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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ 

Във втория том с материали от теренното изследване в с. Баница е включена 

базовата информация от направените интервюта — т.е. буквалната дешифровка на 

разговорите в контекста на тяхното естествено протичане. 

Докато гидовете, дадени в том I, представят набраната информация, подчинена 

на логическата последователност, предвидена в предварително подготвените 

въпросници по темата на изследването, то базовата информация разкрива в пълнота 

проведените интервюта с нейната естествена накъсаност, непоследователност и 

разпръснатост. 

На базовата информация трябва да се признаят поне три достойнства: а) тя е 

много по-богата и интересна от аранжираната в гидовете и подчинена на един основен 

проблем информация; тя разкрива допълнителни информационни полета и нови 

интерпретативни възможности, излизащи извън рамките на предварително 

фиксираната тема; б) чрез нея се показва характерологията на разговора, спецификата 

на устния разказ и на диалога, поведението на реципиента и асоциативното богатство 

на неговото мислене; в) тя предлага конкретни територии за методически търсения, за 

нови въпроси и отговори при организиране на дълбочинните теренни изследвания и за 

усъвършенстване на реализацията на такъв тип изследвания. 

За съжаление дори буквалната дешифровка не може да предаде действителното 

смислово богатство на събраната информация, защото не може да фиксира нито 

интонационната специфика, нито подсказванията и подтекстовете, произтичащи от 

невербалната комуникация. Това, което в записания текст изглежда като неправилно 

изречение, неясна мисъл или нелогично отклонение, в живата естествена среда на 

разговора сред шума на улицата, на селския дом, на допълнително включващите се 

участници в диалозите, то има своите допълнителни смисли, обертонове и полусенки. 

Базовата информация е едно допълнение към аранжираните интервюта, 

включени в том I и тя би могла да бъде ключ към едно по-цялостно разбиране на 

изучавания проблем, и заедно с това да стане и надеждна основа за следващите научно-

теоретични и интерпретативни разработки. 

Поради големия обем на базовата информация за удобство тя беше разделена в 

том II. А и том II Б. В том II. А е включена само базовата информация на ключовите 

информатори, а в том II Б — от други индивидуални информатори и от колективните 

интервюта. 

За двата тома е възприета обща номерация на разделите и страниците, дадено е и 

общо съдържание в началото на том II.А и на том II.Б. 

От изследователите 

ТОМ II.А БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

ИНТЕРВЮТАТА НА КЛЮЧОВИТЕ 

ИНФОРМАТОРИ 



2. ИНТЕРВЮТА НА КЛЮЧОВИ ИНФОРМАТОРИ 

  

2.1. Интервю с ключовия информатор НИКОЛАЙ 

ДИМИТРОВ 

Веска: Бихте ли се представили? 

Николай Димитров: Николай Димитров Николов, 70 години вече. 

В. 70 години, това значи сте роден… 

Н. 1925 г. 

В. Не се правете на по-възрастен. Образование? Професия? 

Н. Образованието ми е — завършил съм Институт за начални учители, Враца, 

40-та година. След това вече от казармата започнах да учителствувам. Около 35 години 

имам само учителски в родното си село Баница. 

В. А рода Ви? 

Н. Родът ни е тука стар, на баща ми дядо му е дошъл от Кремените и е бил 

свещеник тука в тоя район. След това… 

В. Кога е дошъл тука? 

Н. Не мога да Ви кажа, може би към началото на 18-ти век, 18-ти-19-ти век, 

отдавна е. Имал е двама сина, единия от тех е моят дядо, Никола се казва. 

В. Да речем около 39-та година… 

Н. 39-та година завършвам основното си образование в село. 

В. И с кого живеехте Вие тогава? 

Н. Бехме със семейството ми — баща ми, майка ми и две сестри, и един брат. 

В. При дядото? 

Н. При дядото — отначалото живеехме при него, след това той се отдели, ожени 

се на 80 и — 90 години близо и отиде да живее при жена си в Девня. Ние останахме 

сами, нали. 

В. Към 39-та година най-възрастният е бил баща Ви, който как се казваше? 

Н. Баща ми, Димитър Николов Попов. 

В. На колко години долу-горе е бил тогава? Коя година е роден баща Ви? 

Н. 1890 г. и е най-малкият син на дядо ми. 

В. А майка Ви? 

Н. Майка ми е 1901 г. Баща ми живее до 84 г., а майка ми до 89. 

В. Род на дълголетници. Следващият, най-големият брат? 

Н. В семейството аз съм първият, след мен има две сестри и най-малък е брат 

ми, който е с десет години по-малък от мен. Роден е 1935 г. Значи в разстояние на тези 

десет години са имали четри деца. 

В. Бащата какво работеше? 

Н. Баща ми завършва гимназия, бил е общински служител, бил е касиер и 

секретар в кредитната кооперация, една година е бил и учител в местното училище, 

след това вече минава на друга работа. 

В. Майката? 

Н. Майка ми се занимава с домакинство, имаше стан един, на който точеше 

мелурци. 

В. Това означава пашкули? 



Н. Да. Иначе със земеделие и домакинство. 

В. Колко дка земя имахте? 

Н. Около 35 дка земя. 

В. Братята какво образование имаха? 

Н. Сестрите ми завършват гимназия, брат ми завършва строителния техникум, 

отдел водостроител. 

В. Но, преди войната всъщност всички са ученици. 

Н. Всички бехме ученици тогава. Със завършване на войната и аз завърших 

Института. Най-напред учих в гимназията, завърших 6-ти клас, тогава се върнах една 

година, та записах, откриха Института във Враца, първият випуск. Учителския 

институт във Враца го завърших 40-та година. 

В. А въпросът ми е такъв — от какво влизаха парите в семейството Ви по онова 

време? 

Н. Парите в семейството идваха от земеделието много малко, баща ми беше 

служител почти през цялото време. 

В. В общината или…? 

Н. В общината, след това беше в промкомбината след 9-ти септември, а работи 

една-две години в каучуковата фабрика във Враца. 

В. Да, аз, понеже питам за преди 9-ти септември. А в земеделското стопанство 

кои работеха? 

Н. В земеделското стопанство работеше майка ми, ние й помагахме — децата, 

като се поотчувахме по-големи… Спомням си не един път тръгнем на работа, требва да 

носа и мотиките и храната, и водата, защото сестрите по-малки… 

В. От колко годишна възраст се включихте в работата? 

Н. Още втори — трети клас, прогимназията. 

В. Това значи дванайсет-тринайсет годишна възраст. 

Н. Толкова. 

В. За Вашия имот наемни работници наемали ли сте? 

Н. Не. Купуваше да се изоре, да се засее, след това ние си прибирахме реколтата. 

В. Прощавайте, че забравих — 30 дка ли казахте, че сте имали? 

Н. Да, 30–35 дка. 

В. И всъщност най-редовно работеше… 

Н. Майка ми в стопанството. 

В. А всички останали? 

Н. Всички й помагахме. 

В. Четири деца сте и бащата — пет души помощници сте. От Вашето 

домакинство имало ли е гурбетчии? 

Н. Не. 

В. В кооперацията членувахте ли? 

Н. В кооперацията още с основаването — ние сме от учредителите на 

кооперацията, на ТКЗС-то. 

В. Не става въпрос за ТКЗС-то, става въпрос за кредитната кооперация. 

Н. Кредитната кооперация — на майка баща й и дядо й са учредители. Във… аз 

имам там годините некъде, ама да не ги объркам… Съществувало е лихварството в 

селото и хората, за да се спасат от това лихварство… Дядо ми, той е бил прогресивен 

човек за времето си, организира около 15–20 човека, които са създали кредитната 

кооперация и започват отначалото да вземат заеми от банката, подпомагат селяните, за 

да се отдължат на лихварите и така започва кредитната кооперация, след това развива 



дейност търговска дейност, магазин откриват, дават много по-евтино продуктите, 

постепенно изтласкват другите търговци — имало е двама, трима евреи, които са 

държали тука магазини и остават малки бакалнички, които са били до 9-ти септември. 

В. А Вашият баща кога се включи в кооперацията, знаете ли? 

Н. Моят баща се включва в кооперацията към 30-та година мисла, че е. 

В. Той наследява някого от родителите или, просто се… 

Н. Не, просто той като завършил гимназия — средно образование, го взимат за 

счетоводител и касиер в кооперацията. Дълги години работи в нея. След това 

кооперацията започва да изкупува зърнени храни и да посредничи тука между 

търговските организации в града и селяните. Това продължава до 9-ти септември, тая 

дейност на кооперацията. След това вече ТКЗС-то измества некои дейности на 

кооперацията, зърнени храни си поема ТКЗС-то, кооперацията остава да се занимава с 

търговия на стоки. 

  

Схема 1 

 
  

В. Сега, един въпрос, понеже възникна — казаха ми някои от нашите 

информатори, че кооперацията от преди 9-ти септември е имала ниви, които са 

обработвани от кооператорите и средствата са използвани, както казаха те, за 

вършачка… Нещо Вие да знаете за тези кооперативни имоти? 

Н. Не мога да Ви кажа нищо, не съм сигурен. Но зная, че си имаха вършачка. И 

тия…, понеже баща ми работеше в кооперацията, кредитната, тия, които 

механизаторите работеха с вършачката и ги наемаха от други места и нощуваха у дома. 

Та това знам с положителност, а дали е имала кооперацията земя — не знам. 

В. А забравих да попитам, в читалището някой от Вашето семейство членуваше 

ли? 



Н. Членуваше, членуваха всичките. То е основано 1910-та година, а от 49-та до 

по-миналата година бех в Управителния съвет на читалището, около 25–30 години съм 

бил председател. 

В. Питам за периода преди 9-ти септември. Цялото ни изследване е за този 

период. Затова питам членувал ли е някой от Вашето семейство в оня период. 

Н. Членували са, почти винаги, книгите, които съм чел като малък… 

В. Баща Ви? 

Н. Баща ми, той е членувал. 

В. Сега, къщата, в която живеехте 39-та година каква беше? 

Н. Къщата, в която съм се родил аз, е била в района на училищния двор. 

В. Чия собственост беше? 

Н. Собственост на дядо ми, след това 28–29-та година ги отчуждават от там и 

построяват, купува парцела баща ми и прави къща в селото, там, където живеем сега. 

В. И колко голяма беше тази къща? 

Н. Тая къща, първата, в която сме живели е с две стаи и маза, в мазата е бил 

добитъка, помня, защото като съм бил ученик съм учил в същата къща — две стаи с 

коридор и маза, мазата я ползваха през времето, когато я взе училището за склад — 

гори — дърва, въглища. 

В. А новата къща? 

Н. Новата къща беше с три стаи и маза, коридор и в нея. 

В. Сега имаме различни въпроси, в които питаме: имаше ли в къщата, в която 

живеехте чешма в къщи? 

Н. Не. 

В. Електричество? 

Н. Не. 

В. Кладенец на двора? 

Н. Не, кладенецът беше през улицата… 

В. А чешма извън двора на какво разстояние? 

Н. Сега ли? 

В. Тогава! 

Н. Чешми немаше тогава в селото. Не беше водоснабдено. 

В. А улична чешма? Нямахте? Откъде вземахте вода за пиене? 

Н. Не, не. Вода за пиене вземахме от кладенец или както казваме ние геран — 

той беше през улицата, на около 15–20 метра от къщата. Сега дето живея аз е досами 

къщата. 

В. Баня в къщи? 

Н. Не. 

В. Сега един такъв въпрос — тоалетна имахте ли? 

Н. Имаше тоалетна в двора. 

В. Във времето, от което помните, винаги е имало тоалетна. 

Н. Да, имаше. 

В. С какво се отоплявахте през зимата? 

Н. През зимата — с печка, с дърва, обикновено. 

В. На какво се готвеше през зимата? 

Н. През зимата, както и през лятото — на печката, летно време изнасяхме 

печката навън, пред къщата, за да не затопля стаите. 

В. Земя под аренда вземали ли сте, давали ли сте? 



Н. Не. Давали сме на изполица, докато ние бехме малки, майка ми не можеше да 

се занимава с тая работа, но… 

В. Можете ли да обясните пред нашия микрофон какво точно значи „на 

изполица“? 

Н. Това значи да я обработват — засеват, обработват, а доходът се разделя на 

половина, половина за тоя, който работи, половина остава за собственика на земята. 

В. Изполицата бихме могли да я наречем една натурална аренда. 

Н. Ами, както… 

В. Добитък какъв имахте? 

Н. Добитък — докато беше там дядо ми, имаше бивол, волове… Крави и овце 

сме имали след това. 

В. Колко крави, помните ли? 

Н. В ТКЗС-то влезохме с една крава, една-две крави сме имали. 

В. А селскостопански постройки в двора, нещо…? 

Н. Първата къща, дето в училищния двор, не мога да си спомня нищо. 

В. За тази, в която сте живяли 39-та година. 

Н. Кошара имаше, като обор беше то е пак колиба… 

В. Всъщност, тук казват, останала съм с впечатление, Вие ми обяснете, колиба 

казват на кошарата. 

Н. Кошарата е за овцете, а за добитъка се прави по-топла колиба. 

В. Значи обора за едрия добитък… 

Н. Не обор с тухлена сграда, а направено с дърва и слама, отвсекъде, само 

отпред оставено… 

В. Бихте ли ни обяснили топлата колиба как се прави и защо? 

Н. А, сега разликата между колибата и кошарата е защото тя е по-малка и е 

направена така, че да бъде за толкова добитък, колкото може да се отглежда, заедно с 

приплода от него. И е с врата отпреде, да се затваря, докато колибата за овцете е 

отворена отпред, обикновено от юг. 

В. Колибата или кошарата е отворена? 

Н. Кошарата. 

В. Кошарата е отворена. 

Н. Отворена е, тя не се затваря, и там, през студените дни и нощи овцете спят в 

кошарата. Отпред е заграден двор, където могат свободно да се движат, докато в 

колибата са вързани вътре — добитъкът, за да не се движат. 

В. Обикновено там е едрият добитък. 

Н. Едрият добитък е в колибата. По-късно вече се направи тухли. 

В. А иначе е било с плет. 

Н. Да. 

В. Сега, една самооценка на Вашето домакинство през 39-та година, когато сте 

живели отделно от дядо Ви — бедни, средни, богати. 

Н. Как да Ви кажа, щом сме можали и четиримата да завършиме, значи около 

средното е било. Но… Ние си знаем как сме учили. 

В. Не се считате за бедняци, не се считате и за богати. 

Н. Понеже бащи ми е бил почти през цялото време служител, нали. Може да се 

отдели от бедняците, но не може да се причисли към богатите. 

В. Сега, село Баница някакви други имена да е имало, стари имена, аз Ви питам 

какво знаете Вие, нашия информатор какво ще ни каже, а какво ще намерим в 

записките е друг въпрос. Какво знаете Вие? 



Н. За селото? Други имена, освен това нема. Знам, че се е местило неколко пъти. 

В. А дали с това име е било? 

Н. Със същото име си е било. Понеже те са се делили хора от селото, напускали 

са при такива масови болести като чумата, като холерата некога, нали и са избегвали 

среща с други, и контакти, по фамилии. И от набезите от кърджалии, разбойници, през 

турско робство, се е местило неколко пъти. 

В. Вие знаете ли на кои места? 

Н. От Милин камък е, около местността Манастира, от там в Крешка, 

последното место, преди да се заселим тука е също около изворите, които са били там. 

В. Сега, в Крешка какви извори има? Има ли някакви минерални извори? 

Н. Има, не е минерален извор, питейна вода е. За водоснабдяване е, много силен 

извор, който, така се говори, веднъж е пресъхвал само. Има постоянна вода, студена, 

бистра. 

