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В Чернокапци

Вода газят, жадни ходят
Тръгваме за Чернокапци. Поз-

наваме района и търсим овощни-
те градини между двете села. Но
от тях вече няма и помен. Хората
са си върнали собствеността, из-
коренили са дърветата и сега сеят
есенници за изхранване на доби-
тъка. А другата причина за ликви-
дирането на овошките е, че няма
сигурни пазари за продукцията им.

Влизаме в Чернокапци - къщи-
те в селото стоят от двете страни
на пътя, който води до кметството.
И първото, което мислим, движей-
ки се по него, е че тук нов асфалт
не е полаган поне 20 години. Нера-
достна констатация, но факт. Кме-
тът Метин Шерифов посочва нуж-
дата от преасфалтиране като ед-
на от належащите, но смята, че
хората на Чернокапци имат друг
още по-спешен и жизненоважен
проблем - водата за пиене. Тук в
пълна сила важи поговорката "Во-
да гази - жаден ходи". Защото в
селото има три чешми, покрай не-
го минават две реки, язовирът на
Красноселци е наблизо,  имат до-
статъчно поливна вода, но пък та-
зи за пиене липсва. Затова водата
е главния проблем на Чернокапци.

Кметът Метин Шерифов е към
края на първия си мандат. И най-
голямото му желание е да реши
водния проблем. Но въпреки уси-
лията му, към момента са на етап
разработване на проект. Идеята е,
тъй като нямат собствен водоиз-
точник, с подкрепата на община
Омуртаг, да водоснабдят селото
от язовир Красноселци. Нужно е
да бъде изградена и малка пречи-
ствателна станция под язовира. А
водопроводът съществува, поло-
жен е преди години, когато язови-
рът е водоснабдявал Омуртаг, ка-
зва кметът. За реализирането на
идеята са нужни около 250 000 ле-
ва. На пръв поглед не чак толкова
много пари, защото с тях може да
бъде решен за години напред един

т о л к о в а
стар и на-
болял про-
блем. За-
щото хора-
та тук пом-
нят суша-
вите лета,
когато во-
дата за пи-
ене е при-
стигала с
цистерни.

Липсата
на вода е и
една от
причините
Чернокап-
ци да обе-
злюдява.
Младите търсят по-добър живот в
градовете и в чужбина. По-добър
живот и заради наличието на ра-
бота там. Защото в Чернокапци, ос-
вен да гледаш животни, няма как-
во да се прави. Малцина са тези,
които работят в Омуртаг, 25 пък
са жените заети в "Тракия Глас
България", други работят като ши-
вачки. И това дава възможност да
се констатира, че жените издър-
жат селото...

Иначе, в селото имат три чеш-
ми. Но водата, която тече от тях,
е мътна и дори и тя е негодна за
пиене. Затова, макар и позакъс-
няло и под натиска на съселяни-
те му, идва решението на кмета
за ремонт на селските чешми. Не
са нужни само пари - всичко е
въпрос на добра организация и
личното участие на хората - вси-
чки до един заинтересовани от
проблема. Някога така се праве-
ше и добрата традиция сред то-
ва население не е умряла. Мате-
риалите за ремонта са вече оси-
гурени и до 20 дни, по думите на
кмета, той ще започне. Предви-
жда се да бъдат каптирани изво-
рите и ремонтирани шахтите. Ние

пък обе-
щ а х м е
пак да
отидем и
да прове-
рим как-
во е нап-
равено.

Г о р -
дост на
хората от

Чернокапци е могилата в центъ-
ра на селото. Обособена е в парк,
преди десетина години е посеща-
вана и от археолози, но така и до
днес не се знае от кое време е и
какво крие. Но никой - и местни,
и чужди - не са посегнали на то-
зи обект. Местните се грижат за
него - изградили са беседка в по-
дножието на могилата; млад мъж,
милеещ за родния край, засадил
фиданки и се грижи с любов за
тях, за да оставят нещо за поко-
ленията; жени от селото са по-
сяли цветя около оградата. И пар-
кът се превръща в място за раз-
думки и отмора. Тук се извърш-
ва и традиционния молебен за
дъжд през месец май.

В момента на две от селските
улици се полагат отводнителни
тръби. В селото няма канализа-
ция и заради това дъждовната
вода сега ще се отвежда към ре-
ката.

"Мъча се да направя нещо. Най-
голямата амбиция е водата, а пътя
ще оставим за по-добри времена.
Защото, ако осигурим водата, жи-
вотът ни ще е по-добър", казва Ме-
тин Шерифов.

