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   Проведени  са  няколко  интервюта  в  рамките  на  няколко  дни.  Част  от  тях  са 
преразказани  с  приложени  към  тях  цитати  и  максимално  придържане  към 
информацията молучена от респондента. Другата част е предадена дословно. 
   

Имало ли е контрабанда по време на първото Югоембарго и в какво се е 
съсътояла тя?

Еми през граница се е пренасало, пренасало се е, са се пренасали обикновено такива 
домашни потреби – съдове, пластмасови неща, железни, които …. Просто разликата 
в цените между двете държави го налагаше това нещо, разбираш ли? Примерно ти 
намираш сега една кофа, която не ти требва, но струва десет стотинки, нали, ше я 
земеш, нали. Такива беха нещата. От това, ако мое да се каже… това са… 
голошкарски работи са били тогава. И това го правеха… значи, продаваха се е такива 
неща – бидони, тенджери, а бе неща, които са при нас 5 пъти – 10 пъти по-евтини, 
отколкото при тех. Не, че некаква… това аз не моа да кажа контрабанда примерно, 
както е било със… за цигари или за петрол, нали за бензин де. Ама това вече ’98-ма 
година. А иначе това е… аз и тия години съм ходил, ама нали ти казвам ходеше се е с 
такива неща – кофи, легени, пластмасови неща, железни неща, е такива. Просто 
боклуци с една дума, които застояваха при нас в селата… . В селата навремето 
имаше магазини, които сега не съществуват, междудругото те и складовете не 
съществуват, и имаше стока застояла, застояла, която не се купуваше, с години на се 
купуваше.

След като по-време на второто Югоембарго са се изкарвали повече пари, имало 
ли е хора, които да ги вложат в някакъв частен бизнес, например и да успеят да го 
развият така, че да им носи някакви приходи за по-дълъг пероид от време, а защо 
не и до днес?

Значи гледай сега, значи тия пари дето са изкарвали тука в нашия регион е било за 
прехраната. Просто, за да подсигурят прехраната си. Е това е било целата работа. 
Той може да е замрел некой лев, но е замрел некой лев, промерно, ако е замрел…, ако е 



примерно за 1000 – 2000 марки, примерно, ако се мисли на времето, щото нали 
марката беше движещата. Ако се мисли, че 2000 марки са некакви пари тогава…. Те, 
че са пари, пари са, но с които може да направиш неакъв бизнес… това не го 
възприемам аз за капитал некакъв. Значи сигурно е имало (б.а. - да развие частен 
бизнес), сигурно е имало, но при нас не, при нас са били кокошкарски работи. 
Примерно да действително, който е изнасял със цистерни, със тирове, сигурно. Тука 
значи при нас населението, тук в Северозападна България е било просто препитание.  
Една много добра заплата, това е било. А знаеш с една добра заплата или една много 
добра заплата най-много какво може да направиш в България. Освен да си храна 
семейството друго нищо. От Германия некаква сурутина, некакво железо за 2000 
марки, некаква кола да си донел от тамо и това е. Само за личните потребности, 
всичко за това е било това нещо.

Може ли да се каже, че този износ е докарвал основните доходи за населението от 
региона?

Е не, не, не е било водещо. Значи това е било примерно като една допълнителна 
заплата. Се едно работиш на второ работно… се едно работиш на втора работа 
сега. Е как е сега примерно, аре в големия град може да работиш на две работи. 
Примерно до шест часа и след шест нещо вечер и така примерно, разбираш ли? То си 
е било една втора работа. 

А от къде са идвали основните доходи? Имало ли е къде да работят в периода до 
2007г. след като почти всички предприятия са затворени още в началото на ’90-те 
години?

Оооо 2007г. не… значи… . Ами аз не знам кога се разпадна завода… значи ние… колко 
’97-ма, 8-ма… еми некъде тука към 2000 година започна просто… значи вече завода 
почти умрé. Виждаше му се, че просто нема да стане нищо. Значи некаде почти във 
всеко семейство имаше един човек, който работи в телефонния завод и значи де да 
знам как да ти го кажа… .

Значи до към 2000 година основно доходите са идвали от завода?

