
ИНТЕРВЮ НА СТОЙЧО МИХОВ, РОСЕН ГАЦИН (СЪКРАТЕНО И) С Ж. 

И. (СЪКРАТЕНО Р), С. ПРИЛЕП, 19.09.2010 г.[1]

 

Р:   Какво  ви  интересува?  Преди  социализма  и  след  перестройката  и 

конкретно отраженията в село...

 

И: Да!

 

Р: Ние сме млади хора и по принцип аз съм привърженик на някой идеи на 

по-възрастните хора, че е било по-добре. Някой работи са били много по-

добре  тогава.  Да  не  говорим  на  национално  ниво.  Това  че,  правите  вие 

допитване,  това  е  прецедент.  И  ако  някъде нещо са отрази,  мнението на 

младите хора конкретно. Преходът е много субективен, наложиха са много 

промени, много и особено тука, на село.  Работа е имало за младия човек 

тука. Аз лично, бяга ми са.

 

И: А как сравняваш социализма и демокрацията?

 

Р: Ами социализмът, като деца тук манифестирахме. Това беше 1 май, това 

беше  9-ти  септември,  тук  са  манифестираше.  Тук  имаше голяма  масовка, 

голямо образцово село. Сега тези дупки тук по пътищата ги игнорираме... Но 

викахме, тогава каквото ни кажат, викахме. Сега вече тези манифестации са 

много  далече,  все  по-  малко  поводи  за  сбор  на  хората.  Последната 

земляческа среща беше преди 10-15 години. 

 

И: А има ли репресирани в твоето семейство от комунизма?

 



Р: Ами, какво да ти кажа – има. Винаги има такива, но това не е просто 

репресиране,  това е  просто,  не може да се  отсее потенциалът,  дори и на 

родител, дори и на деца. Това е било навсякъде.

 

И: А от твоя род има ли някой, който е бил на висок пост? Кметове, 

председатели т.н.

 

Р:  Значи, баща ми е от  Ямболско, починал е. Майка ми също, цял живот е 

учителка начална. Нямаме такива хора.

 

И: А за партиите какво мислиш ти сега?

 

Р:  А това са хора които се опитват да манипулират без никакви обективни 

оценки за  потенциала на хората и ако те видят някъде такъв, той  ще бъде 

манипулиран.

 

И: А ти гласуваш ли?

 

Р:  Не съм пропускал. Има винаги позиция своя, но едва ли с нещо...

 

И: А би ли я споделил твоята позиция?

 

Р:  Моята позиция е първо,  България да е над всичко за каквото и да е. 

Толерантност –  да, но не безгранична. Правят компромиси към хора,  които, 

нали не конкретно към българи ...  Има злоупотреби, за които си затварят 

очите.  Това звучи много тривиално,  все едно гледаме новините по първа, 

обаче това се случва и тук.



 

И: За Тодор Живков какво мислиш?

 

Р:  Ами положителната черта е, че с налагане на режима, някакъв поне, с 

малко повечко дисциплина и ред и контрол, а сега без този ред и контрол, 

независимо колко партии се сменят и колко хора се тупат по гърдите, че ще 

ни оправят, няма някаква промяна. Кърпежи временни, било пътища, било...

 

И: А за СССР?

 

Р:  Това  е  фактор  световен,  който,  ако  не  е  той  просто  нали  ...  Имаме 

нагласи, че те са ни казвали, какво ще става, но сега ни казва някои друг. Те 

са фактор, с който всеки трябва да се съобразява. Ние не сме малкият брат и 

не би трябвало да бъдем. Ние трябва да си гледаме нашата независимост и да 

сме равноправни партньори. Но тия едновремешни мнения... видите ли ние 

сме страна на кръстопът и много голяма роля може да играем на място на 

тръби, които захранват с ресурси цяла Европа. Нашият интерес не е защитен 

във  всякакви  проекти.  Сега референдуми  трябвали да  има  Бургас- 

Александруполис... ами трябва да има, ама сега референдуми, това са много 

пари. Парите на данъкоплатеца се изразходват много нерационално. Но със 

Съюза ние трябва да се съобразяваме, те ни хранят ТЕЦ Марица Изток, от там 

идва ядреното гориво. Така че не можем да бъдем независими.