В читалище "Култура 1940"

Обособяват Интернет-зала
регистрация народно читалище
"Култура 1940" - с. Обител има и
филиал в Голямо Църквище.

В момента г-жа Якуб работи по
реализацията на проект по прог-
рама "Българските библиотеки -
място за достъп до информация
и комуникация за всички". Със
собствени средства е извършен
ремонт на помещението, закупе-
ни са маси и столове и предстои
да бъде обособена Интернет-за-
ла. Очаква се да пристигнат шест
компютъра, които ще се ползват
безплатно от жителите на село-
то. Предвижда се и безплатно
обучение за работа с компютър
и Интернет, които ще се прове-
жда от обучители по програмата.

Гюлсян Якуб разказа, че към
читалището вече години наред
функционира детска фолклорна
група за турски народни песни.
14 момичета репетират с удовол-

ствие, участват в конкурси и на-
дпявания, печелят награди и за-
твърждават доброто име на Оби-
тел. Освен това, в читалището
има традиция всеки вторник
през зимните месеци жените да
се събират на седенки, да четат
списания, да споделят радости
и тревоги. Обмислят и организи-
рат екскурзии - посетили са ве-
че Велико Търново и са наблу-
давали светлинно-звуковото
шоу на Царевец, а сега през ле-
тните месеци дамите от селото
настояват за посещение на ня-
кои черноморски курорт.

Активната дейност на г-жа Якуб
се оценява не само от местните.
Именно заради приноса си за раз-
витието на културния живот, зае-
дно с колежката си от Врани кон,
на 24 май тя е била поканена и
участва на приема на президента
Георги Първанов в София.

Не случайно материала за
Обител озаглавихме "Живото
село на Герлово". Защото тук на-
истина има живот във всичките
му форми. И най-хубавото е, че
читалището в селото е едно от
добре работещите в община
Омуртаг. То наистина е духов-
ния дом на хората тук, а читали-
щната секретарка Гюлсян Якуб
успява да привлича и млади, и
стари, за да обогатява култур-
ния живот на селото.

Читалищната библиотека на
Обител разполага с над 12 000
тома и е една от най-богатите в
региона. През 2009 г. чрез до-
пълваща субсидия от Министер-
ството на културата, след спе-
челен проект на стойност 2000
лева са ремонтирани двата от-
дела на библиотеката. Пак чрез
проект е закупена компютърна
конфигурция. След новата пре-

Обител

Живото село на Герлово
"Герлово - това е Обител, Оби-

тел това е Герлово!" -  така е на-
писал студентът Ерол Шабанов от
Обител в собствен сайт за род-
ното село. И за да го е написал,
значи го е почувствал. Защото,
убедена съм, че всички жители
на този край мислят така, а чест
прави на това момче, че е предс-
тавило родното място в необят-
ното интернет-пространство.

Влизайки в
Обител имахме
чувството, че
сме някой малък
град, защото тук
беше по градски
оживено: в цен-
търа имаше мно-
го коли, десетки
хора, детска глъч
се носеше от
селския парк,
хора от времен-
ната заетост се
грижеха за чис-
тотата. Посрещ-
на ни кметът на
селото Исмет
Ереджебов, а
хош гялдин (до-
бре дошли), из-
речено от всички присъстващи,
затвърди мнението за традицион-
ната гостоприемност на хората
тук.

И ако през 80-те години на ми-
налия век Обител беше средищ-
но село за региона и имаше амби-
цията да стане град, то днес в съ-
знанието на хората продължава
да е така. Много неща са се про-
менили оттогава, къде в положи-
телна, къде в недотам добра по-
сока. Но хората си остават същи-
те - все така работливи, все така
загрижени за семействата си, въ-
преки че някои от тях са безра-
ботни, други  пък търсят препита-
ние далеч зад граница.

ЛЪЧ СВЕТЛИНА за по-добри
дни на Обител и близо
800-те му жители внася
последната инвестиция
тук. Крупна, наистина -
за 20 000 000 лева. Ста-
ва дума за изграждане
на фотовултаична инс-
талация за производст-
во на електрическа
енергия от слънчева
светлина. Фирмата ин-
веститор "Гео Солар" от
Варна е закупила 350
дка общински земи - ме-
ри и пасища, в местността Корку-
та. В момента текат процедури за
промяна на статута на земята, за
да започне строителството, раз-
каза кметът Ереджебов. По ду-
мите му, по време на строежа ще
бъдат наети местни хора, а след
това фирмата има намерение да
разкрие нови 15 работни места.
"Гео Солар" е приела условието
на кметството в продължение на
15 години да заделя за селото по
10 000 лева за година. Не са мно-
го пари, но пък могат да бъдат из-
ползвани за облагородяване на
Обител. "Дано си повлекат кра-
ката и се радваме и на други, има-

щи намерение на инвестират тук",
каза кмета.

