянов и
Харалампи Харалампиев.
Художествената програма завърши със завладяващите изпълнения на
вокална група „Мечо Пух“.
Вечерта завърши в неформална обстановка на чаша вино.
Всеки присъствал копривщенец си тръгна с новия 5 брой на вестник
Копривщенци.

28. Тържества по случай 132 години от Априлското въстание
В деня на Копривщица 02.05.2008 г., 132 години от избухването на
Априлското въстание тържествата традиционно се проведоха на площад 20
април.
Сред официалните лица присъстваха и членове на УС на ОКН.
Арх. Стефан Беязов – члена на УС на ОКН беше обявен за почетен
гражданин на Копривщица.

29. Райна Каблешкова – члена на УС на ОКН почетен
гражданин на гр. Копривщица
В последния работен ден на месец май 2008 г., на заседание на ОбС на
Копривщица още един член на УС на ОКН беше официално обявен за
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почетен гражданин на гр. Копривщица. Това е Райна Каблешкова –
Серафимова и е признание за нейните заслуги в културния и обществен
живот на града.

30. АктуализираненаИнтернетстраницатанасдружението
През месец юни 2008 г. беше обновена Интернет страницата на
сдружението.
На нейните страници може да се види актуална информация за дейността
на сдружението, както и предстоящи събития.

31. Празник на детето в Копривщица
Дарение от Унифарм АД на стойност 1000 лева направи празника на
детето в гр. Копривщица на 01.06.2008 г. много весел и изпълнен с много
изненади и подаръци.

32. Откриване на паметна плоча на лейди Емили
Странгфордв гр. Копривщица
На 16.08.2008 г. на официално тържество пред сградата на Здравната
служба в гр. Копривщица бе открита паметна плоча на лейди Емили Ан
Странгфорд, която след Априлската епопея 1876 г. посещава града. Тук
благородната англичанка открива трапезария за пострадалото население.
Гост на откриването беше омбудсманът на РБългария – Гиньо Ганев, който
заедно с д-р Огнян Палавеев – Председател на УС на ОКН откриха
паметната плоча на изцяло реставрираната фасада на сградата.
На тържеството присъстваха кметът на гр. Копривщица – Любомир Цеков,
Зам. Кметът – Радка Скендерова, Председателката на ОбС – Искра
Шипева, Общински съветници, членове на ОКН и много жители и гости на
гр. Копривщица.
Проектът по реставрация на фасадата на сградата беше осъществено със
съдействието на Община Копривщица, която въпреки предприетите
предварителни действия по проекта, това мероприятие не беше включено в
официалната програма по време на Августовските тържества в
Копривщица /15-17.08.2008 г./.
Проектът за възстановяване на фасадата на сградата беше осъществен с
финансовата подкрепа на фирма Унифарм АД и възлиза на 1873,14 лв.
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33. Представяне на книгата на Райна Каблешкова „Видни
копривщенци 2”
По инициатива на ОКН на 8.12.2008 г. в читалище Славянска беседа в гр.
София се състоя официалното представяне на книгата на Райна
Каблешкова „Видни Копривщенци 2“.
За да поздравят авторката на книгата дойдоха много гости от Копривщица,
както и живеещи копривщенци в София.
Присъстваха над 70 човека.

34. Издаване на рекламен календар за 2009 г.
По традиция и за 2009 година Общо Копривщенско настоятелство издаде
13 листов календар с репродукции на художника Цветан Дошков от Враца.
Календарът беше даряван и разпространен в много къщи на град
Копривщица.
Тиражът на календара беше 1 000 броя, като беше отпечатан със
финансовото съдействие на фармацевтична фирма Унифарм АД /7848 лева
с ДДС/.

35. Тържества по повод 150 години от рождението на
хаджи Ненчо Палавеев
На 08.08.2009 г. в читалището в гр. Копривщица беше отбелязана
официално 150 годишнината от рождението на Благодетеля на града –
хаджи Ненчо Палавеев.
На фасадата на читалището беше открита негова паметна плоча.
Присъстваха: д-р Огнян Палавеев – Председател на УС на ОКН, ген.
Динчо Карамунчев, както и останалите членове на УС.
Това беше и официалното представяне на книгата за хаджи Ненчо
Палавеев, отпечатана и издадена от Симеон Димитров – члена на нашето
настоятелство.