В. На Крешка? 

Н. На Крешка. 

В. Откъде се знае, че на Крешка е било селото? 

Н. На майка ми дядо й е дошъл 8–9 годишен от там, от Крешка. 

В. Нещо друго за Крешка да се знае, да се помни? 

Н. Черница има една там, която още съществува. Под нея са се извършвали 

християнските обряди, венчавките също. Като място, като църква, както по-късно тук 

става в селото. 

В. Под черницата? 

Н. Да под черницата. 

В. Това става, когато хората са живели на Крешка. А после пак там ли са ходили, 

когато са живеели тук? 

Н. Не. 

В. Откъде знаете, че на това дърво, на този дуд, са правени кръщавките? 

Н. От преданията, от разказите на възрастните хора, които са били. Разказват, че 

там са правени тези обряди — кръщаване, венчавките… 

В. Как се обяснява това, че това дърво не е унищожено? 

Н. То е било в двора там на некоя, така съм чул и аз, Мицкинския и остава дудът 

да носи техното име, Мицкинския дуд. 

В. А някакво поверие, че някой ако отсече това дърво, нещо ще му се случи? 

Н. Не-е-е. Не знам да е съществувало такова поверие. 

В. Как са се изместили от Крешка към днешните места? 

Н. Изместването е станало по тоя начин: двама братя свинари пасели свинете из 

гората, нали, за жълъди, едно-друго и забелезали, че на обед, когато времето е топло, 

горещо, свинете влизат в търнак и се крият през целия ден, като се захлади времето — 

излизат изкъпани, изчистени хубаво и днес така, утре така и тия решили най-после да 

тръгнат след тях, да видят къде се крият свинете през горещите дни. И откриват извора 

тука, където е банята сега. Той бил занемарен, обрасло всичко тука с гора, търнаци и 

заради тая вода направят колибите си тука — свинарите — край селото. И постепенно 

разчистват тука, виждат, след това, че има вода в изобилие и се преселват вече идват 

наново, жителите идват на това место, където е било първото село. 

В. А тези свинари откъде са? 

Н. Идват от Крешка. 

В. По-нататък вече? 

Н. По-нататък, построяват се къщи, заселват се хората, идват и от други села… 



В. Училище кога е открито в това село? 

Н. Училището,… празнувахме сто годишнината — още през турско робство е 

било. Открито е в един сайвант, селскостопанска сграда, дават, стопанина разрешава 

там, коват пейки, прават, ценеват учител, който идва… 

В. От тук ли е бил? 

Н. Имало е от тук учители, първите учители, първият учител точно не мога сега 

да си спомня от къде е бил. 

В. А училищни сгради кога са направени? 

Н. Училищната сграда 1937 година се прави — тая, която съществува сега. А 

преди нея имаше друга сграда, но кога е построена не мога да Ви кажа. 

В. Други интересни легенди за някои местности край селото да знаете? 

Н. Може би сте чули за едни други — Рушидовото се казва. Носи името си от 

Рушид бей, който заграбва тая земяи тук селяните от Баница, от Мало Пещене, от 

Оходен я обработват. Мало Пещене тогава е направено, докарани са хора да обработват 

тая земя, затова се казва и Мало, другото село е Голямо Пещене, на няколко километра 

е само. Така се заселва селото. То обхваща доста голема територия от земята, на изток 

от селото и на север от селото. Тая местност си остава с това наименование — 

Рушидовото. Аз съм намирал, но тогава не знаех, на майка баща й е имал документи, 

които пишеха на турски език. Това са били за земи, които са купували… 

В. Сега, каква е историята с купуването на земята от Рушид бей. От няколко 

места ни споменаваха за купуването на земя от Рушид бей. 

Н. За купуването не знам, моят дядо почина рано, аз бех десетина години, 

толкова — осем-девет годишен бех. 

В. Сега, една версия ни разказаха, че са ходили българи чак в Турция при Рушид 

бей да закупят земята. 

Н. Чул съм я и аз тази версия. Ходили са и са събирали парите, както се казва на 

калпак. Колко пари са били, това са турски лири, жълтици, тогава. И заминават в 

Турция и откупуват земята, тая земя ние й казвахме Селската ливада. На връщане, тия 

двамата се разбрали така — че ако се раздаде, ако се раздели тая земя, между хората, 

ще се разпокъса и може би ще… 

В. Двама души са ходили? 

Н. Двама души са ходили чак в Цариград. 

В. Кои са били те? Имената знаете ли? 

Н. Имената не знам. Не мога да си спомня имената. 

В. Нищо, и какво решават? 

Н. Решават, тая земя да я остават за общо ползване на селото и носи името си 

Селската ливада. 

В. А после разделя ли се тази земя някога? 

Н. Не. Тя остава така до 46-та година Селската ливада. Като ученици сме 

ходили, разравяли сме къртичините там, почиствали сме камъни. Сега, как е 

стопанисвано сеното там, тревата от нея, не знам, не мога да кажа. 

В. Каква изобщо друга такава селска земя е имало, общинска земя? 

Н. Общинска земя имаше читалищна, аз я знаех, че е около сто дка, когато 49-та 

година постъпих тука в Управителния съвет на читалището, тя беше влязла в ТКЗС-то, 

а сега казват, че била около 27–28 дка само, регистрирана читалищна земя. Тая земя се 

раздаваше на тръг, на селяните. 

В. Читалищната? 

Н. Читалищната. И училищна имаше такава земя… 



В. Добре, откъде читалището и училището са се сдобили с такава земя? 

Н. Дадена им е от общата земя, която е била тука на цялото село. Казаваха — 

фондове. За тия фондове се заплащаше за годината известна сума или я взимаха за 

неколко години, засяваха там обикновено фуражна трева, едногодишни растения. 

В. Сега, бихте ли могли да дадете някакво определение, коя земя е общинска 

земя, според Вас? 

Н. Според мен общинска земя е била тая, която е била на разположение на 

Общинския съвет и те са ги, взимали решение — Общинския съвет, съветниците, имало 

е съветници към кмета, и са я давали, обикновено се провежда тръг — колко лева ще се 

даде за един дка и като се наддава там, стигнат до определена сума и който иска да 

взема от тая земя, заплаща за годината толкова лева и я ползва. 

В. Бихте, ли могли да ми кажете на какво се казва мера? 

Н. Мера, според мен, това е земя, която е около селото, която се ползва за от 

животните за паша, обща земя. 

В. А пасище какво е? 

Н. Или мерата, пасище е същото, аз не мога да… 

В. Да си спомняте някакъв израз как се употребява думата мера? 

Н. Селската мера… Тая, която е обща земя, която се ползва общо, от всички. 

В. Къде се изпраща добитъка да пасе, как се казва — изпращаме добитъка да 

пасе, къде? Какъв израз се използваше? 

Н. Тука при нас съм запомнил — с пастир. 

В. Не, какъв израз се използва — пускаме добитъка да пасе, къде? На мерата, в 

полето, на пасището… Какъв израз се използва? 

Н. А, на пасището… 

В. Думата бранище нещо да Ви говори? Залесени места? 

Н. Залесени места имаме, но това стана късно, да кажем засаждане на гори. 

В. А преди 9-ти септември? Когато сте били ученици в прогимназията? 

Н. Преди 9-ти акация само сме засаждали, знам, че акация сме засаждали. 

В. Какви места бяха, на какви места сте засаждали? 

Н. Ами, по брегове, на които се свлича земята, неизползвани… 

В. А чия собственост са? 

Н. Това е общинска мера, падини, които не са ползвани от стопаните. 

В. Можем да го приемем, че това е екологична практика. 

Н. По-късно вече има засаждане на акация от частните стопани. 

В. Пак по такива места? 

Н. Пак по такива места, даже обработваеми площи, които са по-малко доходни, 

нали. По-бедна почвата. 

В. А защо точно акация? 

Н. Защото тя по-бързо расте. И дава дървесен материал, които се ползва за 

всичко. Обикновено за колове, за греди, за такива неща. 

В. Да се върнем на селото — държавна земя имаше ли? 

Н. Не знам дали е имало държавна земя. 

В. Църковна? 

Н. Църковна е имало. 

В. Манастирска? 



Н. Манастирска земя е имало, но то е било още преди да дойде селото тука. 

Имало е местност, която се казва Калугер. Сигурно тя е била обработвана от 

служителите в манастира. И е останало наименованието Калугера. 

В. Но във Вашите спомени не знаете да е имало манастирска? 

Н. Не. 

В. Училищната земя колко е била? 

Н.Не мога да Ви кажа колко. 

В. Читалищната? 

Н. Читалищната Ви казах — около 100 дка, но сега по документ се води около 

20 и няколко дка. 

В. Някаква най-обща информация как са придобити общинските земи? Освен 

тая от Рушидовото. 

Н. Не мога да Ви кажа. Тая от Рушидовото не е, тя е в друга посока от селото, тя 

е на Запад от селото. 

В. Имате ли информация при закупуването на такива земи за селото, Вашето 

домакинство, някои член — дядовци, да са се включвали… Дали тогава, когато 

навремето е откупена тая земя — Рушидовото… Спомняте ли си, Вие сте информиран 

човек, дали след Освобождението е намалявала общинската земя през този период? 

Н. При преселването на хората в местността, където е сега селото, тука е било 

обширни гори и постепенно са разработвани, за да се стигне до това положение, което 

имаме да кажем днес. На тия, които са били по-силни, селото, повече братя или са по-

зли, както ги казват хората, са вземали земя по края на района, на селото… 

В. Как са я разделили тая земя? 

Н. За да бранят земята от съседните села, нали, а тия, които са по-малко братя, 

по-малко са били, по-слаби са вземали обикновено покрай селото. Ами това съм 

запомнил от майка ми, от дядо ми. Гората е била тук близо до селото, пускали са 

кравите, конете, свинете край селото и тия си ходят на воля да пасат. Баща ми 

разправяше, че гледали свине и го карали като дете, да пасе свинете. И като се загубят 

свинете, тия държат обикновено някое по-малко прасе по-близо, хванат го и го вържат, 

то почва да квичи и по тоя начин примамва свинете да се връщат — майките 

обикновено, зарад малките прасета — идват. Разправяше веднъж, че се качили на едно 

дърво и от там…, понеже свинете хванали из гората, да търсят жълъди и храна и не 

могат да ги намерат, та се заиграли, качили се на дървото с малкото прасе да се чува 

надалече като… 

В. Да се върнат прасетата… 

Н. Да се върнат. А как са придобити тия земи после — това не знам. 

В. А да знаете да е продавана общинска земя на хората или да е подарявана? Да 

сте чували да е заграбвана, присвоявана общинска земя? 

Н. Възможно е и това да е имало, такива случаи, но аз не съм запознат. 

В. А как се е постъпвало при тези случаи, не знаете. 

Н. Не. 

В. А Вашето домакинство да е взело по някакъв начин общинска земя? 

Н. Не е, нашето домакинство е вземало земя по наследство, баща ми има около 

15 дка земя, а майка ми от нейното наследство има около 24 дка земя. 

В. Да сте чували в селото да е имало такива „заклети“, свещени места? Където е 

забранено да се секат дървета, да се режат, да се ходи… 

Н. Чул съм за това аз, може и някой друг да го е разказал. Отишли да вземат 

камък от Манастира, той е бил развален вече, та от основите му. Натоварили камъка и с 



два чифта биволи тръгнали с тех и до Селската ливада и от там нататък вече не могли 

да тръгнат. Мъчили се, били ги, бутали колата дето е натоварен камъка — не могат и 

решили, понеже тия камъни са били от манастира, свещено место са развалили, решили 

да си ги върнат на местото. И обратно — а то е нагорно, пътя е стръмен, нали, нагоре, с 

един чифт биволи спокойно ги закарали чак до манастира и там ги оставили. 

В. Сегашните иманяри да ползват биволи, че… 

Станка: Някакви други екологични практики в селото да са известни? 

В. За местността Кръста например — дърветата как са запазени. Чували ли сте 

нещо? 

Н. Не съм. Чул съм за банята, че тук е бил силен и голем извора и добитъка като 

идвал да пие вода попадал в тресавището, в това тресавище хвърляли камъни, земя, 

едно-друго — водата също излизала. Некои от тех се досетили и казали на хората да 

вземат тръне и вълна да хвърлят отгоре, върху тех вече камъни, едно-друго и по тоя 

начин затлачили до известна степен изворите, да не могат да се… 

В. Да не става блато. А каква дума използват за това мочурливо място тука. 

Млака? 

Н. Млака, да. Тресавище, млака… Мочурище също. 

В. Нещо за дърветата в тази местност, където е Кръста — дъбовите дървета? Да 

знаете, колко са били? Как са запазени, сечени ли са нещо? 

Н. Те са били повече, ама… В лозята също е имало една китка така, на високо 

место, там се е правило оброчище. Като малък са ме водили. 

В На кой ден? 

Н. Мисля, че беше есента, на Богородица. Там готвеха общ обед, в казани и 

всеки си носи паница, лъжица, хлеб си носи, свещенника там изпълнява задълженията 

си и след това разливат храната и… 

В. Някакъв оброчен камък да има там? 

Н. Не. 

В. Нещо за дърветата, да се пазят тези дървета, да сте чувал някой да е сякал от 

тези дървета и да му се е случило нещо? 

Н. Няма такова нещо. 

В. Не сте чувал такова нещо. А да сте чували как е пазена водата чиста в реката, 

някакви, забрани да се хвърлят умрели животни, боклуци разни, кладенчетата по гората 

да се запазват… Да не се правят боклуци, да не правят разни мръсни неща. 

Н. Не, нещо… Знам това, че районът на селото е осеян с много извори и винаги 

са поддържани чисти. 

В. Как и защо? 

Н. Ами, за да може и добитъка да се пои и хората, които работят да си наливат 

вода. 

В. Добре, как все пак са поддържани чисти? Имало ли е някакви поверия, 

правила? 

Н. Възможно е в началото да е имало такива правила, но до мен не са 

достигнали, дори некои от тях. 

В. А кой контролираше все пак, имаше ли някой, който да е наказван за това, че 

нарушава тези правила, глоби някакви за хвърляне на животни, за… 

Н. Не, нема такива. Щото хората пазеха почти всичко чисто. 

В. Добре, как си го обяснявате, че хората са пазели всичко чисто. Помогнете на 

кмета да разбере как по-рано всичко се е пазило, а сега… 

Н. Сега хората са агресивни, нищо не може да ги спре. 



В. Добре, по-рано какво ги е спирало? 

Н. Наблизо, където е имало, и аз съм помагал на баща си, на некои съседи, 

където е имало извор да го почистиме, нанесена тиня, кал, от дъждовете и се ползва за 

вода. Даже имаше и картунки поставени, та може човек да се наведе, да не пие направо 

от извора, па си гребне и си пие спокойно… 

В. обре, защо тогавашните хора са можели да чистят изворчетата, пазели са ги? 

Н. Ами те са били по-близо до природата от нас и природата са я пазили. Аз не 

помня като малък да е имало толкова боклук покрай село и в село, колкото сега. 

В. Смятате ли, че селото сега има някакви остри екологични проблеми? 

Н. Единият екологичен проблем е разхвърлянето на отпадъците или както 

казваме — боклуците. 

В. Какви са тези боклуци — битови или…? 

Н. Битови — остатъци от храна, от животните остатък, от добитъка, нали там… 

  

В. А селскостопански отрови и индустриални замърсители има ли? 

Н. Замърсители са хербицидите, тая вода дето я имаме в Крешка, от едно 

изследване — преди години беше, казаха, че е замърсена с хербициди. От изкуствените 

торове, които се хвърлят, водата, просмукват и други замърсители, освен тях. 

