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Сега всеки си прави, каквото си иска, и както му скимне. Не го наказват. Той 

остава безнаказан и нещата от ден на ден се влошават.

А кое беше лошото по време на социализма? 

Може да е имало лошо,  но ние не сме го разбирали,  защото до нас не е 

стигало.  Имало  е  лоши  неща  за  хора,  които  не  са  спазвали  реда  и 

дисциплината.

В селото имаше ли такива? 

Не си спомням такова, такива фрапиращи случаи, не се сещам. По-спокойно 

беше тука, имахме си кооперация, ходиха си на работа. Цялото село по време 

на кооперациите направиха тези къщи, с труд, с дни ги направиха.  Хайде 

сега да си направиш! Не можем ремонт да си направим на къщите.

Хората са имали възможност? 

Имаха възможност. И канализация направиха на времето. И телефони имаше. 

Сега всичко, което вземат, е от тодорживково време. Вие не виждате ли?! 

Някой нещо да е направил. Освен едни лъскави офиси, друго прави ли се. 

Нищо не се е  създало. Всичко си е така.

А този път през селото? 

Този път е направен още от комунизма. За коли от 5 тона. Тогава нали такива 

коли  имаше.  Най-много  пет  тона  минаваха.  А  сега  какви  коли  минават. 

Минават  тирове,  турски,  по  80  тона  и  ела  да  видиш  всеки  път  като  се 

ремонтира.  И само ремонти правим. Може ли да караш на такъв път?! То 

нямаш основа да караш 80 тонни коли. Ами, само това ли е.

А нещо, което да не ти харесваше тогава? 

Пълна свобода имахме, не е имало лято да не ходим на почивка. Не е имало 



екскурзия да не отидем. Аз се ожених малка, имах възможност да работя, да 

си плащам наема, да си плащам всичко, разходи, които имах. И децата ми 

ходеха на училище. И детето ми ходеше на училище с безплатна храна, даже 

събота и неделя, когато му останеха купони то ми носеше консерви. Разбираш 

ли?! До такава степен е бил редът. А сега няма какво да ядат, няма какво да 

обуят. Ето, сега внучката ми иска да учи и за да учи, баща й отиде в Гърция. 

А, нещо да те е подразнило тогава, да кажеш „абе не ми харесва това 

така“? 

Хората  казваха  църквата.  Ама, аз  не  съм  живяла  с  църквата.  И  не  ми  е 

правило впечатление, дали ми дават или не ми дават. Сега като ми дават 

възможност, ето правя църква (в момента се строи църква в селото със 

средства от жителите), ама дава ли ми някой един лев за църквата? Не 

можем да я построим. Църква не можем да построим.

А Държавна сигурност не ви ли притесняваше? 

Аз не съм правила нищо незаконно, за да ме притеснява. Притеснява ги тези, 

които  правят  незаконни  неща.  И  в  Съюза  ходих  и  там  работих  и  нямах 

проблем.

А това, че не можехте да пътувате винаги, когато поискате? 

Сега имам възможност да пътувам, ама, защо не пътувам?! Много дал Господ, 

ама като нямаш пари, къде ще отидеш. Кой използва тези възможности. Тези, 

които ни ограбиха. Взеха фабрики, взеха пощи, взеха това, взеха онова, ние 

тук си стоим на село. До Карнобат не можем да отидем. Аз тук за една пенсия 

от 135 лв., за която съм работила 30 години, кажи ми, аз със 135 лв. какво ще 

направя. Ами, че аз не мога да си купя лекарства, ами, че токът ми е 125 лв. 

Какво ще работя, с какво ще живея, ако синът ми не е в Гърция, и аз нямах 

тоя магазин?!

Децата избягаха ли? 

Ами, всичките ми деца са  избягали.  И  дъщеря ми и  синът ми.  Отидоха и 

работят. Как ще живеем, иначе.



Ти одобряваш ли, че те заминаха? 

Не го одобрявам, но къде да работят. Защо трябва да бягат, като трябва тук 

да работят. Защо да бягат, да отиват в чужбина, да слугуват като тука може. 