36. Откриване на детска площадка „Средна гора”
в гр. Копривщица
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Идеята за създаване на Детски парк „Средна гора“ /възобновяване на
съществуващ, но изоставен и нефункциониращ детски парк/ се роди от
Община Копривщица. Тази идея беше споделена с Председателя на ОКН и
част от членове на УС.
Кмета на Община Копривщица с писмо официално представи намеренията
си и отправи молба за дарение до ОКН.
От своя страна ОКН изпрати писма до членовете на УС с искане за
съгласие и след определено време за това информира Община
Копривщица.
Обединени под общата цел да се възвърнат зелените площи и детски
площадки на гр. Копривщица, на УС на ОКН взе решение да бъде дарена
на Община Копривщица сума в размер на 5000 лв. за реализиране на
проекта за възстановяване на детската площадка.
На 17.11.2009 г. беше официалното откриване, което направиха Кметът
Любомир Цеков и Председателят на ОКН д-р Огнян Палавеев.
На тържеството дойдоха деца от ЦДГ „ЕвлампияВекилова“, ученици от
началния курс на СОУ „Любен Каравелов“, общински служители, членове
на ОКН, граждани.
За да се увековечи дарението на ОКН беше поставена табела и бяха
засадени дръвчета.
За най-малките посетители на детския парк в този празничен ден имаше
плодове и сладки.

37. Издаване на рекламен календар за 2010 г.
13 листният календар за 2010 година беше отпечатан в тираж 1000 броя и
съдържаше картини на художника Янко Янев.
Календарът беше отпечатан с финансовата подкрепа на Унифарм АД на
стойност 6672 лв.

38. Възстановяване на чешмата на хаджи Ненчо Палавеев
През последните години ОКН се ангажира да прави по 1 голям проект
всяка година.
През 2008 г. това беше възстановяване на фасадата и поставяне на паметна
плоча на лейди Емили Странгфорд, през 2009 г. това беше възстановяване
на детска площадка, а през 2010 г. този проект е възстановяване и цялостно
парково оформление на чешмата на хаджи Ненчо Палавеев по пътя за гр.
Копривщица.
Идеята за това беше дадена от Иван Василев – член на УС на ОКН и се
зароди още в края на 2009 г.
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Едва ли някой турист или гост на гр. Копривщица би забелязал тази
чешма, защото на нея има надпис „На 9.09.1944 г. партизаните разбиха
жандармерията и освободиха Копривщица“. Идеята е за цялостно
възстановяване на този крайпътен ансамбъл, оформяне на подходящо
място за спиране на коли, поставяне на пейки, кошчета, подход към гората
и поставяне на паметна плоча в памет на този велик човек – хаджи Ненчо
Палавеев.
Конкретното изражение и количествено-стойностна сметка на този проект
получихме през месец юни с официално писмо от Община Копривщица.
Цялостната реализация на проекта възлизаше на стойност 5674,99 лв.
Тази сума беше дарена на Община Копривщица от ОКН чрез финансиране
от фирма Унифарм АД.
Официалното откриване на чешмата се състоя на 15.08.2010 г. от Кметът
Любомир Цеков и Председателя на ОКН д-р Огнян Палавеев.
Присъстваха гости и жители на гр. Копривщица.
За съжаление още преди самото откриване на този ансамбъл се установи,
че е открадната дървена табуретка, а малко по-късно след това са
откраднали и поставената масивна дървена маса.

39. Издаване на рекламен календар за 2011 г.
Вече е факт и е отпечатанкалендара за 2011 г. Той е с картини от
художника Юлиан Кръстев от София.
Тази година календарът е по-различен от предишните. Рисуваните вече от
години традиционни картини с известните къщи от Копривщица са
заменени с фрагменти от дървени порти, високи каменни стени, къщи на
наши членове на ОКН и др.
Надяваме се с чрез този календар да разнообразим бита и ежедневието на
копривщенци.
Тази година размерът на календара е по-малък, а тиражът се запази 1000
броя.
Разходите по дизайна и отпечатването възлизат на стойност 3967,92 лв. са
с подкрепата на фирма Унифарм АД.
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Дарения от УНИФАРМ АД
на Общо Копривщенско настоятелство
за периода ноември 2006 – декември 2010 г.

1. Дарение на лекарства за соц. слаби през 2007 г.
550 лв.
2. Посещение на делегация от ОКН и Община Копривщица
в гр. Масафра, Италия
5 200 лв.
3. Издаване на брой 4 на вестник Копривщенци
2 100 лв.
4. Издаване на брой 5 на вестник Копривщенци
1 560 лв.
5. Дарение на лекарства на социално слаби през 2008 г.
350 лв.
6. Възстановяване на фасадата и поставяне на паметна плоча
На лейди Емили Странгфорд
1 873 лв.
7. Възстановяване на чешмата на хаджи Ненчо Палавеев 5 674 лв.

ОБЩА СУМА

17 307 лв.
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