В. А смятате ли, че екологичното съзнание на хората е добро? 

Н. Не. Самият случай, че натоварят боклуците с кола и ще го намериш некъде 

захвърлен на километри от селото, край пътя, това значи, че нема чуство за екология, за 

чистота и т.н. 

Ст. А има ли тук място да се слага боклука? 

Н. Има определено място за целото село, обаче хората не го спазват. 

Ст. Неудобно ли е, далече, ли е? 

Н. Нито е далече, нито е неудобно, но където му е най-близо — там го хвърли. 

В. А какво екологично възпитание е правилно да има? 

Н. Не знам какво требва да бъде. 

В. Вие имате педагогически опит. 

Н. Вижте какво, когато хората станат агресивни, никакво възпитание не може да 

действа. 

В. А по какъв начин трябва да се постъпи? Може би сурови санкции? 

Н. Единият начин е и суровите санкции. 

В. Да продължим нататък — какви пасища за добитъка имаше? 

Н. Пасища за добитъка — пролет до първи май се пускаха из Селската ливада и 

по ливадите навсекъде почти, падините около селото, по полето, също около селото и 

след първи май се забраняваше вече ходенето по ливадите щото тревата требва да расте 

за косене, за сено. 

В. По какъв начин се съобщаваше за тази забрана? 

Н. Немаше радиоуредба тогава, имаше към общината един с барабан — ходеше 

и биеше барабана по ъглите на улиците и требва да се вземат, какво трябва да се прави. 

В. Как се пасеше добитъка — всеки сам ли пасеше добитъка си или имаше 

селски пастир. 

Н. Тогава всеки сам си пасеше добитъка. Имаше хора, които гледаха по 80–100 

овце и си ходят на роднински начала — двама, трима братя и си гледат добитъка. По-

късно вече… 

В. От времето, което помните Вие? 



Н. Вземаха пастир, селски говедари, селски козари, селски овчари. Намалеха 

вече и не всеки може да гледа добитъка самичък и взеха пастири. 

В. Още един въпрос сега. Вие казахте, че по време на свободното време — до 

първи май, до Гергьовден, някой казват до Благовец цялата земя е достъпна. А тогава, 

когато настъпи вече забраната къде се пасеше добитъка? 

Н. Около селото. 

В. Чия е тази земя? 

Н. Тя е обща земя. Да кажем, че е общинска. Но тази мера си е селска мера, тя не 

е нито на общината, нито на черквата, нито на читалището. Тя е достъпна за ползване 

от всички хора. 

В. А някакви ограничения? 

Н. Ограничения за… Пасеха около падините, където е свободна земята там 

пасеха. 

В. Не, ограничения — бедни, богати, кой има право, цигани, българи. 

Н. Не, всички. На полето всички могат да пасат. 

В. Да изясним — полето, това е земята достъпна за пасене… 

Н. Земята около селото. 

В. И е достъпна за пасене за всички. Спомняте ли си някакви такси да са 

плащани за добитъка. Когато сте били Вие дете. 

Н. Не. 

В. Беглика какво е? 

Н. Беглика е данък за овцете, за кравите, събиран от общината. 

В. Това е данък или такса за пасенето на добитъка? 

Н. Данък мисля, че е. 

В. Тези места общинските, общите места, където казвате, ползвани ли са за 

бране на билки, гъби и други продукти за ядене, киселец, лапад. 

Н. Обикновено тия неща се беряха от частните ливади, от Селската ливада — 

нали е обща за целото село. Общината разполагаше тогава с нея. 

В. Добре, а частните ливади? 

Н. Полето аз разбирам около селото, което е. А иначе ливадите бяха групирани в 

отделни местности. Оставаха за косене на трева. 

В. Добре, те са частни ливади, кой може да отиде да бере в тия ливади, билки, 

цветя… Аз мога ли във Вашата ливада да отида да си набера киселец? 

Н. Щом ме няма там — можете. 

В. А ако Вие сте там? Ще се карате ли? 

Н. Нема да се карам аз. 

В. Вий, а по принцип? 

Н. По принцип е имало — хора, които не разбират стойността на билките могат 

да се карат, че им газиш тревата, че… Обикновено не помня да е имало такива случай 

да се карат, разправии за това, че са брани билки. 

В. А иначе някакви такси да са плащани за това, че някой бере гъби, диви 

плодове, билки? 

Н. Не. 

В. Навсякъде могат да се берат? 

Н. Навсекъде може да се бере. 

В. А ако някой от чуждо село дойде във Вашето землище да бере гъби, билки, 

някой ще го глобява ли? 



Н. Не. 

В. Разбрахме, че във Вашето землище е имало обработваема общинска земя. 

Бихте ли могли да ни споменете и дали е имало и трайни насаждения. 

Н. За трайни насаждения не е имало. Но знам, че баща ми беше взимал три дка 

тук, където е Селската ливада. Веднъж ходихме да береме памук с майка ми и се 

загубихме в мъглата, привечер беше. 

Ст. Какво да берете? 

Н. Памук. 

В. Тука сято ли е памук? 

Н. Ами, използва се за тканье на бельото, тъчеше се в къщи обикновено. Хората 

купуваха от магазина, другият памук, вътъка, се обработваше на ръка. Благодарение на 

един овчар, овцете ни изведоха до селото, бехме тръгнали съвсем в противоположна 

посока. И с овцете се прибрахме в къщи. Влизаме в улицата, където съм се отчувал и 

ми се виде непозната тогава — толкова гъста мъгла беше, човек се забърка и… 

В. Беше въпроса Вие ползвали ли сте от тези обработваеми земи? 

Н. Ползвали сме. 

В. И колко дка? 

Н. Около 3 дка. 

В. За какво, за люцерна ли е било? 

Н. За люцерна и за памук, ей такива неща е садено. 

В. Какво се плащаше? 

Н. За плащането — не знам. 

В А как е било, парично или…? 

Н. Парично, парично. 

В. Еднакви ли бяха условията за всички хора в селото, при плащане? 

Н. Еднакви. 

В. А от общинските ливади да сте ползвали? 

Н. Не, ние имахме ливади повече. 

В. А как се даваше общинската ливада? 

Н. Пак на тръг се е раздавала — който е имал повече пари, повече добитък, 

повече декари. 

В. Разбрахме, че цялата земя в землището се е ползвала, освен през забранения 

период, от всички хора — за паша на добитъка. А иначе било ли е разрешено тука, след 

като вие сте си обрали, да кажем орехи или други дървета, някой да мине след вас да 

обере това, което е останало, след като вие сте си… 

Н. Виж, такива случаи е имало да кажем, но тия не знаят кога е минал, може и 

преди да е минал. Но беха много малко такива прояви, понеже всеки си има в двора, в 

лозята обикновено. Спомням си като малък още, имаше пъдари… 

В. Не, след като е прибрана вече реколтата. 

Н. Като е прибрана вече реколтата — може, може. 

В. Как се казва това нещо, след като е прибрана реколтата — на други места 

казват „баберки“, но вие тук казвате на друго нещо баберки. 

Н. Баберки при нас се казва на недоразвита царевица. Или зелени още… 

В. Сега, общински гори имало ли е тука? 

Н. Не знам да е имало общински гори. 

В. А откъде беряхте дърва? 

Н. Дърва — от нашата гора. 



В. А шума? 

Н. Шума? — Пак от там. 

В. Дървен материал? 

Н. Дървен материал обикновено… , набавят обикновено от горите, които имат, 

собствените гори. При правене на къща се зареждат неколко семейства с коларите, с… 

да докарат. Спомням си дядо ми по баща имаше 14 дка гора, всеки ден донасяше по 

едно дърво на гръб, та да се топли през зимата. А в двора му имаше два яки вола и една 

крава. Та требваше да дойде чичо ми, та с баща ми да отидат с колата да насечат и 

докарат дърва през зимата. А той ходеше всеки ден и донасяше по едно дърво, за да 

пази горъта да не я сечат друге хора. 

В. А знаете ли за частното дали е вземано разрешение, когато се сече? 

Н. За частното кога се сече се взима позволително от горското. 

В. А за какво е използвана общинската гора на Вашето село? 

Н. Не знам да е имало общинска гора. Ние имаме в местността Бутора, което е 

частна гора, освен това тук край Бръдото, което е от село към Милин камък… (неясен 

запис — с прекъсвания). 

В. Все пак за какво са били използвани тези гори, дето са общи, били са общи? 

Н. Знам, че са били частни горите, защото за правене на такива обществени 

сгради обикновено са докарвали от едно семейство да кажем греди, мертеци, а другият 

строителен материал са докарвали други… 

В. А заплащано ли е им нещо щом от собствените си, частни гори са… 

Н. Не знам да е заплащано. 

В. Как по собствено желание ли тези хора са докарвали материали? 

Н. На общо събрание са решавали тия, общите задачи, общите мероприятия, 

строителство, като допълнително всеки се е задължавал да кажем да даде трудови дни, 

материал… 

В. Нещо да ни кажете за това общо събрание, какво са решавали… 

Н. Ами по решение на общината, на кмета и на съветниците, това решение се 

съобщава из селото с барабан и хората се събират. Които не могат да дойдат после се 

научават. 

В. Ама какъв, как се? По кои проблеми… 

Н. По тия, по които… общоселските въпроси, за раздаване на тая общинската 

земя, било училищна, било кооперативна, за строителство да кажем — за улици, за 

нещо… Те черквата както е правена, читалището, училището се прави… 

В. Бихте ли могли да ни посочите какви видове колективни дейности са се 

извършвали? 

Н. Колективно е правена църквата, колективно е строено училището, колективно 

се строи банята също. 

В. За касапницата нещо? 

Н. Колективно е правена лечебницата също, ветеринарната лечебница. 

В. А тази сграда дето стои бика? 

Н. Бикарника, не знам кък е строена, знам, че имаше специален човек, който се 

грижеше за разплодните животни, храната им докарваха от общинските ливади… 

В. Стана дума за събранието. Всъщност как се вземаше решение, кой човек 

какви задължения да поеме? 

Н. Обикновено се избира комисия една, то обикновено е било по-рано, тия 

съветниците, нали към тех се прибавят неколко души, по-активните, които са и с тех се 

работи. Имало е некои, които да се оттъмвали, нали, не са вземали участие, но… 



В. Повторете, моля Ви, от…? 

Н. Оттъмва, ами отказва, но това са били единични такива… 

В. Строеж на герани, на чешми? 

Н. Обикновено гераните са правени тогава колективно. Тоя геран, който ние 

ползваме сега е правен преди може би 100 години, ако се не лъжа… Правен е там от 

махалата и е направен, но е бил на една парцела там и след планиране на селото, при 

планирането тия настояват и остават площадче около герана, да се ползва от всички. 

Сега вече гераните си ги прави всеки. 

В. Нещо да сте чували да се правят оброци на герани? 

Н. Празнуваха тука в село оброк на геран. 

В. Да сте имала ловци във Вашия род, рибари? 

Н. Не! 

В. Нещо пак как са заплащани тези такси? Вода за пиене сте вземали от герана? 

Н. От герана и от чешмите в селото. 

В. Някакви такси да са плащани? 

Н. Не, не! 

В. Кога са строени чешмите в селото? 

Н. А, те са строени отдавна. 

В. А как се поддържаха? 

Н. Поддържаха се, обикновно, се чистеха каналите за отводняване, те бяха 

построени с цимент… 

В. Кой почистваше? 

Н. Пак от общината се грижеха за тях, но ги чистеха хората, хората ги чистеха. 

Тук кладенец един, те му викат Римския кладенец, той е бил открит, на Иванов ден са 

къпели младоженците, тия, които са се оженили през годината, на тоя ден са ги къпели 

— събират се няколко души, младежи, които са най-бързите и ги гонят, като ги хванат 

ги потопат в кладенеца, а невестата — готова веднага с дрехите, да се облече и да си 

отива. Ако не ще да го къпят, требва да се откупи. Дали с пари, дали с котел вино, това 

вече е било там в уговорките. 

В. Такси да са плащани за ползването на тия кладенци и чешми? 

Н. Не! 

В. Поливането? Как се е организирала системата за поливане? 

Н. Поливането? Водата стигаше до дъното и се мътеше водата. Съседите… 

Тогава се садеше много малко, спомням си домати, като малък растеха по торилниците, 

дребни, кисели такива… 

В. Всъщност зеленчука… 

Н. Зеленчука… обикновено чушки, зеле и праз лук, това е било… 

В. Това в градините, а там на полето сееше ли се? (Записът много лош — 

прекъсва) 

Н. На ръка поливахме. 

В. А язове правили ли сте? 

Н. Има праг един, корита, сипва водата единия с кофата, другия — водата и така 

поливаха. Обикновено съседите — като отива едната жена, вика и другата, да си 

помагат. 

В. Да Ви попитам инертни материали за строеж откъде вземахте? 

Н. Отиваха от село в Криводол, съседно село, на 20-тина км от тук, вадеха речен 

пясък. 

В. Във Вашата река няма ли? 



Н. Не, тук има баластра. Няма пясък за строителство. 

В. Някой като вземе баластра нещо плащаше ли се? Като ходеха в Криводол 

плащаха ли? 

Н. Не мога да ви кажа, не са плащали. 

В. За кариерите плащало ли се е? Вие ползвали ли сте кариерите, сами ли си 

вадехте камъните? 

Н. От самите стопани, там, където има по-здрави мъже, тия се хващат и си 

извадят камъни. И продават. При нас — не сме вадили камъни, баща ми е купувал. 

В. Давали ли сте земя на изполица? 

Н. Само 2–3 години, докато ние сме били малки, защото не можехме да 

обработваме земята. На изполица взимаха обикновено тия дето имат по-малко земя, 

които имат повече работна ръка… 

В. Сега искам да Ви попитам… (накъсан запис) поведението на хората? 

Н. Активни хора в селото, взимали са решения и са въртели да ги прокарат 

докрай. Някакви санкции да са налагани — не знам. 

В. Как смятате каква е била ролята на традициите, на обичайното право? 

Н. Била е повече отколкото можем да си представим. На 30 май — Милин 

камък, когато Ботев е дал сражение на Милин камък, всяка година там се готвеше за 

всички, независимо от възраст и положение, ядене, което, доколкото имам сведение, се 

заплащаше от общината. Заколва се теле или овен, приготвя се храната и там се 

разядава на място. Изкарваха и вода. Не знам да е плащано на тези, които изкарват 

храната или водата. Или на тези, които са готвили там. 

В. Оброците, когато, нали е имало оброци… които готвят, които дават… 

Н. С положителност — не. 

В. Но какво мислите… 

Н. Сметам, че е вземано общо решение, тия, които са в тая местност, имат земя 

повечето, една година тоя ше даде овца ли било, агне ли било, другата година други и 

така се… поддържането на тая традиция. 

В. А горските пътища — пропуснахме този въпрос… 

Н. Пътищата се правят от хората, на които земята е близо, отиват и правят пътя. 

Не чакат общи такива наредби, едно-друго. 

В. Когато става въпрос за участие с безплатен труд? 

Н. За безплатния труд се взима решение по колко трудови дни, или ако не може 

да работи, има възможност да внесе пари. Например… 

В. Кой обикновено, за да се поддържат общинските кой вземаше решение. 

Н.…? Учениците? 

В. Кой вземаше решение за учениците? 

Н. Обикновено общината — решение… нарежда кои класове ще отидат. 

В. Обикновено в общоселските събрания… 

Н. Обикновено мъжете… Не би могло всички да се съберат, защото не е имало 

такава голема стая. Било закон за всички в селото, щом… общоселско събрание… 

В. Имали ли са хората нужда от контрол, според Вас? 