Ама не е уреден труда на заплащане.  Дъщеря ми беше готвач, започна у 

Варна. Работи три месеца, едни вратове не й дадоха пари. Отиде на друг 

ресторант.  Работи  –  не  дадоха  пари.  Замина  в  Кипър.  От  Кипър  отиде  в 

Гърция. Получава  800 евро. Работи по 8 часа, осигурена е, всичко! Е, това ли 

е хубавото на България, на демокрацията. Кое е хубавото?! Демокрация ли е, 

това е свободия тука!  20 процента направили едни вили,  направили едни 

басейни, взели едни джипове, какво ще го демонстрираш това богатство. Аз 

разбирам, който да влага нещо в тази България, да направи нещо. Ето, сега 

се строи църква, толкова богати хора има. Ама, даде ли богат един лев – 

никой не даде. Той ми демонстрира! Дошъл ми с джипа си, снаха му с джипа 

си, сина му с джипа си! Това са крадени пари, това са наши пари. Как може 

вчерешно хлапе да ми се разкарва с джипове! Аз, ето, 14 години магазин 

държа. Имам ли пари –  нямам. Едва смогвам. Никаква демокрация не искам! 

Не искам нито да я чувам, нито да я виждам!

А като дойде 89-та очаквахте ли нещо по-хубаво? 

Очаквахме! Много хора очакваха, обаче, всички, които мислеха така сега са в 

периферията и дори не ги зачитат и за хора.  Всичките хора ги излъгаха. 

Наредиха се пет-шест и толкова. 

Нещо хубаво поне няма ли в демокрацията? 

Няма хубави неща! От тази година вече няма да ходя да гласувам. Защото 

всички надежди са излъгани. От какъв зор. Няма да гласувам. Никой няма да 

гласува в това село, помни ми думата.

А иначе до сега винаги си гласувала?  

Гласувах! Гласувах и  хайде виж сега какво  направиха ГЕРБ. Нито пенсията 

увеличиха… 

А някои от политиците изобщо харесва ли ти от целия преход? 



Не съм мислила по този въпрос. Но има. Обаче, те не се забелязват. Просто 

не бият на очи. Те просто стоят по на страни хората. Има такива. Има тука 

няколко от нашия регион.

А от управлението на Борисов? 

Не ми  се  говори направо! Напълно разочарована съм! На мен не ми трябва 

лидер. Може да е най-грозният, но да управлява, да има ръководни дейности 

и да си личи, че управлява. Той какво направи – нямало пари! Как няма пари 

–  това правят, онова правят – за пенсионерите нямат. За нищо нямат. Нищо 

не направиха социално. От този преход единствено комунистите направиха, 

каквото направиха. Комунистите ни увеличиха пенсията, никой друг. Костов 

я намали, комунистите я увеличиха.

И като каза Костов, за Костов, какво ти е мнението? 

Костов  продаде  България!  Какво  да  ми  е  мнението.  То, такива  един  дол 

дренки, бе! Не съм забелязала някой. Хората работа нямат. Чакай ще видим, 

какво ще излезе и от тия. Тези субсидии само, който е правил – правил. Друг 

няма.  От  субсидиите  само  хората  вземат,  кой  колкото  може  и  толкова.  

Вследствие социалното недоволство расте. Няма да гледаме другите. Говорим 

за  нас,  които  вече  сме  се  пенсионирали,  тези, които  вече  предстоят  на 

пенсия.

Какъв е начинът да се оправят нещата, има ли решение според теб? 

Ами,  да  спре  да  се  краде,  но никога  няма  да  стане.  Никога!  Такъв  е 

манталитетът. Крадат всичките  и за нас няма да остане.

Червен  (мъж, 30  г., привърженик  на  ДПС):  Той, Бойко  Борисов, не 

запълва дупки, той пътища прави! 16 км. направи, това малко ли е.