 

И: А за Сталин, Ленин, Карл Маркс какво ти е мнението?

 

Р:  Ами вижте, това са идеолози на времето си, към които нямам нищо лошо. 

Ние достигнахме  развития  комунизъм.  Социализмът е  утопия,  няма  такъв, 

дори и в Северна Корея няма да го достигнат.  Това са хора,  които все с 



такива методи, няма как да решат глобалните проблеми. Спрели сме добре 

фашистката вълна и това е добре. 

 

И: За НАТО какво мислиш?

 

Р:  Първо за Сталин искам да кажа.  Това са хора, които не трябва да ни 

ръководят  повече.  Трябва да се учим от  грешките си.  Тези методи не са 

добри. За НАТО, първо беше Варшавския договор. Така преценили, участвали 

сме.  Лагери  ще  ги  има  винаги.  Руският лагер  си  е  фронт.  Ние  никакви 

партньори не сме,  а сме пионки и ни манипулират да вземаме страна,  но 

нямаме  сметка  от  нищо.  Нямаме  място  да  пращаме  контингенти  в Ирак, 

нямаме място да пращаме контингенти в Иран. Ама какви сме ние? Издържаме 

някава  армия,  за  един батольон  от  500  човека  и  отиват  паричките.  Тези 

момчета не знаят къде отиват. Никакъв наш национален интерес няма там. 

Винаги уважение трябва да има към Русия. От там ни идват ресурсите.

 

И: Ами кажи нещо за Путин?

 

Р: Ами силен човек, те трябва да излъчват силни хора, защото Запада.... уж 

са партньори, ама.  Стига  демагогия.  Има едни  сомалийски пирати,  ако  са 

партньори, да отидат да ги смачкат. Това са игрички някакви. Ние какво да 

мислим  за  това,  ний  сме  последната  запетайка.  Преди  изтърпяхме 

промените...  България е  насадено едно нещо от  комунизма,  мама тати  на 

работа – добре. Някой ако знае повече, ще го смачкат. Тези неща и сега са 

така. Не се дава поле за изява. Не се търси мнението на младия човек. Искат 

ти стаж навсякъде, ама как да го направиш? Не са поощряват младите кадри. 

Нямало в НОИ пари да се осигуряват пенсионерите. Къде са техните пари? 

Губят ти мотивацията, стръвта за работа. Да останеш и да работиш, докато 

сме тук. Аз се пукам от тези работи.



 

И: Кажи  сега  за  българската  политика?  За  Бойко  Борисов  какво 

мислиш?

 

Р:  Ами един от поредните хора. Излязъл на небосклона, защото е някакъв 

тарикат. Какви ли не се изредиха, Бойковци, царе, какво ли не. Приветствам 

волята на Бойко да накаже тези, дето са нарушили закона. Ама, той не може 

да се върне със задна дата до безкрай, за да го направи. Защото нещата са 

тръгнали  от  много  по-  назад.  Социализмът е  хубаво  нещо,  лошо  няма  в 

идеологиите. Всеки строй дава някаква идея. Опитахме се. Не става. Защо – 

ами, защото сме България, бе. Всекакви кражби, корупция ...  Ти не си ми 

братовчед и не може да работиш тази работа. И при нас, едно малко села, а 

пак е така.

 

И: А за Доган и ДСП какво ще кажеш?

 

Р:  Ами, голям играч. На времето са сбъркали, че са регистрирали ДСП, сега 

вече  е  късничко.  Приветствам  мераците  на  Яне  Янев  да  промени 

Конституцията. Иначе и той е един играч. 

 

И: А за Волен Сидеров ?

 

Р: Ами  хубаво почна,  ама  сега...  Само  и  само  да  спечели.  Хубави  идеи, 

национализъм. Това Молдова, Македония, бесарабски българи. Радвам са че 

има такива въпроси.

[1] около 30 год., учител по физика.