Н. Без контрол не е минавало, контрола си е бил общ за всичките. Правили са си 

бележка, че той… общото са вадили камъни, като са докарвали кариерите… 

В. От Вашето семейство участвал ли е някой… 

Н. Тия работи бяха вече направени тука. Иначе — участие в железопътната 

линия и аз съм работил като бригадир, баща ми внасяше суми, каквито се изискваше, 

други, училището… 



В.… хората помагали един на друг… 

Н. При пожар всички отиват, целото село, който може това, с вода, с други 

материали… 

В. След това при възстановяването? 

Н. При възстановяването — помагат пак, некой дадат дърва, греди… 

В… ???? 

Н. Аз казах, че когато дедо ми е правил къщата, която аз съборих, та правих 

друга, двори са били пълни с дърва и той не може само с едни крави, те си помагат,… 

махлата, после пък той е отвръщал, нали. А това е така, требва да се докарват тухли, 

требва да се докарват камъни, събират се по пет, шест човека с добитъка и си помагат 

взаимно… 

В.… селски кош. 

Н.… селски кош, имаше селски капан, оня добитък дето го хващат, нали, дето е 

направил пакост, по частните ниви, в камените тия, в ливади, когато не требва да се… и 

затваряха в капан. Той беше от плет изградено, около метър и нещо, за да не може да се 

прескача,…, държат вратите или сложат катинар, отиде в общината да си плати глобата 

и да си прибере добитъка. Такъв случай за един — страхлив е бил, за да си направят 

майтап го затворят в капана и той стоял през целия ден там, вечерта отишли, та са… 

В. Макар, че може да прескочи… 

Н. Може да прескочи, а тоя седел там и тия вечерта отишли там и го освободили. 

В. Всъщност, това е дисциплината. 

Н. Дисциплината. 

В. Сега, оказва се, че тук има доста общинска земя и пасища и т.н., как смятате, 

може ли едно село да съществува, без да има обща земя. 

Н. Не може да съществува без такава обща земя, защото не всички имат толкова 

много земя, за да поддържат животновъдството. Ако нема такава обществена земя, 

требва в неговата собствена земя да ги… а тогава земята е била… В началните години е 

могло щото един род е завладевал да кажем един район и там си пускат добитъка на 

паша. А когато се е разработила земята по-късно, тогава… 

В. Може ли да се каже какъв дял от семейния бюджет е свързан с ползването на 

тези общински земи? 

Н. Трудно е, защото различните хора, различно я ползват. Да кажем единия има 

10 овце — той ще има полза от това, друг има 5 или 10 овце… 

В. Вие сте имали съвсем малко? 

Н. Аз съм запомнил имахме около 10 овце, имахме отначалото кози, като малък 

съм ходил… бехме козарчета… 

В. Може ли нормално да функционира едно селско домакинство, ако няма 

такива общински земи? 

Н.… че е имало хора със… имало е имотните 10–15, че и повече… Запомнил 

съм като малък 1–2 магарета в селото, а сега не можем да ги изброиме. Напоследък се 

развъдиха и конете много, понеже са по-бързи за каране. 

В. Да са продавали някой хора гъби, плодове, шипки, билки? 

Н. Не. 

Ст. А от тук да ги наберат, да отидат да ги продават на Враца например? 

Н. Не. 

В. На пазар да са носили? 

Н. Не, на пазара се ходеше обикновено повечето пеша, или със кравите, да ги 

впрегнеш требва вечерта да тръгнеш към полунощ, за да стигнеш сутринта. 



Ст. А за какво са ходили на пазар? 

Н. На пазар са ходили да си купат памук да купат, газ да купат, сол 

В. Да продадат нещо? 

Н. От продаване — жито, царевица, агнета, обикновено са идвали търговци на 

место. Обикновено жито и царевица са карали на пазара, бостан също, дини, пъпеши са 

карали на пазара. 

В. Какво е било отношението към тези, които са отказвали да се включват в 

колективните дейности? 

Н. Обикновено тия са гълчали, порицавали са ги 

В. Бой, такива наказания? 

Н. Не, спомням си като малък, ергените се биеха вечер, кой да води хорото, 

всека неделя свиреше селска музика, и се скарат кой да води хорото и след разпускане 

на хорото почват да се гонат, бият. 

В. Кой е най-представителният празник на селото бил до 9-ти…? 

Н. Най-представителният празник — това си е сбора на селото…?? ден, 

Великден, именните дни… 

В. Важи ли за това село — хубав ден Великден, още по-хубав — Гергьовден… 

Ст. временна трудова повинност? 

Н.… строежа на пътища, особенно на шосетата. Се облагаха с временно участие 

в строителството, отива да кажем и му дават два или три дена да кълца, да чука камъни 

за постиляне на шосето примерно. 

Ст. Но това като общинска дейност ли се смята? 

Н. Не само общинска, а се… трудова повинност. 

Ст. Държавна? 

Н. Държавна. 

Ст. А плаща ли се нещо на тези хора през това време? 

Н. Не. В началото не се е плащало, по-късно става вече това плащането. 

В. Сега, това е един лист, на който бихме Ви помолили да отбележите границите 

на селото с другите селища, къде са разположени общинските земи. Имаме картата, 

която рисувате на селото. Центъра е? 

Н. Центъра е село Баница. На запад е Селската ливада. На север е фондова земя, 

която е раздавана от общината. Към Мраморен — тук не зная да има, а тук е земя около 

селото, която е общо пасище. 

В. Това тука какво е? 

Н. Не знам да има селска земя на запад. 

В. На изток. 

Н. Така де, на изток. Към Мраморен — също не знам. Частните земи са тука. 

В. Останалото са частни земи? 

Н. Да. 

В. А какви местности са тука, освен Селската ливада? 

Н. Селската ливада е на запад, около това… 

В. Това е обработваема земя, но имената на местностите, ако ги знаете 

случайно? 

Н. Мисля, че Владовия връх, връх и тука в съседство е Рушидовото… 

В. Аз много Ви, благодаря за помощта, която ни оказахте… 

2.2. Интервю с ключов информатор ТОДОР ДИЛОВ 



Веска: Много те молим да ни се представиш. Кажи как се казваш? 

Тодор: Тошо Дилов Ценков 

В. На колко години си? Коя година си роден? 

Т. 1900-ната година, 11 август. 

В. Значи днеска, на 5-ти май си почти на деветдесет и четири. 

Т. Деветдесет и четири. 

В. Кога си се женил? 

Т. Деветнайста година. 

В. Какво образование имаш? 

Т. Четвърто отделение. 

В. Къде го завърши? 

Т. В Баница. 

В. На колко години се ожени каза ти? 

Т. На 20 години, на 19. 

В. И какво си работил? 

Т. Цял живот съм бил земледелец. 

В. В кооперацията членувал ли си? Кредитната кооперация. Коя година е 

основана? 

Т. Кооперацията е основана 1909 година. 

В. Кой беше член на кооперацията? 

Т. Баща ми беше член и деда ми беше член. И язе като умре бабалък ми го 

наследих — на негово место. 

В. Ти като се ожени при кого живееше? 

Т. Като се ожених — дойдох тук на къща. 

В. И колко души живеехте тук при бабалъка ти? 

Т. Дошел съм тук двайста година, тука живеехме жената, бабалъка и старата — 

дедо, баба и ние. 

В. И после и децата ти. Колко деца имаш? 

Т. Три деца. 

В. Най-голямото? 

Т. Най-голямото — момиче — Пенка, 1920-та година. 

В. После? 

Т. После — това момче — Димитър, 1922-ра година. Оня мънинкия — Лазар, 

1925 г. 

В. Твоя баща какво образование имаше? 

Т. Четвърто отделенио. 

В. Майка ти? 

Т. Майка ми не беше и грамотна. 

В. Жена ти? 

Т. Жената — четвърто отделение. 

В. Бабалъка ти? 

Т. И той четвърто отделение. 

В. Колко декара имаше при бабалъка ти? 

Т. Осемдесет декара. 

В. Кой го работеше този имот? 

Т. Ние с жената. 

В. Наемахте ли работници? Оправяхте ли се сами? 



Т. Малко работници сме наемали. 

В. Кога наемахте работници? 

Т. По жътва. 

В. Някой от Вашата къща работеше ли на заплата? 

Т. На заплата немаше никой. 

В. А гурбетчии да е имало в семейството? 

Т. Не от нашето семейство, но в нашето семейство, в нашата къща са живели 

петдесет и седем души — даскали, лекар, зъболекар, кметове и т.н. 

В. Кога ги пресметнахте, към коя дата? 

Т. Това е откак съм дошъл аз тук. Сеги, след 9-ти нема, до 9-ти са толкова — 

петдесет и седем. Културни хора, учени хора и т.н. 

В. Като дойде при баба ти на кого беше къщата? 

Т. На дедовото име. 

В. Колко стаи имаше? 

Т. Две стаи и калидор. 

В. Коя година построи твоята къща? 

Т. Тая къща съм я строил 36-та година. 

В. Твойта къща паянтова ли е или…? 

Т. Тухла. 

В. А дедовата? 

Т. Тя беше паянтова. 

В. Ама с плет ли? 

Т. Не, с тухли. 

В. Твойта къща колко стаи има? 

Т. Три стаи. 

В. Чешма имаше ли твойта къщи? 

Т. Не. 

В. А на двора чешма имаш ли? 

Т. Не. 

В. А геран? 

Т. Геран — на улицата. 

В. Вода за пиене откъде носехте? 

Т. От чешмите. 

  

ТУК ЗАПИСЪТ Е ПРЕКЪСНАЛ. 

  

Станка: Кажи пак как се казваш, по-силно. 

Тодор: Тошо Дилов Цонков 

Т. После селото се е преместило в местността Крешка. Се е преместило — 

некоги. После, в Крешка имало водъ, де, но водъта малко. После тука дека е сеги 

селото, тука е било голо. Тия си изкарат свиньете от тамо и вечер си дойдат свиньете 

кални. И селото тогава е било много малко и си рекли: „Тия свинье одат некъде, та 

намерат вода“. И търгнат по свиньете и дойдат тука и гледат много вода. Много вода. И 

решили оттам, та се изселили, та дошле тука. Та се заселили. И направили чешмите, 

ама не беха ги направили много, после ги направихме ние. Чешмите — така, със 

сопове, с това-онова, така не беха. Това дека му викаме банята, минералната вода, то е 

било един вир. Силна вода, силна. И сега е силна, но понамале, но некоги е било силна 



вода. И тия се оплашиле, че това ше стане нещо с тая вода. И са земале, та са фъргале 

вълна, та да затиснат тоя извор. Затиснали го и той останал така — на един вир, 

натуряли горъ връз него. И турците, тоя Рушид бей, му е била вилата, ей горе, при 

язовира. Тамо. А булята ги заболели очите. Той рекъл: „Оди, та си мий очите на оня вир 

в селото.“ И тя дождала 40 деня, та си мий очите заран и очите й минали. Тогава 

направил една тапия и я оставил при един воденичар — дедо Ралчо. Кога са напуснали, 

тука имаше една турска тапия. И после тия одиа при един турчин да я гледат, та това 

ти, онова ти. Тия ги беа направили на пералня само, а после ги направиме на банята, 

след 9-ти, 45-та година ли беше. Това е за банята, за селото. 

В. Чувал ли си ти за тоя, големия дуд на Крешка? 

Т. Виждал съм го. 

В. Какъв е той, защо, откъде се е взел? 

Т. Абе тоя дуд е саден, коги се е заселило селото в Крешка. И после си е останал 

в нивите. 

В. И защо не са го отсекли? Знаеш ли? 

Т. Защо ще секат дуда, нали ще требва и за бубите да има. Да ранат бубите. 

Ст. А сега дали си е там? 

Т. А, не. Сега го унищожиа. 

В. Кой го е унищожил, знаеш ли? 

Т. ТКЗС-то го унищожи. 

Ст. Ти знаеш ли селото да има общинска земя? 

Т. Има, има. Общинска земя, тя не е общинска, тя е училищна. 35 дка има — 

една ливада и й викахме Селската ливада. А тя е училищна ливада. 

Ст. Ливада е това дето се коси? 

Т. Дето се коси. Наддава се и тревата ги взимат хората и кой ги вземе — плаща и 

парите за училището. Те така. 

Ст. Аха, значи така е било. А друга, обща земя на селото, имаше, ли? 

Т. Общинска земя имаше. Общинска земя имаше покрай селото — пасища. Да 

кажем… Тия ги изораа, но имаше. 

Ст. Изорали са ги по-късно, когато е било ТКЗС-то. 

Т. После, после. 

Ст. А преди 9-ти, преди войната? 

Т. Е, имаше, имаше. Пасището си седеше, пасехме си стоката, плащахме на 

общината данък дек пасем стоката. 

Ст. Как се казваше тоя данък, знаеш ли? 

Т. Той се казваше данък върху стоката. Имаш пет говеда, ще платиш по 20 лева 

на говедо, 100 лева ще дадеш. 

Ст. А ако имаш овце? 

Т. Овце като имаш, ще платиш на овца по пет лева. 

Ст. Ама всички ли го плащахте този данък? 

Т. Всички — еднакво. Плащаше кой колко има стока. 

Ст. На глава — еднакво. 

Т. На глава — еднакво. 

Ст. А кой определяше колко да плащате? 

Т. Общинският съвет, съвета. 

Ст. А друго какво общо е имало — освен пасища. Ливади за косене общи имало 

ли е? 



Т. Не, само тази Селската ливада. 

Ст. Ниви, градини общи, овощни градини? 

Т. Градини имаше. 

Ст. Обща, селска земя ли бяха? 

Т. Градини имаше — общинска градина. 

Ст. Кой я обработваше тази градина? 

Т. Градинарят. Това стана 25 година. Куту мина агрономовата браздъ, да отдели 

общинското от частното, щото некоги, когито отдавна, горъта е за свой човек — горъта, 

а земьъта е общинска. Тия са казали така — ще държат референдум са пропели. 

Ст. В селото — референдум? 

Т. В селото са провели тея референдум: че дека има горъ — горъта зима земьъта. 

Значи — щом владееш горъта, ще владееш и земьъта. Разбираш ли какво? 

Ст. Абе, не мога много да разбера. 

Т. Кък не можеш? 

Ст. Гората е частна? 

Т. Гората е частна. 

Ст. А коя земя ще владееш? 

Т. Ще вземеш… А земята е общинска. 

Ст. Която е до гората? 

Т. Дека е горъта, бе. Дека е горъта. 

В. Той владее само, само… 

Ст. А-а-а, ти владееш само дърветата? 

Т. Дърветата. 

Ст. Аха! Аха! 

Т. И после, куту се провел референдума, спечелили — горъта да вземе земьъта. 

Горъта — със земьъта. И тогива, 12-та година мина Агрономовата браздъ. 

Ст. Значи до 12-та година е било така — само дърветата са твои, а земята е 

общинска. А след 12-та… 

Т. Тъй. Куту е минала Агрономовата браздъ, тогива, щом имаш горъ, там твоя е 

и земьъта. А горъта беше, покрай село баш немаше, де. И тия затова отделиа 

общинското от частното. И казаха — тва е частно. Тия… 

Ст. Казваш — Агрономовата бразда. А как мина той да я направи? Как я 

правеше — с мотика ли, как? 

Т. Общинският съвет върви. Общинският съвет — целият съвет… 

Ст. Колко души са? 

Т. Дванайсет човека са. Вървят напреде. И казват — тука беше, тука е горъта, 

тука е польето. И казват — тука е горъта. И по тех тракторът пуща браздъта. 

Ст. Дванайста година тука вече имаше трактор? 

Т. Имаше. Пуща браздъта, да кажем на това дърво, записват номера, скицирват 

го и така се отдели общинското от частното, горъта — от пасището. 

