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Презвитер Козма

Село на магистрала
Местоположението на омурта-

жкото село Презвитер Козма е
може би определящия фактор за
неговото развитие. И както сам
кметът Ерджан Ахмед казва "ние
сме село на магистрала и това е
предимство за всички, живеещи
тук". И още един факт в полза на
хората - близостта до два общин-
ски центъра - Търговище и Омур-
таг. Всичко това дава основание
на кмета изненадващо да твърди,
че безработицата тук не е сред
основните проблеми. Защото част
от 650-те жители на Презвитер
Козма в трудоспособна възраст
намират препитание в градовете
- жените като шивачки в "Дже-
ТеКа", а мъжете - като строители
в Търговище и по черноморието.
Тези, които остават на село, отг-
леждат животни в личните си сто-
панства.

Това, че в Презвитер Козма ня-
ма действащо училище, също не
притеснява хората. Децата им учат
в Омуртаг, а по-големите - в Тър-
говище. "Аз бях един от застъпни-
ците на идеята училището да бъде
закрито, защото съм убеден, че
слетите паралелки не дават каче-
ствено образование", казва Ер-
джан Ахмед. Но пък за сметка на
това са си запазили детската гра-
дина, в която днес се възпитават
и отглеждат 20-тина деца.

Ерджан Ахмед е родом от се-
лото и кмет вече четвърти ман-
дат. Въпреки че има жилище в
Търговище, е убеден, че селото
най-добре се ръководи, когато уп-
равникът живее там и познава
проблемите на хората. Друг е въ-
просът, че понякога се случва та-
ка, че съселяните му го търсят да
решава проблеми, които не са в
неговата компетенция. От разго-
вора ни с него останахме с впе-
чатлението, че той е реалист, осъ-
знава състоянието на държавата
и основния му приоритет е да да-
ва изпълними обещания. Смята,
че през първия кметски мандат е
бил амбициран да се докаже, въ-
преки че се е сблъскал с доста

непозната материя. Впосле-
дствие, казва той, се влиза
в релси и "се разбира, че
морето не е до колене". Но
постепенно с годините опи-
тът, познаването на хората
и работата с институциите
му дава кураж да се канди-
датира на поредните избо-
ри. Още повече, че и съсе-
ляните му оценяват свър-
шеното от него и го подкре-
пят.

Говорейки за свършено-
то за селото като свой плюс
и на общинското ръководс-
тво в Омуртаг, Ахмед отчи-
та ремонтирането на детс-
ката градина, изграждането на де-
тска площадка, обновяването на
читалищната сграда. Преди годи-
на-две е успял да избави съселя-
ните си от калта, като с отпадъчна
фракция застила 4-5 основни ули-
ци. С пари от капиталовата прог-
рама на Община Омуртаг е асфал-
тирана главната улица на Презви-
тер Козма. Сега желанието на кме-
та е по нея да бъде положена хо-
ризонтална маркировка. С добро-
волен труд и пари от спонсори та-
зи зима е била изградена прист-
ройка към джамията на селото, а
по време на посещението ни в пре-
дверието й, майстор полагаше те-
ракот.

Традиционният за омуртажко
проблем - безводието не подми-
нава Презвитер Козма. В селото
имат собствен во-
доизточник, но во-
дата през лятото
не достига. "Лип-
сата на пари е ос-
новната пречка за
решаване на дъл-
гогодишния проб-
лем", твърди Ер-
джан Ахмед. Мес-
тните обаче имат
идея - да се вклю-
чат към водоизто-
чник до Беломор-
ци, но за да стигне
водата до тяхното

село е нужно разработването на
проект, за да се осигури финан-
сиране за тръбите и съоръжения-
та. А иначе, парадокс е, че Козма
се слави като селото с най-много
кладенци - повече от 140. Почти
всяка къща има такъв, друг е въ-
просът, че през лятото те пресъх-
ват. Сега ангажимент на кмета е
да ремонтира селските кладенци
и чешми, за да е по-удобно на хо-
рата. Убеден е, че за да бъде
Презвитер Козма още по-прив-
лекателно (тук отчитат интерес
към недвижимите имоти, зара-
ди спокойния живот), всеки от
съселяните му трябва да полога
усилия - да се грижи за хигие-
ната пред двора си, а не да раз-
чита на двамата души от времен-
ната заетост.

