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- Вие от къде сте? 

- От София, студенти. Много хора има в това село. С какво се занимават? 

- Винпромът, ДТК... Много семейства има като мен на по 80 години и турците 

взимат къщите. Вече има 20-30 семейства турци. През турско не е имало 

толкова турци тук. На други места няма работа, а тук имат препитание. 

- Турците купуват ли къщите? 

- Купуват ги. 

- Те откъде идват? 

- От Шуменско, от Балкана идват тук. 

- В Подвис сме отседнали и хората казват, че там няма турци. 

- А, има едно семейство там работят. Той идва да си взима тук пенсиите, на 

себе си и жена си. 

- Цигани има ли? 

- Цигани имаме много. Ромите. 

- Разбирате ли се? 

- Нашите цигани тук, аз ги помня, с мен са порастнали, бащите. Въобще ги 

имаме като приятели, роднини, те не крадат. Хубави хора! Но тези, които 

дойдоха от Градец, напълниха селото тук... Крадат! 

- Кога дойдоха от Градец тези цигани? 

- Ами, отдавна.  Купуват  къщите.  Горе  на  Балкана няма препитание,  няма 

работа. Нашето село, ние сме на кръстопътя. 

- Циганите организирано ли идват? 

- Не, по един, двама, трима. Идват тук като секат дърва. Повечето работят в 



горското. 

- Много ли кражби стават? 

- Не. Нямаме, ама на други места задигат, каквото видят… Тук старчески дом 

има. 

- Бяхме там. 

- Има към 20 човека персонал от млади хора. ... ... В Карнобат има кабелен 

завод, германски или турски.  Тук  има 20-ина човека,  които работят  там. 

Вземат много хубави пари. Вземат, ама тежка работа работят. Аз 30 години 

работих в ТПК. Детски играчки правихме, закачалки за Англия. Затвориха 

го. Сега има по-малко от Велинград взимат чамове и трупи, бичат дъски, има 

10-20 човека. 

- Ама вече не е старото ТПК? 

- Частно е. Правиха миналата година модели на играчки, мъчиха се, ходиха в 

Германия,  но  няма  да  правят.  Не  им  харесаха  моделите  на  германците. 

Англичаните и германците не искат тези пластмасовите,  а искат дървени 

играчки.  Дървото  си  е  дърво.  Защото  малките  деца  в  яслите  гризат 

пластмасата, а в дървото няма отрови. 

- Кога ТПК-то е станало частно? 

- Ами преди 2 години. 

- Като има толкова турци тук, сигурно ДПС е силно? 

- Ами силни са, я! В Сунгурларе избраха един доктор Генов от Карнобат, ДПС-

то. В Манолич нагоре, ми направи го градче. За там е хвърлил 3 милиона, а 

тук ни дава 2 лева. За църквата, аз съм в съвета, даде 800 лева. На нас ни 

трябват  3000  лева  за  майсторите.  А  пък  за  материалите  не  дава  нищо. 

Защото не сме гласували. А Лозарево, тук от 800 човека са гласували само 

30 човека. И казва Лозарево ще умре. И не дава пари. За турците само. 

- Тук за БСП ли се гласува повече? 

- Да. Горе в Балкана Манолич, Климаш и Костен са 95 % турци, всичките 



гласуваха. Амам сега пишман, защото нищо не дава. 

- А вашият кмет? Той нали е българин? 

- Да. Той е добро момче, ама като не дават пари, какво може да направи! 

- Добре ли се живееше през социализма в селото? 

- Добре  беше.  Всички си  направихме къщи.  Сега  можеш ли да  направиш 

къща?  Стаите  ми  се  напукаха  през  82-та година.  От  гарата  стоварваха 

ешалони по времето на ЩИТ-82 за обучение. Може да сте чували. Към 1000 

танка са минали. Моята къща е на 3 метра от улицата, напука се и едната 

стая не можах да я направя. По-миналата седмица един майстор я прави – 

800 лева. Пенсията ми е 250 лева. 

- 82-ра година не е ли имало, кой да се погрижи за тези неща? 