Ст. И после гората стана вече частна. 

Т. Горъта със земьъта стана частна вече. 

Ст. А пасището си остана общо. 

Т. Пасището си остана общинско. На съвета. 

Ст. А Вие тогава платихте ли нещо? След референдума, когато дадоха земята и 

гората на хората, платихте ли нещо? 

Т. Не! 



Ст. На всички се даде сигурно по… 

Т. На всички се даде — щом си запазил горъта и имота е твой. 

Ст. А по равно ли беше? 

Т. Не! То си, оти горъта е, един фанал 20 дка, един фанал 2 дка. 

Ст. Ама как ги е хванал? 

Т. Абе, некоги, знаеш кък са биле? Некоги, отиват, та си ловат имот — държавна 

земя. Отиват да си наловат имот. Идат — и то горъ, и те… Оралъкът е бил малък, 

работлъкат е бил малък (не съм съвсем сигурна за думите), майко, бил е малко. И — 

сече, прекърмва го (пак не съм сигурна дали това е думата) и туря кокал. Кокал. 

Ст. Какво е това кокал? Истински кокал? 

Т. Глава! Глава от магаре, от крава, турне кокал и куту иде, иде, иде до некъде и 

а  така, а  така и ошесва го. 

Ст. И на всеки ъгъл ли слага кокал? 

Т. На всеки ъгъл — кокал. 

Ст. И вече — това е негово. Земята е негова. 

Т. Горъта, не земьъта. Некоги са ловиле само горъта. 

Ст. Гората, с дърветата. 

Т. Ама това е било в турско. Гората, с дърветата. И това е негово. После той, 

куту мина Агрономската браздъ, всеки си знае неговото. То 12-та година си беше 

горъта намалена, щото сечат, требат и 12-та година куту си дойдеа войниците от 

фронта, дето са се били с турците, почнаа да разтребват. Почва, сече горъта, вади 

бутурите и наред. А то 12-та година почнаа и плуговете, по-рано беше рало — дървено 

рало. И старобитна работа, старобитна работа. Почнаа плуговете Рутцаг, тия плугове… 

В. Можеш, ли още веднъж да повториш името на плуговете? 

Т. Рутцаг. После почнаа пък Глиганите. Глиганите пък 25-та година. Глиганите 

са по-усъвършенствани плугове от ония. Ония дъскъта е толкоз дебела и куту върви 

сякаш, че е влечено, разбираш ли. 

Ст. Значи Глиганите по-хубаво орат. Та викаш някога нямало ниви общински, за 

градини ми каза, че имало общински, а разкажи за тях. 

Т. Градини — отрезаха от пасището 50 дка, отрезаа за училищни, за училището. 

Общинско, ама ще се ползва от училището. Дойдеа горноореховчани, видоа къде е, кък 

е, що и го дадоа. Наддаваа се, надаваа се и го земаа — да го работят няколко години, не 

знам за колко години беа уговорили с общинския съвет да го работят. 

Ст. Ама от Горна Оряховица хора. Тука ли живееха? 

Т. Не, зиме си одат в Горна Ореховица. 

Ст. Летото са тука. 

Т. Летото идват тука да работят. 

В. А кой взимаше парите? 

Т. А? Тя беше пасище, пасище беше. И тия чича ми, вика: „Бай Тошо, ше 

изорете градината. Ама ше ги изорете плитко, плитко.“ Та съм одил, та съм орал, с чича 

ми одиме, та ораме. 

Ст. То беше пасище и вие го изорахте. и го направихте на градина. 

Т. И после, куту дойдоа, изораа го с коньете още по-дълбоко, направиха 

градини, та до миналата година беше градина, па сеги ги напущиа. 

Ст. А тогава, като те земаха градината платиха ли за това? 

Т. Плащат. На съвета плащат. Те само наддават, те се наддаваше, разбираш ли, 

на търг се наддава. Един казва първоначалната оценка да кажем 10 лева, оня дава 12, 

оня 15… Кой даде най-много — той я земе. 



Ст. И тия от Горна Оряховица са спечелили… 

Т. Тия от Горна Оряховица ги вземат, тия се наддават, от Горна Оряховица. 

Ст. После каквото произведат си е тяхно? 

Т. Техно, разбира се, кара на пазаря във Враца, каквото не може да продаде 

хвърля го по ули (цата), по джадето, а сеги нема да се хвърля. 

Ст. А като си отидоха горнооряховчани на кого остана тая градина? 

Т. Зема ги ТКЗС-то. 

Ст. Горнооряховчани стояха тука до ТКЗС-то, така ли? 

Т. Дълги години седяха. От 25-та година, до 45–6-та година, направихме ние 

ТКЗС-то и един от Горна Оряховица му плащаме, ние ще ги работим, той да ни 

ръководи, щото градината е… Това е занаят други, не е тоя занаят, разбираш ли? 

Ст. Това стана при ТКЗС-то? 

Т. При ТКЗС-то. 

В. И докога ги имахте, тези градини? 

Т. После от ТКЗС-то изскочи едно момче, работил покрай горноореховчани, 

това, и стана си наш ръководител. 

Ст. Така, значи, а гора общинска имаше ли? 

Т. Горъ общинска имаше, към Милин камик имаше…(дълга пауза) 

А тогава, като те земаха градината платиха ли за това? 

Т. Плащат. На съвета плащат. Те само наддават, те се наддаваше, разбираш ли, 

на търг се наддава. Един казва първоначалната оценка да кажем 10 лева, оня дава 12, 

оня 15… Кой даде най-много — той я земе. 

Ст. И тия от Горна Оряховица са спечелили… 

Т. Тия от Горна Оряховица ги вземат, тия се наддават, от Горна Оряховица. 

Ст. После каквото произведат си е тяхно? 

Т. Техно, разбира се, кара на пазаря във Враца, каквото не може да продаде 

хвърля го по ули (цата), по джадето, а сеги нема да се хвърля. 

Ст. А като си отидоха горнооряховчани на кого остана тая градина? 

Т. Зема ги ТКЗС-то. 

Ст. Горнооряховчани стояха тука до ТКЗС-то, така ли? 

Т. Дълги години седяха. От 25-та година, до 45–6-та година, направихме ние 

ТКЗС-то и един от Горна Оряховица му плащаме, ние ще ги работим, той да ни 

ръководи, щото градината е… Това е занаят други, не е тоя занаят, разбираш ли? 

Ст. Това стана при ТКЗС-то? 

Т. При ТКЗС-то. 

В. И докога ги имахте, тези градини? 

Т. После от ТКЗС-то изскочи едно момче, работил покрай горноореховчани, 

това, и стана си наш ръководител. 

Ст. Така, значи, а гора общинска имаше ли? 

Т. Горъ общинска имаше, към Милин камик имаше…(дълга пауза) 

Ст. Колко е била? Много ли? 

Т. То беше, много имаше, тя свиникаш, не е кой знае каква гора. 

Ст. Каква гора я каза? 

Т. Свиникаш. Драка, драка, това беше общинско. 

Ст. И кой го ползваше? 

Т. Никой го не ползваше, циганските и (неясна дума, може би — банишките) 

кози пасеха там. 



Ст. А можеш ли да отидеш да си вземеш дървен материал там? Шума, нещо да 

си насечеш? 

Т. Нема, нема. То само за добитък, така, за огън. 

Ст. За огън, а можеш ли да си вземеш? 

Т. Можеш за огън да вземеш, вънка да си накладеш, да си опечеш хлеб, да си 

опечеш това… 

В. А откъде всички хора се снабдяваха с дърва и дървен материал? 

Т. Всеки си имаше горъ, бе. 

В. Значи затова не е имало общинска гора? 

Т. Всеки си имаше горъ, бе. Ние имааме горъ край село. 

Ст. А чия беше земята дето са улиците по селото, там край автобусната спирка 

има едно зелено място като ливада, площада, чия е била тази земя? 

Т. Тя е селска. 907-ма година мина да се планира селото — селото не беше 

планирано. Беа едни улички-от тук до стената и толко, разбираш ли колко тесни, 

изпокривени, това, това. Дойдоха едни инженери, че и тогива е имало инженери, и 

поставия, ей, горе, му казваме Минкинската кория, една височина, направия една 

палатка, и поставиа там уреда. И снимаа селото. И снимаа селото, чертаа го, това ти, 

онова ти, онова ти, онова ти и хайде — почваме да планираме селото. Зима плана и 

гледа, и на пресечката, на кръстоската, туря осов камик, осов камик с дупка и го зарови, 

и горе на шосето, на пресечката пак сложи и гледа насам 6 метра, насам 6 метра, айде 

12 метра. 

Ст. И направи улицата. 

Т. Улицата и казва така, народа си ги прави, народа с тех и казва: „Дигнете тоя 

плет“, немаше ги тези зидове като сеги, е-е-е, плет, плет, от горъ си изплетено. 

„Дигайте го от тук, та тук, тука че е междата.“ 

Ст. А нещо плащаха ли на тия хора дето им местят плета навътре? 

Т. Не, това си е на селото, на маалата. 

Ст. Тука около селото манастир имате ли? 

Т. Манастир му казваа, коги е било селото под Милин камик, тогива е направило 

един манастир. Този манастир е бил докато е билоселото и после е запустел, се 

развалил, развалил, развалил, останало само зидарията и на средата един камик. Един 

камик, голям камик, една плоча, турнат върху друг камик куту маса, разбираш ли. Това 

му казват Манастира. Но той е запустял. 

Ст. Запустял е, не е имало манастирска земя? 

Т. Не е имало, не е. 

Ст. Читалището имало ли си е земя? 

Т. Читалището немаше, само училището. 

Ст. Имало ли е някаква земя, дето сте й викали държавна или царска? 

Т. Не е имало такава земя. 

Ст. Знаеш ли как е придобита общинската земя? Как е станала селска тая земя? 

Пасищата, как са станали селски? Купени ли са отнякъде? 

Т. Тая земя е била държавна. Турците са ни държали пет века, ние земята, 

турците малко са имали, турците, Рушидовото, Рушид бей дека е имал. Той е имал 500 

дка, а от тук нататък земята се е държавна. После, у турско де, ама накрая е било, 

когито са ловили земьята, хванале. Некоги народа е бил малко, малко е бил. 

Ст. Знаеш, ли общинската земя да е намалявала, някой да е заграбил, да е 

обработвал общинска земя? 

Т. Не, не. 



Ст. Да си я е разорал, пък да си е посял жито или царевица? 

Т. Не, не е. Всичко беше частно. 

Ст. А общината да е подарявала на някой земя? 

Т. Не, няма такива работи. 

Ст. А има ли тука около селото, в селото такива „клети“ места, „заклети“, 

„божи“ места, дето се пазят като свещени, нещо да е станало там, да ги пазят — това 

дърво да не се отсече, защото не знам какво ще стане, нещо лошо ще се случи? 

Т. Нема, нема. 

Ст. Не знаеш такива? А имало едно голямо дърво дето се е пазело, за какво 

дърво говореха? 

В. Ботевата чета е минала оттам. 

Т. А? 

Ст. Ботевата чета минала от там, имало едно дърво дето се е пазело? 

Т. Седи си. 

Ст. А защо се е пазило? 

Т. Защото така останало в пасището, после Ботевата алея ги насадихме с горъ. 

Ст. А кога я насадихте Ботевата алея? 

Т. Насадиме ги 61–62-ра година. 

Ст. Преди 9-ти не сте правили нищо по Ботевата алея? 

Т. Нищо, нищо по Ботевата алея не е правено преди 9-ти. А това дърво се пази, 

защото Ботев там се е спрял под това дърво, там е нощувал. И заранта се е изтеглил за 

Милин камик. 

Ст. А да знаеш някаква забележителност природна, някакъв камък, нещо, което 

така се пази? Дървета специални или някакви оброци? 

Т. Е, има, има, оброк има. 

Ст. Къде? 

Т. Оброк има в лозята. 

Ст. Един оброк ли е? 

Т. Един оброк и другия е на Балканя, отгоре има дървье. Вековни дървье. 

Ст. И как се казват тия оброци? 

Т. Това оброк му служат на св. Илия. 

Ст. Кой, долу в лозята ли? 

Т. Не, горе дека е. А долу не служат. Останали са тия неколко дървье така и тия 

са грамадни дървета. 

Ст. Седат си тия дървета? 

Т. Седат си. 

Ст. Ами някой ако отиде да ги отсече нещо ще му се случи ли? 

Т. Кой ще отиде! Това е оброк! 

Ст. Страх ли го е да пипне? Що не отиде някой да го отсече? Виж сега колко 

лоши работи стават? 

Т. Ама това не може да го отсече, двоица не можем да го обиколиме, голямо е. 

Ст. Само защото е голямо ли не го секат? 

Т. Ама за какво му е? То не мое да го дигне, не мое нищо. 

В. Накой да е сякъл дърво там и нещо да му се е случило? Да му е умрял 

добитък, деца да са се разболели? 

Т. Некога старите верваа, не са куту сеги да не верват. 

Ст. В какво верваха старите? 



Т. Че това е „божо“. Това е „божо“ дърво, тука е оброк. Оброк! 

В. Какво значи „оброк“? 

Т. Значи да му служат, да му колят. Разбираш ли и на тия дърве правят на св. 

Илия и заколят един овен, кой обича — донася си паничка, лъжичка и хлебеца и тамо 

дадат му манджа, гозба му дадат и така. На Милин камик некоги коги се ходеше, 

когито немаше поход и походници, ше идем на Милин камик, ша вървим на Милин 

камик на 31 май. Общината — има си фонд там, зема един овен, една овца ялова, 

заколят ги тамо, пъдарете, пазачите идат там, готват това ти, онова ти, на заранта 

идеме, държат молебена така, попа чете, така, така и идем сипат ти у паничката 

чорбица, яднем и си дойдем — „одих на Милин камик“. После стана вече идем на 

Милин камик, па печено, па това, па онова… 

Ст. А защо на 31 май ходехте на Милин камик? 

Т. Оти на 31 май е минал. 

В. Ти миналия път ни разказа как Ботев е минал оттук. Би ли ни разказал пак, че 

да го запишем. 

Т. Нали ти казвам, Ботев е минал оттук на 31 май. На 30 май е дошол оздоле, на 

31 — беше на Милин камик. На Милин камик беше до къде един часа и веднага тръгва 

за Вола. Той не е стигнал до Вола, той е стигнал до как се казваше тая местност — до 

Врачанско, Веслеца, Веслеца. Стигне до Веслец, там нощуват на заранта стават и 

отиват на Вола. Ботев е дошъл с малко народ, разбираш ли и Ботев е излъган, излъган, 

че… Ботев спал е в Борован. Заранта, у зори коги да го срещнат доброволци — нема 

доброволци. И Ботев казал: „Борован, Борован, вечно да спиш.“ От там — тука дошъл 

— 9–10 часа, тука дошъл в Баница. Като вървели така, тия си беа три сестри — деца, 

майка им ги завела в шумако оти комитите идват и ше колят. Че турци са казали, че 

идат комити и женско, мъжко шъ колят. И тия отишле у шумака, у горъта, у Балканъя. 

И от Балканья са гледали — тия напреде вървят Ботевата чета и две кола — добитък, 

им карат багаж. 

В. Карат багажа на Ботевата чета. 

Т. На Ботевата чета. И по тех вървят няколко души турци със коне и попукат 

пушки, нема-нема и току попукат пушки и тия като се запрели — Ботевата чета тука 

под това дърво, дека ти казвам, че седи, а тия се запрели на 200300 метра турците. 

В. Значи турците са си вървяли след Ботевата чета, амане са ги нападали? 