Е, само от завода, значи силно казано от завода. Имаше тука едно шивашко 
предприятие, в което работеха около 1000 човека. Шивашко предприятие, то 
работеше за Западна Германия тогава, за Германия работеше, на ишлеме работеха.  
Значи това сичкото е било се едно втора работа си си намерил и получаваш още една 
заплата и то много добра заплата. И я получаваш примерно не за месеца… а примерно 
ти тогава имаше право да ходиш само на 14 дена един път с бензина. Значи то 
всъщност за един месец или дефакто за две ходенията си докараш още една заплата, 
която правиш за още един месец в Белоградчик. И сега е трагедия в Белоградчик мога 
да ти кажа.
Емии… слушай да ти кажем… откак след промените, след промените може би 3, 4, 5 
години след промените се виде, че просто нещата не отиват на добре иии… значи 10 
години след промените завода беше умрел. Даже мога да ти кажа и друго. ’91-ва 
година Емко е роден, сина ми…,  а… ’92-ра година започнаха да ни пускат неплатен 
отпуск. ’92-ра година това много добре си го спомням и аз работех, на Албена отодох 
да работа като телефонен техник. Почнáха да ни пускат неплатени отпуски,  
примерно казват ти един месец ше бъдеш неплатен отпуск. Значи тука горе долу ’92-



ра година започнаха нещата да върват на зле. Но все пак малко се работеше, малко 
не, пускаха ни и неплатена отпуска, платена е такива работи, но се виждаше, че 
просто като немаш конкуренция. Ние не сме имали конкуренция, изнасáлисме в бившия 
Съветски Съюз сме изнасáли всичката продукция и нали знаеш като немаш 
конкуренция… .

А след 2000 година има ли масови миграции с цел да си търсят работа на друго 
място? 

Страшно много! Еми… праи сметка, значи аз не знам официално колко сме, но 4000 
човека я е имало я не. Ето мойте и двете деца примерно не са в Белоградчик. Който 
завърши…. Аз оня ден си говорих с един мой приятел, който е един от кадърните 
лекари, малкото кадърни лекари останали в Белоградчик и го питам кога е дошъл 
последния лекар и кога е дошъл последния инженер, или последния химик, или 
последния стоителен инженер, или както искаш, човек, който е завършил висше 
образование айде така да го кажем… . Еми върнали са се от… мойта дъщеря е ’85-та 
година родена, значи от нейния набор поне горе доле ги познавам, нали насам, които 
са и който отиде в София или Пловдив, некой голем град се не връща. То нема и за 
какво да се върне, к’во да праи тука. Примерно един колко процента… не мога дакажа 
колко проценента  примерно, но 80% от завършилите средно образование или отиват 
да учат някъде или отиват в София да си търсат препитание или заминават за 
чужбина. 
Аз тука наскоро бех във… в Кяжевац, във Сърбия и там на един празник, на едно 
училище бехме и аз ги возих тогава, и до мене беше един мъж от… директор на 
некакво училище, от некакво малко градче ли е, големо село ли е… не ми стана и на 
мене ясно, нема значение на 10-20км във вътрешността на Сърбия. И той ми казва,  
човек като мене, при нас вика… те са били некъде към 4000 човека, са били това село 
ли, градче ли е, к’во ли и къде са викам (б.а. – става въпрос за хората) и той вика на 3 
места са: у гробищата, у иностранство и у Белград, значи в чужбина нали. При нас 
същото: у гробищата … така малко зловещо звучи, ама то си е така де, у София и в  
чужбина. За съжаление това е.

А тази масова миграция, коя година започва можеш ли да ми кажеш?

Еми как да ти кажем… малко ше ми е трудно да ти кажа, но… ми след като се 
отвориха границите и вече можеше да ходиме отначало в Кипър да работиме, после 
нелегално да се почне в Гърция, Испания, Италия… е така. Еми колко имам мои 
познати, които 10 години вече са… по Италия са, по Испания са. Лятото си идат 
викам, кога минаха 10 години… една моя съученичка вика 10 години откак съм във 
Кипър и е така. 

Телефонният завод:

   Телефонният завод е открит 1961 година. Той е единственият телефонен цех в 
България. Работи и в момента, но с много по-малък капацитет. 
   С отварянето на завода в него се произвеждат всякакви видове телефони, 
включително и играчки телефони. Също така при навлизането на домофоните са се 
произвеждали и домофони, по-късно първите мобифони също са негова рожба.



   Договорите за производство и доставка на всякакъв вид телефонна техника за цялата 
страна са се сключвали единствено пролетно и есенно време т.е. така нареченото 
„търговско договаряне”
   Към края на ’89-та до „90 и някоя година”  има много големи поръчки за страната и 
завода не е затваря врати веднага за разлика от това, което се случва с повечето 
предприятия в околността.
   Изпълняват се и много големи поръчки за производство на телефони за износ в Русия, 
дори за целта поръчката да бъде изпълнена навреме се работи извънредно в събота и 
„едва смогвахме” бяха думите на респондента. „Значи, ние сме работили за... събота 
сме работили извънредно…”, „… какво правеха там с тия телефони неам на 
представа, некакви огромни количества изнасяхме.” 
Честа практика в завода е т.нар. рационализация – купуват се например австрийски 
шайби и някоя от частите се заменя с българска –  „Значи ние тая шайба сме купили 
от австрийците навремето, 60-те години от австрииците е купен лиценза и сега 
тука при нас имаше… рационализаторски предложения. Примерно заместваш едикое 
си, с некое… побългаряваш го, разбираш ли? И то съответно… по-евтино, обаче по-
евтиното нали знаеш?!”
Според информатора завода започва да замира още с разпадането на СИВ (Съвета за 
икономическа взаимопомощ), но въпреки това големи поръчки са се изпълнявали и 
след неговото разпадане.
По настоящем завода е прекупен и действащ, но съответно с много по-малко работни 
места.