- А, кой ти... Ние в ТПК-то взимахме малко пари. Аз там се хванах и пенсията 

малка. Ама пак биваше. 200 лева вземахме, ама и трите си деца изучих все 

в Бургас. Има пари да си вземеш и салам, а пенсията като си вземеш два 

пъти салам повече не можеш да си вземеш. 

- Кога е било това? 

- Ами преди 89-та година. 

- ТПК веднага ли след 89-та година се развали? 

- Ами, не  тук  преди  2-3  години  се  развали.  Работехме,  правиха  детски 

играчки. Моят братовчед беше бригадир, но той остаря и се отказа. А като се 

отказа, вече няма кой да прави моделите. Най-важното са моделите. Като 

няма кой да направи моделите... 

- А щом е работила, защо са го развалили? 

- Защото  няма  пазар.  Защото  няма  кой  да  прави  моделите,  няма  кой  да 

ръководи. Младите хора не разбират, а ние по професия сме бъчвари. Като 

затвориха цеховете, минахме там и почнахме да работим. Сега пак е хубаво 

някъде, но където взимат много пари. А сега ето намалиха заплатите. Моят 

син взимаше 1000 лева в Бургас, сега взема 600... Ток, вода, квартира... 



Какво му остава на него? Ако не сме ние да го поддържаме... Аз гледам 

много зайци, много животни гледам и като си дойде, правим ястия в буркани 

и във фризера. Стигат за 20-ина дни. После като дойде пак. Иначе, не може. 

- А той какво работи? 

- Кара електротехникума 4 години в Бургас. Ходят по обектите инсталират 

каквото трябва. 

- От последните правителства някое не беше ли по-добре от другите? 

- Вижте  какво  едни  хора  харесват  БСП-то.  Миналата  година  4  пъти  ни 

увеличиха пенсиите и после гласуваха за Бойко. И аз гласувах, ама нищо 

няма. Всеки ден вдигат цените. 

- Вярно, много хора гласуваха за Бойко Борисов. 

- Ами, тук 90 на сто гласуваха за него. Той даде големи обещания, но нищо 

не направи. Едно време царят се яви и всички гласуваха за него. И какво 

направи той? Дойде да си вземе, само дето не взе връх Мусала. 

- А, по времето на Иван Костов? 

- Това направо унищожи ТКЗС-то. Ако не бяха унищожили ТКЗС-то, знаеш ли, 

колко млад народ щеше да има тук. Имаше работа много. Земя има, много 

трактори. Окрадоха ги, взеха ги тези тук някои хора! И защо сринаха ТКЗС? 

Тук има 10 000 декара лозя, а те ги унищожиха. Лозята всичко е изсъхнало 

и пустеещо. 

- Добре, не се ли появиха частни стопанства? 

- Има частни. Има 3 частни сектора, но единият обработва 60 декара, другият 

обработва 100, другият обработва 50 и повече няма. Иван Костов с Филип 

Димитров унищожиха ТКЗС и този... Жельо Желев!  

- Той идвал ли е тук? 

- Бил е в Сунгурларе, но тук не е идвал. 

- А друг голям политик идвал ли е? 



- Не. Тези депутатите, но от два мандата никакъв депутат не е идвал тук. 

- А за изборите идвал ли е някой? 

- Никой не е идвал! Въобще не идват. 

- Ами, как подлъгаха хората да гласуват за Бойко Борисов? 

- Ами, агитация нали знаеш! 

- В София излизаха новини, че се купуват масово гласове... 

- Купуват, ами!  Аз  не  мога  да  разбера  кой  лъже,  кой  правилно  казва. 

Станишев казва 1 млрд. и 800 млн. оставили в хазната. Бойко казва 1 лев не 

е оставен. 

- Защо падна комунизмът? От какво е предизвикано това след като е било 

добре? 

- Развалиха  го...  Иван  Костов...  На  моята  жена  брат  й работеше  през 

комунизма в отдел  „Машинен“  на ЦК на БКП и като дойдат на гости става 

въпрос той (Иван Котов) е бил партиен, жена му е била партиен секретар 

също. Обърнаха се, станаха СДС и унищожиха България. Може ли такова 

нещо? В Слънчев бряг ходили ли сте? 

