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Тогава беше на  мода да  има ограмотени хора.  Ами, кога  още 59-та,  тези 

години.  Държеше  се  на  това нещо.  Правеше се  и  вечерно  училище  на 

селяните  и  да  ги  ограмотяват.  Една  правилна  политика.  А  сега  от 

неграмотност  ще  загине  света.  От  невежество.  Да, засега  си  работи 

(училището в селото),  но няма да има училище, защото няма да има деца. 

Тази политика на  времето  беше грешка  на  социалистите,  защото  Николай 

Гешев ни събра в Подвис и Георги Начев му зададе въпроса, какво ще правят 

тука селяните,  няма препитание. Казва селата няма да ги има, то  ще има 

станове,  всичко  да  заминава  в града.  Да  живеят  там,  те  като  мишки  ще 

изпукат, защото няма да има какво да ядат, няма кой да произвежда. Вижте 

кой произвежда, земята… тя се работи, но тези хора тук, то е един завод на 

открито… ако тези хора… този, който е  взел тази земя, трябва да мисли за 

тези хора,  да  засее  такива  култури,  да  ангажира  хората.  А  той  не  го 

интересува, той гледа да печели. Ама, туй ние тупкахме, искахме го, то си е 

наше искане… ей, тъй да страдат… да държим да има демокрация… да стане. 

А, ние неправилно я разбрахме демокрацията. Тя се изкриви демокрацията. 

Аз,  специално очаквах чудеса,  да има равноправие.  Е, като говорим тука, 

тоталитаризмът знаете, казваш една дума и сецват те веднага, нямаш право 

да говориш, против еди кой си и т.н. Но то какво стана… сега говорим, но туй 

празнодумие, което говорим, злоречие. Изправя се и казва той крадец, но 

доказано има ли. Мога да те нарека всякъв, плюя си нещо там. И се чудя те в 

Народното  събрание  защо отиват,  защо  отиват  там… те  отиват  или  да  се 

оправят, или нищо… то свестен човек никога няма да отиде там да го плюят… 

да те изправят на ей оная трибуна и да ти кажат ти си мошеник… кой може да 

го понесе това. Аз макар, че не съм никакъв, това нещо да се изправя и да ми 

говорят  „ти  си  некадърник“,  това  е  престъпление.  И  да  няма,  кой  да  те 



защити, да докаже, че ти не си такъв. Туй е демокрацията.

 

Има ли положителни черти декокрацията? 

 

Много, има. Положителнитo е това, че си говорим с вас свободно, обаче пътят, 

начинът, по  който  се  изгражда, не е  правилен.  Вижте  какво,  всичко  това 

радио,  телевизия  манипулира  хората.  То  ги  бомбардира  с  всякаква 

информация, а те не са толкова на такова ниво да са ориентирани правилно, 

за туй се люшкат. Който и да дойде и да каже „аз ще ви оправя“, ще гласуват 

за него. Е това са хората. Да гледам (телевизия), що да не гледам, постоянно. 

Гледам, как да ти кажа (смее се)… отзад напред, спорта и обратно. 

 

Вестници?

 

„Дума“  аз  получавам.  Четях  всичките,  информацията,  която  я  има  във 

вестниците, трябва човек да чете между редовете, не веднага да се хваща на 

туй, дето са казали. Не всичко, извинявам се, неправилно се изразявам, има 

и неща правилни, обаче има и неща… изобщо не мога… те са реално не може 

да го прецени човек. И да го прецени то е неправилно, те говорят някои 

неща, аз ги слушам… знаеш ли, изправи се един, беше икономист, юрист и 

каза, че преди ще стигнем производството на селското стопанство до 39-та 

година… на кого ги разправа тия. Преди 10-тина година го каза, много рано. 

Той един свит такъв като мене и изправи се там. На такива хора не трябва се 

дава  да  говорят,  щото  той… съсипва… има  хора,  които  веднага  се  ловят. 