Ние го виждаме тук пътя, какво го е направил. Желю беше и той, поне до 

Веселиново да го беше направил. Аз не виждам, да е направено. Пък каква 

пенсия взе,  пък  джипове,  пък  охрана.  Каква охрана бе,  ние с  охрана ли 

ходим, че те ше ми ходят с охрана!  Отчаяни сме, им кажи, всички хора сме 

отчаяни!



Имаше ли нещо положително за тези 20 години? 

Нищо положително! Боже-е-е! Аз от ден на ден ставам по-зле. Дето се вика, 

сега ядем банани, когато си искаме! Хе-хе-хе! Тогава купувахме по едно-две 

кила, пък сега не можем да си купим по едно бананче. 

Ами това, че нямаш избор не беше ли отрицателно? 

Е, как ще нямаш избор. Вземахме си всичко. Като си вземеш салам, ядеш 

като хората. Варената наденица е варена наденица. Какви салами се ядяха, 

бе! 

Червен : И сега има страшни салами, де! А, сега като има, аз не мога да си 

купя! Какви салами ядяхме!  Идете им кажете, че за нищо не стават, да се 

хващат и да изчезват!

А кой да дойде? 

Хора, които умеят. Има ги, но не ги пускат. Избират най-простите, които нищо 

не разбират, за да могат да ги командват.

Ако БСП се върнат на власт по-добре ли ще е? 

Не знам. И те крадяха, но пък даваха и на нас.

Червен: Всяко следващо правителсдтво ще бъде по-зле и по-зле. Не знам аз. 

Никакво гласуване повече.  ДПС-то ще спечели.  Сигурно до десето коляно 

хората  им  са  устроени.  До  десето  коляно  най-малко.  Тодор  Живков  бил 

крадял.  Той  ще бъде  най-светлият министър-председател  в  България  през 

всичките тези години.

Трябва ли ни някой като него сега? 

Не може вече така. 

Хубаво ли е, че има избор вече при избори? 

Няма нужда от много партии. България да не е кой знае колко голяма, че да й 

трябват. Ако щат да са две,  но да работят за България. Ти не можеш да го 

разбереш. Вие имате ли сега пари за парното във вашия университет? Кога е 



било това нещо при Тодор Живков?! Никога! Парното си бичеше. Какво да ти 

разправям. Въобще може да е имало режим, може всичко да е имало по някое 

време на Тодор Живков, ама такова нещо, за училищата да е нямало.... А сега 

водата е лев и 10 и се намира на 8 км! Пък да не говорим за тока. Не ме 

питай там. Още не съм го платила. Въобщо каквото и да питаш, няма какво да 

се отговори. Иначе нямаше въобще да говоря.

Не ти се говори въобще за политика? 

Даже не ги гледам сутрин. Гледам „Дискавъри“, за да не ги гледам, да не се 

ядоствам.  И като почнат, колко сме дали за ЕС, а колко сме взели? Нищо!

Не  можеме  ли  да  се  поучими  от  някой  –  от  западна  Европа,  от 

Америка? 

Абе, нашите взимат само най-лошите неща. Как могат да откраднат! Те не 

гледат хубавите неща. Те ходят, всеки ден са там в ЕС, ама какво са видели, 

нещо хубаво да са взели?! Нещо хубаво да са взели, да кажат ай това, това и 

това. Няма! Само най-лошото.

Вие тук не кандидатствате ли по европейски проекти? 

Еврофондовете ги взе тук Киров, в кооперацията. Като него стабилен няма! 

Той е председател на асоциацията. Ама, за нашето село нищо не е направил. 

Само си обработва земите и си ги взема. Онзи ден тук на футболистите даде 

1000 лв. и толкова. Направи за 1500 лв. банкет на Трифон Зарезан и за 2000 

лв.  продаде  пелин! А  Цветанов  какво  направи?!  Хващаме  ги, пущаме  ги! 

Хващаме ги – пущаме ги! Ха-ха-ха! Единственият свестен е този по туризма и 

по икономиката. Абе, нищо не се прави. Уж расте икономиката, няма работни 

места. Все затварят всичко, вместо да отварят. Тук в това село, откак съм 

дошла, тези, които са на власт – все са те! Никакво и нищо не правят. Работят 

си,  вземат си каквото могат да си вземат и никой не го интересува за хората.