Изграждат модерна
птицеферма
Инвестицията за над 6 млн. лева ще
осигури най-малко 45 работни места

Пред жителите на Презвитер
Козма се очертават добри перс-
пективи, ако бъдат доведени до
край предвидените инвестиции
тук. Общинското ръководство в
Омуртаг усилено работи за изг-
раждането на Логистичен център
и завод за производство на
ел.енергия от биомаса на площ от
80 дка в началото на селото. Дру-
га инвестиция, която би осигури-
ла поне 45 работни места, вече е
в по-напреднал етап. Става дума
за изграждане на птицеферма за
отглеждане на кокошки-носачки.
Фирма "Квинс Арго и сие" вече
усилено работи по реализиране-
то на идеята си. Собственикът й
Азис Мустафа е закупил част от
постройките на бившето АПК и из-
дига четири огромни халета. Оти-
дохме на място и разговаряхме с
Мустафа, който увери, че строи-
телството трябва да приключи до

септември, а
през октом-
ври фермата
да заработи.

За изгра-
ждането на
една от най-
модерните
птицеферми
в Североиз-
точна Евро-
па, както
твърди Азис
М у с т а ф а ,
ще бъдат
вложени 6 400 000 лева. Капаци-
тетът на фермата ще е 80 000 ко-
кошки и при отглеждането им ще
бъде използван минимален чове-
шки ресурс. Освен в строителст-
вото, инвеститорът ще вложи 1
900 000 евро в машини, а около 1
000 000 лева ще му струва заку-
пуването на птиците, които ще бъ-

Въпреки трудностите на вре-
мето, жителите на Презвитер Ко-
зма успяват да се справят с пре-
дизвикателствата. Всеки търси
начин да осигури препитание на
семейството си и опитват в раз-
лични сфери. Пример за това е и
цехът за алуминиева и PVC-дог-
рама, който се управлява от  млад
мъж от селото. Други пък са се
отдали на търговията. В селото
има 3 магазина и 3 кръчми.

Влязохме в крайпътния търго-
вски обект, който всички преми-
навали по главния път София-
Варна знаят. Той е собственост
на семейството на Зюбейде Сю-
лейманова и в него са ангажира-
ни всички членове на фамилия-
та. Зюбейде си спомня как през
2000-та година са отворили край-

пътното заве-
дение, а 6 го-
дини по-късно
откриват и
магазин за
хранителни
стоки. "В на-
чалото беше
добре, но от
една година
нещата се
п р о м е н и х а
драстично",
казва собст-
веничката .
Според нея,
никой от се-
лото не паза-

рува в магазина и основните им
клиенти са шофьори и премина-
ващи пътници. Кризата обаче се
отразява и тук, защото курсове-
те на товарните автомобили  са
рязко намалени. "Познавам ре-
довните си клиенти и още с вли-
зането си с знаех кой какъв обо-
рот ще ми направи. Но сега все-
ки купува най-необходимото и
бърза да излезе", разказва тя.
Думите й подкрепя и 17-годиш-
ният Ферат Енгинов, който е уче-
ник в Икономическия техникум
в Търговище, но в свободното
време помага на родителите си.
Зюбейде осигурява работа на
още едно момиче, което обслу-
жва клиентите в заведението.
Въпреки трудностите, не смята
да се отказва, защото това умее
да прави най-добре, пък и няма

дат от специалната порода "Иса
Браун".

Азис Мустафа от 17 години е в
този бранш. Има подобна ферма в
Буйново и утвърдени пазари.
През зимата яйцата ще бъдат пла-
сирани главно на вътрешния па-
зар, а през летните месеци - и в
Германия.