Т. Попукала некоя пушка, ама не така… И куту отишле на Милин камик, той се, 

му било обещано, че ще му дойде помощ от Враца — 200 човека. И тогива погледнал 

— то се задимило откъде Враца шосето, той погледнал, па си казал — А-а-а, това не са, 

това е турска потеря. 

Ст. Не са доброволци. 

Т. А! Идоа тука турците на Милин камък, той отрезъл обръча и тръгнал за Вола 

и там вече на Вола са го убили. 

В. Понеже ти каза, че дървото на Ботев са го пазили и са правили там, оброк, на 

друго място къде са правили оброк? Където да са готвели? 

Т. За кво? 

Ст. Къде са правили другаде оброк те пита. На св. Илия? И къде другаде — тоя 

долу в лозята? 

В. В лозята на кой ден е било? 

Т. Там не са му правили — има оброк, но не са му правили. 

Ст. В лозята има оброк, но не са го чествали? 

Т. Да! А тия горе дърве — имат оброк. 

Ст. А как се е пазила водата чиста едно време? 



Т. Кък се е пазела чиста водъта? Водъта си чиста! Иде гребне си вода и си 

отива… 

Ст. Некой да е имал, да хвърли боклук вътре, умряло животно… 

Т. Нема, нема. 

Ст. Защо не е имало? 

Т. Защо не е имало — оти народа е бил съзнателен, не е куту днеска, днеска ние 

сме… 

Ст. Е, имало ли е така, да се говори, че ако някой хвърли нещо лошо, мръсно във 

водата ще се случи нещо лошо в къщата… Някакви такива, да са вярвали, че ще се 

случи нещо лошо, ако замърси водата… 

Т. Нема, ако замърси водата, веднага Съвета ше се разправя с него. 

Ст. А как Съвета се е разправял с такива работи? Ако някой наруши някое 

правило? 

Т. Глобяват го! 

Ст. Глобяват го. 

Т. Глоби. 

Ст. А викаш пъдарите са отивали горе, та са правили оброка. Какви пъдари е 

имало? 

Т. Да пазат имота на хората. 

Ст. Горски пъдар имало ли е? 

Т. Имало е. 

Ст. И полски пъдар? 

Т. И полски. 

Ст. Двама пъдари. 

Т. А, двама, полските пъдари — повече, горския пъдар е един. 

Ст. Горският е един и повече полски. Е, добре, като не е имало хора да правят 

лошо, защо е имало пъдари? 

Т. Защото стока много. И тия стока куту ги пущат — тя иде, правят пакост, куту 

ги хванат — и у капано и ги затвори. Капан знаеш ли какво е? Един градеж — заграден, 

нацяло. И като иде да го пущи, ше плати глобата дека е направил пакостта. 

Ст. Той не е видел кога животното е отишло? 

Т. Той не е видел, той го е пущил да пасе. 

Ст. И затова, че не го е видел, трябва да си плати. 

Т. Той го не е видел, ама пазача го е видел. 

Ст. Да знаеш да сте залесявали тука някъде, да садите дръвчета, на голи места, 

на сипеи. 

Т. Не, залесявана е само Ботевата алея. 

Ст. По-рано не е имало? 

В. А частните хора да са залесявали? Лиляк? Какво е лиляк? 

Т. Акацията. 

Ст. Имало ли е така — хората да идат частно да си посадят някъде, дървета 

такива. На голо място да си посадиш например… 

В. Преди 9-ти ти помниш ли къде са сяли акация? По долчини, сипеи? 

Т. Засаждахме една местност — они ги изсекоа. Държавата ги изсече. Акация. 

Ст. Голяма ли беше тази местност? 

Т. ТКЗС-то ги залеси. 

Ст. Не ТКЗС-то, преди 9-ти. 



Т. Е, преди 9-ти не е имало зелесяване. Преди 9-ти да сака некой да си насади 

акация, имаше разсадник у Враца — иде, земе, отива, изоре го, насади си и си направи. 

Акация. Преди 9-ти. 

В. Имаше ли преди 9-ти частни хора да си правят акациева гора? 

Т. Имаше, имаше. 

В. Защо акациева гора? 

Т. Защо е по-здрава горъ и после нема друга горъ той. Да си насади, да си има. 

Ст. Ти каза, че имало такси за паша на добитъка, а кой пасеше добитъка — 

имаше ли един общ пастир или всеки сам излизаше да си пасе добитъка. 

Т. Имаше общ един човек, двама, трима. Пасат черидата, черидата. Па некой си 

има пет-шестина биволи, па си има един човек, та му ги пасе, негов човек — дечица. 

Това е защо некой не е имал по едно детенце, майко. 

Ст. Някога са имали по повече деца. 

Т. Ние сме биле, майка ни е родила десет, па ние сме останали шест. Па сеги сме 

останали двоица, аз и брат ми, на другия край на селото. Той е най-мънинкия. 

Ст. А ти как викаш на стадото? 

Т. Черидъта — на говедата, на биволите се казва черида. 

Ст. А на овцете? 

Т. А на овцете се казва — кюме, кюме овце. 

Ст. Кюме, стадо от овце. А за овцете имаше ли общ пастир, или всеки сам? 

Т. Всеки сам си ги гледаше, щото той — старите, къде се използваха? То се 

използваха старите да пасат овците. Деда ми — Ценко, беше при чича ми, ние се 

отделиме, беше при чича ми, той имаше търно (тази дума е неясна) край село — кошара 

— и нашите овци там и неговите овци и я одех с дедо Ценко, та пасях овците, одех, 

момчурляк, на 7 години. И други старци така, на пасища големи… У-у-у. 

Ст. А после, защо намаляха пасищата? 

Т. Защо ги разораа ората. 

Ст. Ама кога ги разораха? 

Т. След 12-та година, след 12-та. 

Ст. Преди браздата или след браздата. 

Т. След браздата. Разтребиа ги и ги разораа. 

Ст. Значи агронома като мина, намали пасището? 

Т. Той го отдели само. Те си има шумаци, гори, треби си там неговото и си го 

оре. 

Ст. А по пасищата какво сте брали? Плодове, гъби, треволяк — киселец, друго, 

жените какво береха? 

Т. Круши диви, трънки имаше, шипки имаше. 

Ст. Берехте ли? 

Т. Берем, па като направим трънчаница, като земат едно каче трънки, па му 

сипат вода. Па зиме куту сипат и децата ядат кукурузен леб и трънченица, та им пукат 

ушите. 

В. Крушевица правехте ли? 

Т. Берехме ги, кълцахме ги, варехме ракия от них… 

Ст. А на трънченицата слагахте ли захар? 

Т. Не, къде захар, само трънки и вода, зрели трънки. Захар, кой ше ти купи 

захар. Захар куту купуваш, купуваш за четири пари. 

Ст. Е, колко е то? 



Т. Ше ти дадат 50-тина буци. 

Ст. Колко големи? 

Т. Малки, малки, мънинки. Вие виждали ли сте захар на буци? Ей такива 

мънички. Я съм бил на 13 години. Брат ми беше в армията войник, това-онова. Свърши 

се Турската война, той си дойде. Я викам на брат си, Петре го викаха: „Ей, бако, я 

сакам да ида в Орехово, да се цена.“ 

В. От какво да се цериш? 

Т. Да се цена — да стана измикяр. Той вика: „Нема да казваш, че ще се цепиш, 

оти нема да те пуснат майка ми и баща ми. Ами ше кажеш, че ше идеш да се учиш 

шивач.“ Да ви разправим ли тая история? 

Ст. Разправи я, де, разправи я! 

Т. Тя е дълга и широка. 

В. Давай, давай. 

Ст. Разказвай. 

Т. Тръгваме, брат ми ше ме заведе. От тук до там са 53 км. От тук до Орехово. 

Тръгваме ние на Димитровден. От Димитровден до Гергьовден, от Гергьовден до 

Димитровден. Това са казваха старите хора, това са заробници, изробници. Един 

заробват, един изробват. Разбираш ли? Така. И куту тръгнаме, изкочихме зад селото, 

айде, айде, една, един дол, меречовец му казваме, има и едно мосле. 

В. Какво е туй мосле? 

Т. Мост, мостче, малко мосле. И куту рече нещо — а-а-а, пищи така куту мънчко 

кутре. Брат ми каза, ама рано, рано, пред зори, брат ми каза: Това са вълци. Викам: Не 

са, тука под мослето се е окучила някоя кучка. Не е — вика бако — вълци са. И току 

изви един вълк — у-у-у-у. И ония като рекоха покрай него чап,чап - чап,чап и куту 

тичат, та тътне земята, ама близко, близко. Току да се вращаме. Върнааме се ние. А 

вършачката вързана ей тука, край село, мушна ме се у една слама и седим у сламата. 

Поседяме така и ей иде една каруца от към Враца. Рече д-ъррррр, па запре, д-ърррр, па 

запре. Айде ше идем на джидето, отидоме на джидето, погледнаме — една каруца от 

Малоред. 

Ст. Какво е това джилето? 

В. Джидето, джидето. 

Т. Джидето, шосето. Отидоме — две жени и един мъж, впрегнало в каруцата 

биволи — ручнеш ги — забързат, не ручнеш ги — спрат, по-леко одат. Брат ми запре 

каруцата. Какви сте вие, бе? Така и така, тръгнаме, но ни запре една гладница. Къде е 

тая гладница? Ей тука. А, гладница, това, онова. Вие сте се уплашили нещо, качете се у 

колата. Качваме се у колата, айде, айде, тамън стигнаме ние и биволите куту р-р-р, и 

той — стой, стой, стой, фана биволите. Понеже подушиха вълчицата, разбираш ли? И 

търкаляме до Оходен — едно село и той вика: аз ше взимам за Малоред, а па ние 

фанамо шосето и обърнаме, осъмнаме. И вечерта, нали е есента, мъглавито, така, така и 

вечерта стигнаме, тамън запалили ламбите и ние стигнаме в Орехово. И на връа, аз не 

съм одил в Орехово, брат ми е одил много пъти, че одеа с кирии, закарат дърва и — 

Враца се снабдяваше от Орехово, влак немаше тогива и оттам по водъта снабдяват 

Орехово, па Орехово снабдява Враца — със захар , с друго, с железо, така, така, така, 

сол, всичко така. И я видох Дунаво — а, бе, бако, каква е тая мъглъ, бе? Казва — това 

не е мъглъ, това е Дунаво, вие мислите, че се мине по камъни, тука параходи върват. У-

у-у, чакай. Слезнаме ние до чаршията, они запалиле ламбата, они — ламба, с газ е, няма 

ток, и свети един ресторант, свети. Влезнаме, един мой набор, Тодор му викаа и него — 

Тончо, Тончо, там. Е, бако Петре, що дойде Тошо, що дойде и той? Викам: Не, я искам 

да се цена. Вика: Слушай, че ти намерим човек сега, тука през стената, има един Марин 



Лични, магазинер и дири едно момче да цени. И, айде да идем, айде. Каза той на 

чорбаджията — ние ше идем до бай Марин тука. Отидоме, той върте, сука — 120 лева 

за 6 месеци — 120 лева и един кат дреи, дочени и едни обуща. И ме цени. И викаме, 

айде да идеме в ресторанта да си запазим легла. Бай Марин казва — нема, ше идем у 

къщи. Отидоме ние у къщи, той имаше едно момиче и едно момче. Жената му се 

казваше Цвета. Тя вика — какви са тия хора? 

— Това момченце съм го ценил. А я на 13 години, разбираш ли? 

Ценил съм го! Вечеряме, легнаме, спаме, на заранта брат ми си стана и си отиде, 

а я си останах и съм слушал — ама такиви добри хора, тия беа едни хора… Ше идем за 

вода, ама ше идем с момченцето им… И така съм прекарал, съм слушал шест месеци и 

рекох — бай Марине, я ше си върва. Кай — не можеш да си идеш, не можеш да си 

идеш дорде ми не намериш момче. Я отидох на пиацата, там — то на Гьоргьовден, на 

днешния ден, едно момче, по-младо от мен, по-мъничко от мен, баничанче пак. А, бе, 

Ангеле, що си тук? Ше се ценувам — кае. Я ше напускам вече, ше си върва, па ти, 

слушай тука, това-онова. Рекох — Бай Марине, това момче е от Баница. Кае — 

свободен си. 

Ст. И така ти свърши… 

Т. И си дойдох,… 

В. Дядо Тодоре, много интересно разказваш, чакай да те питаме още някои 

работи, че пак ше разправяш… 

Т. Чакай да ти кажа. Баща ми казва — Кам ти парите дето служи шест месеца? 

— Бай Марин ми не даде нищо- — Айде, влизай. Минаа се два дена — викат баща ми в 

пощата — дадоа му в пощата шест жълтици. Изпратил ги бай Марин. 

СТ. Той не ти ги е дал, защото може да ти ги вземе някой. 

Т. Точно така е, точно така. Казвайте сега вие. 

СТ. Чакай да те питам, викаш брат ти карал кирия в Орехово — дърва. Какви 

дърва? Откъде ги е взел? 

Т. Имаме си горъ, натовари, отива, по 4–5 дена одат на Орехово и се връщат. 

СТ., За да отсече от Вашата гора дървета трябва ли да вземе позволително? 

Т. Позволително си взима, некога беше и без позволително. 

Карат на Орехово, продават за огън и оттам отива доле в маазите, товари — има 

ли кирия за Враца — има — какво има. Веднъж докара една захар в едни чували, ей 

такива грамадни, куту как го викаха това — пирамида — точно куту пирамида, докара, 

чувалите прекълцани и ние децата ходим, па ближем… 

СТ. Добре, вода откъде взимахте? За пиене. 

Т. От чешмите. 

СТ. Колко чешми имаше тука? 

Т. Тука имаше — горе на джидето беа четири чешми и в банята — та пет. 

Имаше, вода имаше в изобилие, сеги нема. 

СТ. Кой ги беше строил тия чешми? 

Т. Това са природни, природата. 

СТ. Ами чешмата нали трябва все пак да се построи. 

Т. А-а, слушай, чешмите ги правиме после, после, ние ги правиме, след 23-та, 

след… около 28–29 година ги направихме на чешми. 

СТ. А преди това? 

Т. Преди — идеш, гребнеш си вода и… 

СТ. А чешмите, викаш, 29-та година, кой ги прави? 

Т. Селото — събрахме се и работим — да кажем — тоя работи пет дена, оня… 



СТ. Кой решаваше кой колко да работи? 

Т. Съвета, Съвета решаваше. 

СТ. Селско събрание, общо събрание събираше ли се? 

Т. Може и да се е събирало, но понеже съм бил малък — не помня. То без 

събрание не е било, де. 

В. 29-та година ти не си бил толкоз малък, ти се бил женен вече. 

Т. Не, чешмите ние ги правиме, 29-та години, де, ги направиме на чешми — със 

цимент, със сопове, с това-онова. 

СТ. А вода за поливане откъде взимахте? 

Т. Не сме поливали, само природата поливаше. 

СТ. Вие тук близо река имате ли? Дето да може да се лови риба? 

Т. Нямаме. 

СТ. Добре, а когато да правите, къща, песък, чакъл, камъни откъде взимате? 

Т. Песьк взимаме от Криводол. 

СТ. Ама го купувате? 

Т. Нема да купуваш, ами ще идеш да си нагребеш у барата и ще си го докараш. 

СТ. Ама плащахте ли там? 

Т. Не, не плащаш песък… А камънье си имахме тука, у Бърдите (не е ясна 

думата), си имаме камъни, тухли си правиме у скъта, има една бара, ей, къде Мало 

Пещене, ей там рекичка… 

СТ. По-хубава пръст ли имаше там? 

Т. По-хубава и издържа на огъня. 