Сладки спомени от времето на ембаргото:

Това са лични спомени на респондента, който в периода на Югоембаргото е участник в 
незаконната търговия с гориво през граница.

„Пластмасовите шишета, плоските – от Диона супер беха и горе на шишето кукичка 
и си ги кача като коледна елха по мене. И тука с презрамки е така, щото да не пада 
нали надолу, се едно сутиен. Обикновено това беше зимно време и отгоре яке и една 
шуба. И тука (б.а. – показва отпред на гърдите) 3 шишета и отзад 3 шишета и на 
колана 3 шишета, и 3 шишета (б.а. – има предвид отпред и отзад). Обаче един ден у  
бързината съм закачил шишето… вместо да го закачим на колана съм го закачил на 
елика (б.а. – има впредвид вълнен елек). Беше студ страхотен. И съм го закачил на 
елика. Обаче елечето ми дълго и Мире (б. а. – човека който е бил с него) стои срешу 
мене и… маха ми така, и аз не мога да го разбèрем. А митничаря идва към мене, а 
Мире е с гръб към митничаря. А аз съм закъчил шишето за елика и то провиснала и се 
мандахерца отдолу. И човека вика Васко, нали митничаря де. Шишето е вика… по 
нагоре да го дигнеш.”

„От вратата на неговата кола (б. а. – на Мире, приятел, с който заедно са пренасяли 
бензин) тече бензин и разяжда осевата линия. Тя нали е нарисувана с такава, как се 
казва… бялата боя и като капе бензин и става на мехурчета и се едно кипи. То кипи 
наистина, дефакто. И провериха ни какво ни провериха, митничара дойде и виде, че 
ми тече вратата и вика „ Ше подпалиш митницата” И ни пускат вече и ние 
въодушавени, че сме минали при наще, при сърбите си знаем визата нема връщане при 
тех, даваш 4-5 бутилки, но минаваш, докато при нас има връщане. И аз газ на форда,  
той предно предавана, оказа се, че съм сложил шишета по 2л. у секой калник, тия от 



кока кола. Обаче едното шише пада, той с предно предаване, гумата натиска 
шишето и фърга шишето, удря митниара в коленото, митничаря пада и почва да се 
свива. Адска болка, това да те удари такова шише. Това става зад мене, а аз това не 
го виждам, гледам само напреде като кон с капаци и да свирка некой не се оръщаш, 
просто така трее да стане. Не се подаваш на никакъв сигнал, права се, че нищо не 
съм видел и карам напреде с пълна газ. И Мире ми го разправя после и вика митничара 
падна обаче извади и ти записа номера. И аз чекам да се смени смената, не смеем да 
минем, чекам да се смени смената в 10 вечерта. И седа на сръбския паркинг (б.а. –
място, което е на 100-тина метра от границата, в дясно на пътя, ако пътуваш от 
България, там е ставала „продажбата” на бензина). Остават ми провизии, вода само и 
само да оцелеем. И се върнах на другата смена и нема проблеми.”

„Един път пътувам. Аз съм със жигулата и слагам под седалката, тая шофьорската 
един вестник, цел вестник такъв разтлен и слагам отгоре така 2 пръста грес, ама 
стара грес, отработена, черна. А тя (б.а. – митничарката) е с бел чоропогащник,  
маникюри, къса пола незнам си к’во що, иска да ѝ сложим кърпичка, аз сложим 
кърпичка, тя застане на коленце и рови по колата. Викам: „Аз ше те лекувам тебе”. А 
то нали знаеш секой митничар, знаем им ги навиците и секой митничар, кой къде 
пипа. И Петя (б. а. – митничарката) пипа първо под седалката. И съответно нали си 
пъхва ръчичката в гресчичката. И си вади ръцете, пръстени сичко, маникюри сичко 
черно и почва да зяе върху мене и вика: „Що си сложил тая грес тука?”. „Ми…- 
викам -  аз тука си държа греста. „ Ма ти нарочно си го направил, щото знаеш, че 
аз…” И викам: „Ма от къде ше знам аз, че ти тука бараш”. И като почна тя с тия 
мръсни ръчички, ма не ме върнá.”
  

   