Нали ги избирате вие? 

Кого да избереш. Следващите ще са ДПС.



В това си сигурна? 

Абсолютно.

Само тук или навсякъде? 

Навсякъде, където е смесено.

А тук разбирате ли се? 

Много добре. Никога нищо не е имало. Ако не са те, ние ще изпукаме тук. 

Няма кой да ни изкопае гроб тук. Веднага се притичват на помощ. 

Ти харесваш ли политиката на ДПС? 

Не. Междудругото те, БСП-то, го направиха това. И ДПС обещаха и пари за 

църквата. И сега ги чакам да дойдат.

А иначе Доган харесваш ли го като политик? 

Грижи се за тях. А държавата не се грижи за нас. Аз ти казвам. Положението 

е много тежко. Щом аз съм с магазин и не мога да вържа двата края, значи... 

а тях винаги са ги поддържали. И още по време на социализма и в Съюза като 

бях, пак така бяха. Най-хубавите работи. И сега пак е така.

А какви отнишения трябва да поддържаме с Русия сега? 

Добри!  Само  тя!  Русия  вече  никой  за  нищо не  я  бръсне,  но  следващата, 

иначе, която ще ни завладее, ще е Турция. И така става. Не виждаш ли и 

самият Бойко Борисов какво прави – контактува с тях.

А ти за или против си за влизането на Турция в ЕС?  

То по-добре е да ги приемат, защото така или иначе те използват пак наши 

еврофондове.  Иначе, те никога не могат  да станат  Европа,  никога.  Те ще 

завладеят целия свят. Те са го завладяли! Нямат мозък ръководителите с тази 

политика, която я водят, с тази политика на демокрация и не знам какво. 

Целият свят завладяват.

А западът не се ли противопоставя? 

Западът, Щатите ги държат. Кои сме ние, че ще  ги спрем. Кои?



А не трябва ли да сме ориентирани към Щатите? 

Ние  въобще  не  трябва  да  сме  натам.  Щатите  ни  докараха  до  тук.  Ние, 

Европейският  съюз  нищо  не  ни  помага,  само  плащаме  членски  внос  там. 

Щатите каквото кажат. Вади-вади. Турция ще я приемат в ЕС – ще я приемете. 

Те командват ЕС, Щатите. Например, когато бяхме със Съюза отношенията 

бяха други. Имахме пазари, фабрики, всичко. И всичко изнасяхме за Съюза. 

А  какво  направихме –  не  щем.  Аз,  например,  като  се  върнах  от  Съюза, 

свалиха Тодор Живков, казаха не на рублите, не на руснаците, загубихме 

пазара, загубихме всичко, нямаме икономика. Хората се нагласиха в Съюза. 

Сега  и  да  идем,  и  да  искаме  да  идем,  няма  да  ни  приемат.  Това  е 

положението. И да се оплаче-файда няма. Всяка вечер се оплакват по СКАТ, 

ама никой не ги чува. Ха-ха-ха. Ние все още работим с техния манталитет. Но 

при тях хората се задоволяват с малко. Аз съм работила в Съюза и руснаци 

имам тук. Той днеска не готви, той яде домати, сирене, масло и е готов.  

Какво,  в  Съюза  рускиня изкарва  60  рубли,  а  аз  с  60  рубли  не  мога  да 

изкарам.  Те  са  икономични и  се  задоволяват  с  малко.  Докато ние ходим, 

движим се, искаме вече да бъдем по-активни, по друг начин на живот. Ама, 

не можем. 

А на нас мястото ни в ЕС ли е? 

Всъщност, да. Ние сме били най-големите европейци. Още на времето.  Ами, 

нашите домати, нашият зеленчук, кой го има – никой го няма. А на турския – 

какво му е. Ама, защото тяхното производство е евтино, и кой ще си купува 

нашето – никой.  

[1] около 55 години, собственик на магазин за хранителни стоки