В магазина
на Зюбейде

Музей на беломорския бит
Търсят се пари за ремонт на покрива

Както е известно, село Беломор-
ци е основано от изселници от Бе-
ломорска Тракия. И днес тук про-
дължават да живеят около 15-ти-
на български семейства и още па-
зят спомена за родния край. А той
се поддържа и от обособения през
80-те години на миналия век ма-
лък музей на беломорския бит. Ха-
ризан Георгиев осъзнава, че под-
държането му е важно не само за
възпитаване на чувство на родо-
любие у младите хора, но и като

крепител на духа на по-възраст-
ните. Затова е осигурил средства
и закупил материали за освежа-
ване на фасадата на къщата и на
оградата. Много пари обаче са ну-
жни за ремонт на покрива и при-
тесненията му са около това. За-
щото керемидите са стари и изпо-
чупени и дъждът поврежда екс-
понатите. Надеждата на кмета е,
че ще се пробуди родолюбивото
чувство и ще се намерят спонсо-
ри, които да помогнат за ремонта.

Гурбетът - основен
поминък в Беломорци

"Няма какво да говорим, ние сме
№ 1" с този рефрен от популярна
песен, звучаща в преминаващ ав-
томобил, ни посрещна Беломор-
ци. Първото ни впечатление беше,
че селото е много живо - деца и
възрастни се разхождаха из цен-
търа, пазаруваха в магазините.
Кметът Харизан Георгиев пък още
от вратата ни подхвана - нямаме
кражби и престъпност, тук е много
спокойно.

Болката на кмета обаче е, че без-
работицата е прогонила голяма част
от съселяните му извън селото, та
даже извън граница. Повече от 150
семейства работят в Холандия, Ита-
лия, Белгия и Германия. До месец
още 40 се готвят да заминат. Нами-
рат препитание в строителството и
в сезонната работа - сега берат лук
и чесън в Италия, по-късно - масли-
ни и за Нова година се прибират.
Тогава селото наистина се изпълва
с живот и се достига реалната брой-
ка на 1200 жители. "Хубаво е, че не
се изселват завинаги - работят там и
влагат парите си тук", казва дълго-
годишният кмет. И наистина е така -
впечатления правят новостроящи се
големи къщи, други са с подменена
дограма и с освежени фасади.

Георгиев си спомня за годините
до 2003-та, в която повече от семей-
ствата в Беломорци са били на со-
циални помощи. Хората тук нямат
собствена земя, но пък и по думите
на кмета, земеделието не ги прив-
лича. Тези, които са останали в ро-

дния край се занимават с търговия,
прекупуват животни и така изхран-
ват семействата си.

Основният проблем на селото е
липсата на здравен пункт. Личните
лекари на беломорци са в Омуртаг
и в последната година не посеща-
ват селото. А нуждата на многолюд-
ното село от здравен специалист е
осезаема - тук има много деца и
доста възрастни.Георгиев е напра-
вил постъпки за обособяване на
здравен пункт, осигурени са и 10000
лева от общината в Омуртаг. "Ако
успея да свърша и тази работа, ще
съм много доволен, защото ще свър-
ша още едно добро за хората", каз-
ва той. А иначе, през 15-годишното
си кметуване Харизан Георгиев се
е стремял единствено съселяните му
да живеят добре, като “бели хора”,
както сам твърди. През миналата го-
дина е асфалтирана отсечка от бли-
зо 2 км, която обаче трябва да бъде
довършена, защото финансирането
е временно спряно. Около 300 000
лева са нужни за дооборудване на
новопостроената детска градина. Тя
е изградена през миналата година
по проект, спечелен от община
Омуртаг и необходимостта от нея е
голяма, защото сега малчуганите се
обучават в отделено им помещение
в сградата на училището. В момен-
та са обхванати едва двадесетина
деца, а над 70 са кандидатите за
забавачка.

Училището в Беломорци е сре-
дищно и тук се обучават 120 деца

от селото и съседните Тъпчилещо-
во и Бостан и през следващите го-
дини ще стават повече, защото ра-
ждаемостта тук далеч надвишава
статистиката за страната.

Традиция и
съвремие

Варненска фирма е ангажирана с изграждането на обекта

А. Мустафа

Е. Ахед

Х. Георгиев

Музеят в Беломорци

На комшийска
раздумка

Бие последният
звънец за деня
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