Тогава значи не е имало производство, а изкарвали по 50-60 килограма от 

декар, не можели да изкарат семето хората, с рало го оряха. И когато тука 

направиха ТКЗС толкова се събра бол, ще гледа… и един даже „не е добро… 

че хвърляло земята така, че изкарвало мъртва почва, нямало да роди земята, 

всичко“, а вижте какво стана. Да, да, не се приемаше (ТКЗС-то) разбира се. 



Но после като направиха фурната в един навес, като пуснаха хляб, майка ми 

вика „боже добре, че стана туй да се… и аз сутрин да не ставам да меся и да 

ходя на нивата“. 

 

Значи тогава е било по-добре?

 

Ами, ако има някой да каже, може да го кажеш ти, защото не си живяла през 

туй време,  но аз никога не мога да отрека туй, което е било, няма да го 

отрече той (посочва един възрастен мъж), тез хора, които са минали по този 

път. Лошото е това, че дето расте сега туй поколение, така се манипулира, а 

че сичко трябва да се събаря, трябва да го няма. Ето вижте как селото умира. 

Не е ли хубаво, че има партии, от които да избираме? Ама това не са партии, 

те са фирми. Това не е партия! Каква партия! Вземи БСП-та и всички… 

 

За БСП какво мислиш? 

 

Ами, какво  да  мисля и  те  са  същите.  Навремето  имаше едни  решения  да 

подменят партийни документи, това-онова, да се отърват от отрицателните 

явления в партията, а те надделяват. Тези, който трябваше да ги гонят, те 

дойдаха на власт.  

 

За бъдещето на партията обнадежден ли си? 

 

Не. Въобще за партиите. Ще дойде друга, сетне ще дойде друга, след нея ще 

дойде друга, защото трябва да се намери една сила да каже „чакайте бе, този 

народ, дай да му дадем нещо, да не го бомбардираме с глупости“. Защото те 

искат да работят хората, да се оставят да починат… хората имат нужда от 

почивка и да почнат да работят, да произвеждат, а те не произвеждат. Какво 



да произвеждат. То оня краде, другият казва аз няма да им бачкам, да ги 

поддържам тези серсеми. Това са приказките. Аз не се отказвам от идеите на 

туй нещо, обаче аз мразя комунистите, социалистите, тях мразя, а идеята, 

социалната програма на партията тогава беше… тях ги мразя, но аз идеите на 

партията  харесвам.  А  те  победиха другите,  печалбарите.  Знаете  ли  какъв 

ентусиазъм е било. Аз съм работил в ТКЗС-то, по 7-8 младежи се събирахме 

царевичак и го правихме на талажи, на площадките на зърното. Всичкото 

беше дело на младежите,  без пари,  без нищо, ентусиазъм, да се прибере 

зърното, да не го навали дъжда. Почне да вали дъжда, отвънка нямаше къде 

да  го  прибират  хората  зърното… бягат  с  черги  да  покриват,  да… Сега  те 

утрепаха, те не могат… този ентусиазъм и вяра у хората, защото може да 

вървиш подир всеки един човек, който е честен. Тез хора, за да управляват 

трябва да кажат  „на мене не ми трябва нищо, аз съм така,  ще работя за 

държавата“. Така имаше хора, мога да ви кажа имаше някои, те ги съсипваха, 

те ги ликвидираха, такива хора не им трябваше.

 

Още по времето на социализма ли? 

 

Да, да.

 

За Тодор Живков? 

 

Да ви кажа честно далеч съм, по информацията, която достига до нас, той си 

беше  един  много  добър  човек,  но  покрай  него  бяха  далавераджии  и  го 

съсипаха. И накрая го изправиха и го съдиха за глупости. Вие видяхте, за 

какво го съдят. За чергата и чорапите, какво му кърпят. Един държавник, 

който се изправи… колко години е ръководил, не можа един да се изправи… 

там нямаше ли хора около него да намерят начин и лесно да му кажат ти не 

си прав. Обаче… 



 

Имаше ли страх (ДС/полиция)? 