СТ. И там си ги правехте тухлите? 

Т. Там си ги правехме тухлите, па ги печехме у фурните и после си ги карахме 

тук. 

СТ. А на кого беше тая фурна? 

Т. Местна, на хората. 

В. Всеки сам прави тухлите, всеки си прави кофтор… 

Т. Не кофтор, у фурните ги печеме. 

В. Има си човек частен, който ги прави? 

Т. Ние си ги правиме. 

В. Ти си правиш, подреждаш тухлите по определен начин и си ги печеш. 

Самичък си ги печеш? 

Т. А-а-а, помагат и жената, помагат и децата… 

СТ. Ама семейството си ги пече… 

Т. Семейството. 

СТ. Нема там работник да ти ги прави… А камъни, викаш, в кариерата. 

Т. От кариерата. 

СТ. А нещо плащали ли сте за тях? 

Т. Не плащаш нищо. Ако продаваш на Борован, ще плащаш такса, ако не 

продаваш — за теб си — няма да плащаш. Ако продадеш камъни, ще платиш. 

СТ. На кого ще платиш? 

Т. На Съвета! 

СТ. Значи на Съвета ще платиш такса. Ами Съвета знае ли дали си продал на 

борованци? 

Т. Е, имаше ора, които следат. 

СТ. Там, на кариерата имаше, хора, които да следят или… 



Т. Не, не да седат, а хора, които пазачи, това, онова. И куту дойдат борованци да 

ги дигат, тия борованците идат заранта рано и ей — от кого са тия камъни? — От Тошо 

Дилов. А, чекай. Записва и… 

СТ. А борованци можеха ли да дойдат да си изкопаят камъни? 

Т. Не, не. 

СТ. Значи те са си на селото. 

Т. На селото са. 

СТ. А някакви общински имоти, сгради, складове, тепавица, мелница, 

воденица… 

Т. Не, не. 

В. А банята? 

Т. Банята си е общинска. 

В. А касапницата? 

Т. Касапницата? Ние ги правиме 29-та година. 

СТ. Кой я прави? 

Т. Тя беше общинска. 

СТ. Пак селяните ли я правиха? 

Т. 29-та година, тя се работи от трудовата повинност и направиа долу под село 

касапница. После и тя… 

СТ. Какво правеха в тази касапница? 

Т. Заколят… Имаше търговията, де. Заколят теле, у касапницата платят там 

нещо кръвнина у Съвета и го докарат тука и го продават — търговци, търговия. 

В. А бикарника не беше ли общинска сграда? 

Т. Бикарника, общински беше и той. 

В. Кой го построи бикарника? 

Т. Пак ние го строиме — народа, трудов начин. 

СТ. Значи, какви общи неща сте правили вие — селото — чешмите, банята, 

училището, бикарника, касапницата, читалището, друго? Черквата? 

В. Черквата ти помниш ли кога е правена? 

Т. Не помна. 

СТ. Ама по твое време ли е било или преди тебе? 

Т. А-а-а, преди мене. 

В. Пътищата, полските пътища? 

Т. Пътищата са правени в турско време. 

СТ. Тия пътища — да, ама към нивите? 

Т. Към нивите, тия си ги поставяа хората. Ей, тук те пущим път, айде, така е. 

СТ. Ама пак кметът ли ги организира? 

Т. Не, не, те се споразумеят и куту, а по междата, а по междата, айде, айде, айде 

и стигнат до неговата нива, до неговата нива и така си е. 

СТ. Кой решаваше например от вашето семейство колко дена да отидете да 

работите? 

Т. Съвета! 

В. А събирахте ли се на общо събрание да решавате какво да правите? 

Т. Събирахме се. 

СТ. И какво решавахте на общото събрание? 



Т. Решавахме какво ще се работи и трудовата, требва да си изготвиме план, де. 

Трудовата повинност — ще се прават мостове, да кажем за меръта, за меръта. Един на 

Железковец, един на Пишевото, друг на… 

СТ. И какво ще правят? 

Т. Мостове, пътя. Пътя, де се върви. Нашите си пътища, не за царския път, 

защото да ви кажа и тая. Цар Борис станал цар. И отишел към ломския край. И с колата 

— кара, кара и зели земния път, в една локва зарежат колата. И не могат да я изкарат и 

един от селото, от Ботиняк (не е ясно името), орал там с биволите. Ей, чичо, яла насам 

ни изкарай колата, че така, така, така. Он изпрегнал биволите, зел синджира, вързал 

колата и ги изтеглил. Ей, видите ли царския път — що сте взели тука тия малките? 

Карайте по царския път! А то — цара вътре. (смес се) 

В. Царя не върви в царския път. 

Т. И той казал — как се казваш? Така, така, така и си отишел. Се минало, квот се 

минало и получава едно писмо — на тая дата да се явиш при царо. Той се учудил, 

уплашил се, чудил се какво ше става с мене, що ме вика цара, откъде ме познава цара и 

така… Отива, и той му дава три хиляди лева и казва — тия пари ти ги давам дека рече 

царския път, само за това ти ги давам тия пари. Е, това е. 

СТ. Е, добре, ако когато се организирате да работите по пътищата, по сградите и 

някой не отиде какво става? 

Т. Па ще го глобат, ще го глобат. 

СТ. И колко ще го глобят? 

Т. Колкото реши общинския Съвет. 

СТ. Много ли го глобяват? 

Т. Да кажем една надница струва два лева. 

СТ. Какво можеше да купиш с два лева тогава? 

Т. С два лева можеше да купиш една тулумба с газ. А он ще го глобат четири 

лева, че не е отишел. 

СТ. Два пъти. 

Т. Два пъти. Кък реши Съвета. 

СТ. А да е имало бой? 

Т. Не, не е. 

СТ. Не е имало по вас бой — кметът да удари некой, че не е свършил нещо или, 

че… 

Т. А, нема, нема. Не е имало. Кмета нема тая власт да ги гласи тия работи. 

СТ. Сега, ако си помислиш, тъй може ли едно селско семейство да живее, без да 

ползва общата земя? Общинската земя, селската земя, може ли? И едно село да живее, 

без да има обща земя? 

Т. Може, ако е без стока. 

СТ. А откъде ще взима млеко, месо…? 

Т. Сеги откъде го взимаме? 

СТ. Е, сеги, а по-рано? 

Т. А па ще иде на пазаря, ще си /в/земе! 

СТ. А пари откъде ще има? 

Т. Пари ли? Он че си прави сметка. 

СТ. А едно селско семейство откъде изкарваше пари по-рано? 

Т. Слушай, куту сме имале 50 овце, имале сме да кажем 4–5 биволе, разбирате 

ли, кво значи биволе, овце, шилета, кокошки, гъски, дойде беглик — плащаше се на 

овцъ беглик. 



В. Беглик се плащаше колко? 

Т. Беглик се плащаше по 2 лева на овцъ, имаш 50 овци ще дадеш 100 лева. 

СТ. А на голямото животно се плащаше по 5. На говедото. 

Т. Не, не. На говедото няма да плащаш, ще плащаш само тревнината (последната 

дума по не е ясна). 

В. Какво значи тревнината? 

Т. Беглика го плащаш на държавата. 

СТ. Беглика за какво го плащаш, че пасе добитъка ли? 

Т. Не че пасе, че имаш овци. 

СТ. Че имаш? 

Т. Че имаш овци. 

СТ. А за голямото животно? 

Т. За голямото животно няма да платиш беглика, а ще платиш само пашалъка. 

Колко реши общинския съвет, толкова ще плащаш — два, три, пет лева. 

СТ. А за овцата плащаш ли пашалък? 

Т. Нема, за овцата нема да платиш пашалък. 

СТ. А за козата? 

Т. И за козата — нема. 

СТ. За козата — нема ни пашалък, ни беглик. 

Т. А-а, беглик има за нея. Защото дошъл Фердинанд, станал ни е цар тука. 

Дошъл, поседел известно време и си отишъл у Виена. При майка си и при баща си. 

Майка му като рекла: „Фердо, мама, ти като отиде за цар в тая малка държава, каква е 

тая държава, тая България?“ Рекъл: „Мамо, много добър народ, много културен народ, 

много мек народ, много богат народ.“ „У, мамо, па колко е богат? Колко заводи имат?“ 

„Немат никакъв завод, никакъв завод, но най сиромахът има най-малко 20 овци, две 

крави и два конье, за да вършее снопето. Най-сиромахът. А имат и по 100 и по 150 и по 

200 овце — едни, говеда, конье, биволе — богат народ.“ „Ама как са, мамо, с пазара?“ 

„На пазара, от врабче млеко да потърсиш — има, нема кой да го консумира.“ Казва: „О-

о-о, мамо, тоа народ е богат тогива щом на пазара нема… Той е богат народ. Ами като 

отидеш сине да турнеш данък, защото тия хора са богати и ще те бътнат. „И он дошел и 

е турнал беглик на овците. 

СТ. И на кого даваш беглика? 

Т. Има си такъв човек — бирник. 

СТ. Ама това не е на общината, това е на държавата. 

Т. Това е на държавата. Беглика го взима държавата. Он дошел и турнал беглик 

на овците. 

СТ. И коя година е това, горе-долу? 

Т. Отдавна е било, отдавна, това е било като 5-та, 6-та година. 

В. Е, какво излиза, че щом са имали толкова много овце хората не са можели без 

пасища. 

Т. Не можеш да не платиш. Като дойде бирника тука, глашатая бие барабаня — 

всеки заран да дойде да си плаща беглика. Требва да се плати. Заранта — имаше един 

Тодор Иванов — търговец, се качил на един конь бел — иде „Е, добрутро, добрутро, чу 

ли барабаня, има ли нещо?“ „Чух, я имам две ялови овце и две овни. Колко сакаш?“ 

Бележи ги, боядиса ги, след неколко дена ще дойде да ги вземе. Аз ида с парите дето 

съм ги взел, платя си беглика, взема и едно шишенце вино, дойда си дома, мама рече 

„Плати ли беглика?“ „Платих, платих, спи спокойно“ 

СТ. Ами ако скриеш някоя овца? 



Т. Ако скриеш, ако те хванат двойно, майко, ще платиш, двойно. 

СТ. Имало е ред тогава. 

Т. Ред, ред, ред. Нема мой, нема твой. Едно слънце е за тебе, едно е и за мене. 

Едно и също слънце ни грее. 

СТ. И за по-богати и за по-бедните — едно. Чакай сега да те питам още — имало 

ли е време, в което частните ниви могат да се ползват като пасище? 

Т. Не, а то има. Куту ожънат нивите, по стърнищата стоката може да си ходи. 

Кукуруза като оберем, доде се засее, се одат. 

СТ. А Вие имахте ли ливади, дето ги косите? Като ги окосите може ли да ходи 

добитъка? 

Т. Имаме, може разбира се. Щом окосиш — одат. 

СТ. Никой не ги спира. 

Т. Не ги спира. 

СТ. Как се съобщаваше, че вече може да се ходи? Или като видат, че си прибрал 

— тръгват? 

Т. Какво ще съобщават, они вардат, чакат. Гледат, че си окосил — хайде. 

СТ. А на пролет до кое време могат да пасат навсекъде? От кога се пазят 

ливадите? 

Т. Пролет е до Благовец — до 25 март могат да пасат. После е забранено. 

СТ. Слагате ли някакъв знак или всеки си знае? 

Т. Нема бе, бие барабаня — всички овце, говеда да се изкарат от ливадите. 25 

март бие барабаня и съобщава. 

СТ. Да те питам вашето семейство продавало ли е трънки, шипки, диви круши? 

Ходели ли сте по Враца да продавате. Или по София? 

Т. Не, не. Такива работи не е имало тука. 

СТ. А други хора имало ли е да ходят да продават? 

Т. Не, не. 

В. А от кариерата вадили ли сте камъни? 

Т. От кариерите ли? Вадили сме, продавали сме. 

СТ. На Борован? 

Т. На Борованци. 

СТ. А пасищата чистехте ли ги? 

Т. От какво ще ги чистиш? Нема от какво. Дъжд вали, снег вали, така, така, така, 

какво ще чистиш. Като погледнеш нощем звезда до звезда, сеги не можеш да видиш 

звездъ. 

СТ. Сега не можеш, да видиш, защото селото е светло. 

Т. Не е така, не, майко. Има нещо, което е замърсило въздуха, небето. Небето не 

е чисто. Това е. Некоги като удари дъжд, абе то мирише на чисто нещо, на чисто, сеги 

нема да намерите. 

В. и СТ. Едно време като заправи ти къщата, някой помагаше ли ти? Идваха ли 

да ти помагат съседите? Роднините? Или сам си я прави? 

Т. Не може сам. То си имаше майсторска група — майсторска група, която си я 

спазариш. 

СТ. На тех си им плащаш, ама други дето да дойдат да ти помагат така, па ти да 

идеш на тях да помогнеш илида идеш ти да им окопаеш царевицата, па те да дойдат да 

ти копаят… 



Т. Не може бе, ние живеем заедно. „Ей, ела заран ми докарай горъ, бе, 

майсторите сакат горъ.“ „Добре, бе!“ Айде тоя, оня, комшиите така, своите, сберем се 

десет души, хванеме, изсечеме горъ, докараме. 

СТ. А ти плащаш ли им нещо за това? 

Т. Не, пък аз ще отида да ги слушам като им стане нужда. Ще ме викнат като 

имат нужда. 

В. А по вършитба помагахте ли си? 

Т. Помагаме си. Зареждаме се четири, пет къщи и си вършеем. 

В. А при какви други случаи си помагахте един друг? 

Т. Абе, във всеки случай. Защото, как да ти кажа, брат имам, ама е далеко. 

Комшията е най-добре, помагаме си. 

СТ. А кога некой болест има в къщата? Ще дойде ли некой да ти помогне, да ти 

прекопае, защото ти болен човек гледаш? 

Т. Сега сме останали… 

СТ. Не сега, по-рано, едно време. 

Т. По-рано можеше, можеше. По-рано, о-о-о, пожънем да кажем, а брат ми не е 

дожънал — айде да идем днеска да му жънем. Ще идем ние и комшиите викат, ей 

Тодор е дошъл, да идем и ние, да му помогнем. Това беше, доде беа фашистите на 

власт, фашисти ли беа, не знам. 

СТ. Е, от ТКЗС-то ли се научиха да не си помагат? 

Т. От ТКЗС-то. Вижте какво ще ви кажа ТКЗС — то все. После АПК-то — пие, 

яде. Само ядеше АПК-то и гуляеше, гуляеше, майко, а народа тегли, народа тегли, 

тегли. 

СТ. С кои села бяхте АПК? 

Т. С Голямо Пещене, Мало Пещене, Оходен, Баница. 

СТ. Къде беше центърът? 

Т. Баница беше център. 

СТ. Е, пак по-добре сте били, ония са били по-зле от вас. 

Т. Ония беха по-добре. Пещене се оттегли, остана семенния фонд — оттегли се. 

Мало Пещене нямали работна ръкъ — ние им теглим. Оходен немали работна ръкъ — 

ние им теглим. Мани. Доде си беше ТКЗС само Баница, Баница си беше добре. Защо? 

Защото имаме си кокошки, имаме си овце, имаме си свине, имаме си краве, имаме си 

добитък, имаме си всичко. Като станааме с Мало Пещене, Пещене, Оходен, ха Баница 

де нема свине, ха там немало крави и ха така, така, хайде довършваме, довършваме. Язе 

съм бил паркаджия, градинар, озеленител, тука съм бил. Я съм садил тая градина, я съм 

правил… 

СТ. Коя година си бил градинар? 

Т. От 55-та до 70-та. Кестените, всичко я съм садил. Единадесе години и 

половина съм работил тука. 