А селото има нужда има нужда
от външни вложения, защото, за-
щото традиционните занимания
със скотовъдство и земеделие
все повече намаляват. Все още
тук се отглеждат около 150 кра-
ви и 500 овце в частните стопанс-
тва, но е имало години когато са
били в пъти повече. За да се изх-

ранват животните пък се обрабо-
тват около 4500 дка земи. Има ня-
колко крупни земеделски произ-
водители, други жители на село-
то са собственици на техника и
машини за обработка на земята.
Това е основното препитание на
хората от Обител. Младите, пре-
димно строители, търсят своята
реализация в големите градове на
страната и в чужбина. Някои са
от години там, изтеглят семейст-
ва, но се връщат тук, защото род-
ното не се забравя.

Голямата гордост на хората от
региона е обновената ДЕТСКА
ГРАДИНА. "Чакахме за нея дъл-
го, но вече я има", споделят те.
И чакането си е заслужавало,

защото днес Обител може да се
гордее със своята забавачница,
която не отстъпва и на повечето
градски. В нея се обучават и въз-
питават деца от няколко села:
Чернокапци, Голямо Църквище,
Церовище. Обособени са две
групи, за децата в които се гри-
жат 4 преподаватели и помощен
персонал. За основния ремонт и
обзавеждането община Омуртаг
е вложила 150 000 лева. Хуба-
вото, споделя директорката Еми-
не Кунгьова, че интерес към де-
тското заведение има.  Факт,
осъзнат и от кмета на Омуртаг
Неждет Шабан, който влага па-

рите.
 Децата

също са ви-
димо щаст-
ливи от но-
вата си при-
добивка. Ра-
дват ги и ри-
сунките по
стените на
градината,

дело на любител-худо-
жник от Церовище.

Тук разговорът ни бе
прекъснат от веселата
глъч на завършващите
осми клас малки абиту-
риенти на местното учи-
лище "Христо Смирнен-
ски". То е средищно и в
него се обучават 120 де-
ца от близките села.
Училищен автобус все-
ки ден на два курса пре-
возва учениците и мал-
чуганите от детската
градина.

Разговаряйки за
случващото се в мо-
мента в селото, Исмет
Ереджебов бърза да се
похвали с изгражда-

щата се нова приемна на Поли-
цията в селото. Тя ще се поме-
щава в бившата здравна служ-
ба, вече е подменена старата до-
грама с РVС, а в цялостния ре-
монт община Омуртаг и местно-
то кметство ще вложат 50 000
лева. Тук ще работят четирима
полицейски инспектори, обслу-
жващи региона, ръководени от
старши инспектор Евгени Геор-
гиев. Друг положителен момент
в цялостния живот на Обител е,
че престъпността тук не е голя-
ма. Причината за това е не само
видимото присъствие на унифор-
мените, но и различния морал на
хората.

Кметът Ереджебов заема по-
ста вече трети мандат. Ус-
пял е да изгради у съселя-
ните си име на ДОБЪР УП-
РАВНИК И СТОПАНИН.
Но има куража да изрече
думите "Чувствам се длъ-
жник на хората". Хващам
се за тези думи и го питам -
защо? А той бърза да ка-
же, че въпреки отремонти-
раните пътища и общест-
вени сгради, има желание
да направи още, защото съ-
селяните му го заслужават.

Амбицията на Ереджебов е да
възроди за нов живот сградата
на бившия младежки дом, изг-
раден през 1986 г. Но от 1992 г. е
неизползваем. "Сградата е голя-
ма и хубава, в нея могат да се
обособят различни помещения,
които да се ползват за масови
прояви и спортни дейности. Има-
хме обещания, че ще ни бъдат
отпуснати пари, но нещата мал-
ко се промениха заради криза-
та. Не можем да кандидатства-
ме за финансиране по проект, за-
щото нямаме 2000 жители", ка-
зва Ереджебов, но не се отказ-
ва от идеята си.

Кметът М. Шерифов (на малка-
та снимка) и жители на Чернока-
пци с интерес разгледаха новия
брой на “Търговищки НОВИНИ”

И. Ереджебов

Малчуганите в нова-
та детска градина на
Обител

Делник в Обител

Изглед от Чернокапци. В тази идилия и
съществуващата могила местните виждат
възможност за развитие на селски туризъм
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