 

Имаше. Даже от полицията още се стряскам като тръгна с колата, мисля, че 

ще ме спрат и ще ме глобят. Пък сега никой не те пита. Прилепци, ето това 

село беше образцово. Дворът, къщата ни отворена и кметът може да влезе, 

комисия  да  ти  проверят  заранта,  дали  си  измел,  дали  си  почистил  дома. 

Нямаше кражби. А на море съм ходил с децата, паля колата отивам Поморие 

на стърнището, по реката ходя и там прекарвам. И никой не те безпокои. А 

сега, ако си и жена ти ще зафане и децата ще приберат (смее се). Така, че 

туй демокрацията, нямаше подготовка за демокрацията. Пътят, който трябва 

да се мине, който тръгна, той не знаеше къде отива. Той е един брод, една 

река, трябва да минем на оня бряг. Те не знаят къде да акостират. Какво ще 

правят изобщо, те нямаха идея. Те знаеха само туй нещо дето са го строили 

45 години трябва да се краде. Те продължаваха и ще продължават. 

 

От всички след 89-та, кое е най-доброто управление? 

 

Нито едно за мене. Сравнително пенсионерите гледат това, което се дава за 

пенсионерите, които има помогнаха, няколко пъти им увеличиха пенсиите, а 

сега няма начин. Аз много не се интересувам от пенсията, винаги работя. И 

викам  на  много  хора,  трябвало  по-рано  да  ме  пенсионират,  за  да  се 

занимавам  с  много  работа.  Като  трудоспособен  толкова  не  съм  бачкал, 

колкото сега. И сега чакам да тръгвам към Сунгурларе, насам-натам, какво да 

правиш. Ама не ми се ляга, легна ли и край, няма ме. Политиците след 1989-

та да ти харесва? Няма, познавах много, обаче те си заминаха. Вие не сте от 

Бургас, например имаше един Гане Ганев, който беше секретар в комитета на 

партията. Николай Гешев не ми говорете за него, той беше печалбар, такава 

една личност, която не беше близко до хората, той не искаше дори да знае 



проблемите на хората.

 

Какъв трябва да е добрият политик? 

 

Първо трябва да е човек. Той трябва да живее с проблемите на хората. Той 

откъсне ли са, той може да го духне вятъра винаги. Обаче сега момента не 

може  да  го  духне  никой.  Сега  администрацията  отидете  някъде  да  ви 

обслужат, да видите колко… има и хубави хора, но вярвайте ми 50 на 100 са 

пълен боклук. Нищо не става, неграмотни хора. Отиваш за някаква работа в 

един момент и на тях като че ли не им се работи. Напише ти нещо, следващия 

път отиваш пак „ама и туй трябва да ми донесеш“, на следващия път пак „и 

туй трябва да донесеш“, значи професионалната подготовка на тази дама ли е 

там, мъж ли е, не е достатъчна. А той трябва да приеме човек и да му напише 

и да го попита и така и така. А те тормозят хората като отидат. Сега влязоха 

такива  хора,  сега  ги  назначават.  Винаги  се  е  водело  борба  против 

бюрокрацията, обаче сега е много. И тогава си имаше бюрокрация. Бойко 

Борисов? Не, нямам му доверие, да ви кажа честно. Що тъй… то си е мое 

мнение, аз ви го казвам, мисля че той не е достатъчно…има нещо… таванът му 

е плитък… не мога да… 

 

Частна или държавна собственост? 

 

Кой  каквато  иска  да  прави.  Това  е  най-голямата  грешка  смятам  на 

социалистите – коопериране 100%. Защо… дай свобода на хората. Аз съм се 

разправял  с  хора…  Никола  Българински,  3  смъртни  присъди,  преди  9-ти 

септември и след 9-ти септември пак го съдят и викаше „Димо, не стана туй, 

за което моето момче се борехме“.



[1] 71 години, пенсионер