- Ходили сме малко. 

- Кога? 

- Миналата година за малко. 

- А-а-а аз мислех, че сте ходили по-рано. А сега какво е там? Не можеш да 

минеш от строителни обекти. По-рано... Този, Милен Велчев, с царя, нали 

ние слушаме вечерните новини, където разправят... Колко милиарда лева 4 

или повече, трябва да дойдат в България, а Милен Велчев ги отклонил и 

направил 7  хотела.  По 4000 човека единият хотел.  Смятай каква голяма 

работа, за каква пара става дума. Какви пари да има за народа, няма пари 

да има. Ние вноските, които сме внасяли за пенсии, СДС-то ги унищожи. Как 

ще увеличават на нас пенсиите. Пари няма. 



- През социализма имаше ли кражби? 

- Пак имаше, но малко. Тодор Живков не ходеше ли във Франция да пие едно 

кафе. И това ние го плащаме. И там имаше ама по-малко. 

- Накои  хора  казват,  че  комунизъм  не  е  имало,  а  социализъм.  Каква  е  

разликата? 

- Откъде да  знам.  Аз  не  съм  член  на  партията.  Не  станах  член,  даже  в 

Комсомола малко членувах. Като влязох в казармата, бях моряк, питаха ме 

не искам ли да съм член на Комсомола. Не щях да членувам. Баща ми и чичо 

ми,  а  пък  чичо  ми  беше  преди  9-ти  полицай.  Станаха  членове,  но  ги 

изключиха от партията и третираха заради чичо ми и децата зле. Виж какво 

нещо е било. За това...

- Имаше ли много хора, които искаха да стават? 

- Ами, имаше. Натискаха се тук младите хора. И хубави работи имаше и лоши 

имаше. Това беше хубаво, че за 14 лева карта съм ходил на почивка. На 

Пещера, на Банкя. Сетне на 24 лева ги направиха – ходил съм 10 пъти. Сега 

можеш ли да отидеш на почивка? Не можеш. Ходи, който има пари. 

- В чужбина ходил ли сте? 

- Ходих на екскурзия за 2 седмици. Една седмица в Москва, една седмица в 

Петербург. Хубаво е. 

- По-различно ли беше от тука? 

- Ами, по-различно. Там имаше голяма дисциплина. Ние вървяхме от нашата 

група и един хвърля фаса. Един цивилен го хвана, натисна го и му каза „Там 

има кошчета“.  Чистота  голяма.  Аз  гледам в  София хвърлят  от  блоковете 

боклук, хартии. В Съюза няма такова нещо. Там по магазини и навсякъде е 

хубаво. 

- А вие кога сте ходил там? 

- 82-ра година. 

- Имаше ли хора от селото, които са ходили да работят в чужбина? 



- От село ходеха в Коми 5-6 човека от село. Даже имах един братовчед, който 

и мене ме караше, но аз не отидох.  Тежка е работата,  студено е много. 

Който може да издържа. 

- Има ли много, които заминават извън България? 

- От село няма. Има, обаче, такива, които ходят по корабите. Особено моите 

комшии турците. Ходи, изкара един рейс, седи 2-3 месеца тук. После пак 

заминава. 

- Какво работят там? 

- Ами, някои в риболова, търговски. 

- Едно време със Съюза ли сме търгували най-много? 

- Да. Аз ТПК-то напуснах, скарахме се с председателя и ме намрази. Отидох в 

ЖП-то да работя 5 години. Смятай в Карнобат има консервена фабрика, в 

Кричим има, в Софийско има, пълно! Работеха за Съветския съюз консерви, 

за Чехия. Сега ни носят от Полша доматите. Всичко изнасяхме. Тук имаше 

зеленчукова градина от 200-300 декара, а сега няма един декар. 

- То и Съветският съюз вече не съществува. 

- Те го разтуриха. 

- Как стана това? 

- Те бяха 16 републики и всичките се разделиха като стана перестройката. 

- На Горбачов? 

- Да. 
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