В. А ти коя година се записа в ТКЗС-то? 

Т. 47-ма година, 27 февруари. 

В. А ТКЗС-то кога се образува? 

Т. 46-та, а яз влезнах 47-ма. Яз съм влезнал доброволно. Щото излъгаха хората, 

излъгаха, майко, излъгаха. Знаеш ли какво казват старите хора — на глупав човек глас 

не давай, а на луда жена шамия не купувай — щото тя ги дере, хвърля ги. Разбираш ли, 

те това е. Дойдоа и казаа така — колко дка — 80 дка — ще вземаш рента. Нема да 

работите с баба Ваца, вече ще изскочите в пенсия, само ще сераните и ще взимате 

кукуруз, това ти, онова ти. Добре, рекох, дай крините, дай редосеялката, дай плуга, дай 



каруцата, дай всичко. И после — няма. Даваа една година, друга и като казаха — 

рентата се маха, айде… Обърнаа да ти плащат с пари. Абе ти, ако отидеш да копаеш 

днеска за 50 стотинки. За 50 ст. копаеш, да караш илядо метра ред ти, знаете ли какво е 

илядо метра — един километър! Е, стойте, бе, стойте, така ли приказваме, на междътъ, 

бе, на браздата, приказваме — така, така. 

СТ. А ти преди ТКЗС-то колко земя имаше? 

Т. 80 дка. 

СТ. А под аренда вземал ли си? 

Т. Не съм, аз съм си обработвал целия имот. 

СТ. А да си давал под аренда? 

Т. Не, не съм давал. 

СТ. А добитък колко имаше? 

Т. Добитък? Я винаги по три крави и три телци и три юници, овце по десет-

петнайсет, кокошки — коляме, ядоме и пак 50–60 кокошки сме имали, а сеги — пет. 

СТ. А ти викаше, че имаше редосеялка, друго какво имаше инвентар? 

Т. Редосеялка, плуг „Глиган“, грапа всичко имах. 

В. А какви постройки имаше в двора? 

Т. Сламника го направих 23-та година като модерен земеделец, имах обор за 

кравите, дадоха ни цимент, циментови ясли, всичко цимент, това-онова, ама сеги едно 

куче седи там вързано. 

СТ. Свинята къде живееше? 

Т. Свинята й направих тука един свинарник, модерен, с боксове, един бокс — 

една свиня. И тия боксове — четири, четири свине. 

СТ. А мънинките? 

Т. Малките в един бокс. Дойде един търговец от Враца, турче едно. Дойде 

вечерта с един циганин и един българин. „Ей, бай Тото, бе, ти си имал две свинье за 

продан?“ Рекох: „Имам“ „Колко сакаш за свиньете, я дай лампата.“ Отидоме у 

свинарника, видеме свинете… Колко сакаш, караме, караме, 50 лева между назе, пак 

караме, караме — 10 лева между назе и ония изкочиа навън — навън тъмница, стоят на 

джидето и викат, дай ни свинете. Викам им — дал съм ви ги, дайте тия 10 лева — дал 

съм ви ги. Мани ти тия 10 лева. И така, така, аз си стоя у двора. По едно време чувам 

един вика — ние ще вземем свиньете. А това един търговец чака на кюшето на къщата, 

чака да додат ония, та той да купи свиньете. Ония разбраа, че други ще вземат свиньете 

и казват — Чакай, па ше ти дам тия 10 лева, върна се тоя — Анчето и ми дадоха три по 

50 — звонкови пари — те ти капарото. Ама слушай баба Пенка да ми избие едно кило 

пресно масло. Дадено бе, Анчо, дадено. И той отиде, и заранта дойде — я да видя какво 

взех я нощеска. Пущи свиньете е казва — Ей, слушай, я съм търговец, ти си продавач, 

не си веднъж продавал, не съм веднъж купил. Ти ме излъга. Аз нема да имам сметка. 

Печалил съм 45 лева и едно кило масло, много съм доволен с маслото — пресно масло. 

В. Ти миналия път ни разказа как е идвал Александър Стамболийски. Искахме 

да го запишем. 

Т. Ал. Стамболийски това дека ти казвам, че му давах вода, та пи. 20-та година 

имаше избор — ще избираме Александър Стамболийски за министер, председател-

министер. И я 20-та година бех на 20 годин, тамън тая година ще гласувам. И рекох на 

бабалъка, де — „Ей, айде да идем да гласуваме“. Той ми рече: „Тошо, я ще идем по-

късно, па ти иди, гласувай“. И я отидох, гласувах, па изкочих на шосето, па погледох, 

нема хора, всичко заключено, рекох, чакай да мина през село, погледох — една кръчма 

там стоят пет-шестима човека. Айде, айде, та при кмета — чича ми беше кмет и други 

четири-пет човека. Стоят, приказваме, това, онова, така и ето една лека кола иде от 



Орехово, Бяла Слатина и слазя един човек. Чича ми се обърна и вика „Па това 

Стамболийски ли е?“ Айде ний нататък, он насам и се събраме. Като се събраме и той 

се обърна към банята и рече „Какво е това?“ Чича ми рече: „Това е баня.“ „Каква е тая 

баня?“ Она беше тогава пералня. „Пералня е.“ „А, пералня. Дебитът как е?“ „Дебитът е 

голем, топлината е 18 градуси“ „Пиете ли от нея“ — „Пиеме“. Можете ли да ми 

донесете едно шише вода?“ „Можеме.“ Взех едно шише от една кръчма там, кръчмаря 

си живее тамо у дома му и даде едно шише. Отидох, гребнах половин кило вода, 

донесох я, дадох, он като пийна казва „Тая вода е лековна.“ И каза: „Кой е кмета на 

Баница?“ Чичо казва „Я съм.“ „Слушай — казва — къде е урната, дето гласувате?“ „В 

училището.“ Он погледна — има 150 метра. „Слушай нема да се сбирате на кюмета, 

защото Цанковия сговор ще ви предизвика и ще да си касирате изборите. Всеки като 

гласува да си върви у дома си. Вика „Слушайте, нема да потискате народа, 500 години 

турско робство, освободихме се, не можем с партии да се оправиме, така, така, така, 

така, нема да потискате народо, нема да заплашвате народо, гледайте народо, нека 

синкия турнал кантарчето у джоба, нека мери, ако мери добре и за него добре, и за вас 

добре, ако не мери добре — и за него зле и за вас зле. "Довиждане!" „Довиждане!“ 

„Нема да потискате народа.“ 

В. Така си запомнил ти. 

СТ. Хубав ли беше? 

Т. А-а, един набит мъж, набит мъж. Само фигурата, слушай, фигурата плаши. 

Тука като тоя дека е министър сега на вътрешните работи — това, у-у-у, това не мяза на 

министър, бе. На вътрешните работи. То бил, у циганската маала живел там. Бил е 

милиционер, па станал министър, бе маани ги тия работи. Слушайте да ви кажа — нема 

живот добър да има. 

В. Защо? 

Т. Защото народа се извъди / в смисъл на изроди се/. Народа се извъди. Некоги, 

народа, стар човек, дете като го види, чака му път — стар човек. Уважават се хората, 

уважават се. Днеска нема, майко, нема. И се навъдиа крадци, крадци се навъдиа — 

крадат, крадат, крадат. Това е. Е го сеги — като имах десет кокошки и два петля — 

дванайсет. Откраднаа ги и тия. Останаха пет кокошки. Четири пъти ме крадоха. 

В. Защото снощи на една жена им откраднали агнето. 

Т. Па кой? 

В. Е тука някоя си жена й откраднали агнето — най-голямото агне. 

Т. О-о-о, тука на тоя му откраднаха две, на брат ми Анто — две, много бе, 

много, много, много. 

СТ. Лоша работа. 

Т. И сеги нема да взимам пилета, нема. Що ще рана циганите, що ще ги рана, я 

да не съм… Я нема да ям, ама и они нема да ядат. 

СТ. Тука на вашата улица има едни цигани — те краднат ли? 

Т. Краднат, краднат, цигани — щом му казват цигани… 

В. Я ни кажи ти как стана образцов земеделец, че ще гоним рейса. 

СТ. Модерен земеделец. 

В. Модерен земеделец. Ти ми каза, че си първият модерен земеделец в Баница. 

Т. Слушай, ние беме земледелци, партията беме земеделци. Куту дойде 

Цанковият сговор и убия Стамболийски, Земледелската партия падна. И Сговора дойде, 

това ти, онова ти и викат: „Яла се запиши у Сговора.“ „Нема, нема, ще остана без 

партия. Партия мене нема да ме рани. Я си имам 80 дка земя, ще си работа земята и ще 

се рана. Партия нема да ме рани. 25-та година дойде главния агроном от Враца. Тончев 

се казваше. И се записахме — модерни земледелци. Да работим по заповедта на 



агронома. Какво ни казва агронома, това да работиме. Записахме се — станахме 

модерни земледелци. Той каза, че ще има да се дават субсидии — верно дадоха ни по 

50 чували цимент — без да ги плащаме и 3000 лева, та направих обора и торището. 

Дадоа ми 1500 лева, та направих кокошарника и свинарник. Това нищо. Коги да 

получим парите, отидоме с един кабриолет, с една каруца с един мъж на Враца. И 

слезнаме от Дъбиник, земе насам по връа.(Нещо неясно, но става ясно, че ги е срещнал 

някакъв човек.) „Къде одихте па вие?“ Оня мьж казва: „Одихме, та си получиме 

заплатите.“ „Каква заплата имате па вие?“ „Модерни земледелци нали сме, та ни дадоха 

по 3000 лева.“ „А-а ще платите по 6.“ А каруцара рече: „Ей, ще знаеш държавата дето 

зима — зима, не прощава. Младен дава — не сака, не взима.“ Разбираш ли? Те така. А 

тогива дойде Димитър Ристев — министер на земледелието, човек! И каза така „Вие ще 

направите да подобрим земледелието.“ „Как ще направим?“ „Ще направим земледелци 

— модерни, ще направят обор, ще направят това, ще направят онова, ще рабатят по 

наша рецепта и ние ще им даваме пари, държавата. Щото като се гласувал бюджета 

Цанков рекъл: „На министъра на земледелието колко ще му гласуваме?“ Рекъл: 

„Слушай, аз искам не милион, милиард.“ „Кво ще правиш с тоя милиард?“ Казва: „Ще 

правя модерно земледелие.“ Умен човек. 

СТ. И дали ли са му тогава? 

Т. И направи, верно. Той каза така — като плуга вързан за сърп. 

Днеска да жънеш, утре да ореш. Нали? Защото това е торът. А сеги изкуствен 

тор. А като ги затрупаш ти веднага през летото, през зимъта, пролетта като обърнеш — 

то тор. Това е подобрение на земьъта, куту едро онова жито — Червенка, 14-ти нумер, 

16-ти нумер, едно имаше 31 нумер, Белия. Червенката като сееш брашно, майко, като 

да месиш пресна погача, сякаш, че ядеш ядки от орехи. А това жито не е качествено, 

малко му брашното. Онова само люспицата му, дава 18 на сто трици, а сеги земеме 

жито, отидоха момчетата да смелиме на Борован — 40 на сто трици. 

  

Забележка: За пръв път се срещнахме с Тодор Дилов през април 1994 г. 

Разговорът с него беше изключително интересен, но за съжаление поради повреда на 

касетофона не успяхме да направим буквален запис на този разговор. Поради това че 

част от въпросите, по които той говори не са засегнати във второто интервю, ние си 

позволяваме да предложим и направения на ръка от СТ. н.с. Станка Добрева запис. 

  

Казвам се Тодор Дилов, роден съм 1900 г. Земледелец съм. 

Като се ожених, дойдох тук — при жена си, на къща. На 19 години се ожених. 

Живеехме заедно — тъста, тъщата, аз, жена ми и трите деца. Най-голямото е момиче — 

1920 г. — завърши средно занаятчийско училище, после — 1922 г. — е Митко, с висше 

незавършено икономическо образование, после е Лазар — той има висше военно 

образование. Я съм учил до четвърто отделение. Около 1939-та и трите деца беха по 

София да учат. 

Стопанството го гледахме ние — трима души — тъща ми, жена ми и я, тъста ми 

рано умре. Децата помагаха, кога беха мънинки, като пораснаха — останахме само с 

ясена ми. Я се преценявам като среден стопанин — нито беден, нито богат. 

Имахме 80 дка земя, гледахме царевица, слънчоглед, 1 дка и 300 кв. м. — лозе, 

ливади, горъ — 5–6 дка. Крави — три, телци — три, биволи — три, овце — 10-ина, 

пилци — 100-ина, две кози, 3–4–5 прасета — 1–2 за търговия, идеха търговци от Враца, 

1–2 за нас. Земята съм работил с крави. Не сме земали земя под наем, вземали сме 

работници през лятото. 



Я съм бил модерен земледелец. Първият модерен земледелец в Баница. 1925-та 

година, 1920-та като дойде Цанковия сговор и като падна Стамболов /очевидно, 

Стамболийски/, министерството на земледелието даде заповед да се направят в селата 

модерни земледелци. 

Чича ми беше кмет, каза да се съберем 10-ина — да станем модерни земледелци, 

ще има субсидии. На модерно земледелие ни учеше агронома от Враца. Имах каруца — 

желязна, редосеялка, грапа, плуг „Глиган“. Модерните земледелци бехме като еталон 

— модерна агротехника, четоха ни лекции във Враца, останалите хора да гледат, да 

вземат опит. 

Дадоха по 50 чували цимент — направих модерен обор, торище. 1923-та година 

направих модерен сламник — плевня, кокошарник — курник, кочина, обор за крави, 

кошари за овцете. Оборът беше циментиран, с вада, дето отиваше в торището, геран за 

пикочта — за тор. 

ТКЗС-то го основаха 1946 година, я съм влезнал 1947-ма. 

Никой от нашето домакинство не е ходил на гурбет. 

Кооперацията — селкоопа е създадена 1907–1908 г. — тъста ми беше член и аз 

го наследих 1922 г. Член съм бил и на читалището — то е създадено 1920-та г., дедо не 

беше член на читалището, я бех. Къщата, новата я правих 1930-та г. Старата беше с 

излък (чердак) с 10-ина стъпила, влиза се направо дето е оджака, огнището — у къщи. 

От двете страни по една соба. Отоплявахме се с дърва — имахме шпора (печка за 

дърва). 

Новата къща беше с три стаи. 

Водата носехме от герана на улицата, от банята — на рамо. Кладенец в двора не 

сме имали. Тоалетна имахме в двора. 

Готвехме на огнище с кумин. От кумина виси една кука да се закача на нея, да се 

готви. На огнището стои саджак, на три крака, да се слагат тенджери, тигани. Имахме 

подница — калена, връшник — метален. Отделно печка — шпора. На двора фурна за 

хляб за по една седмица, 10 дни. 

Какво значи мера? — Земя, имот — банишка мера, земя, землището. 

Общинските земи общината ги сво'и. Общински са пасищата около селото. 

Общината взима „паша“ за добитъка — по 5 лева, по 10 лева — на едрия повече, 

на дребния по-малко. Декларирам — толко овце, толко крави — плащам според броя. 

Не мога да ти кажа да е имало човек освободен от таксата. Общинска гора имаше. 

Какво е бранище? — Гората, корията, не употребяваме тая дума. В Борован казват 

бранище на гората. Преди 9-ти сме залесявали в Балканя — имаше общински поляни, 

които залесявахме. Садеха с борчета. Знаеха се границите на общинските земи. 

Пътищата, улиците, площадите са общински, на Съвета, на селото. 

Имаше държавна земя 1600 дка, отделно и от частното и от общинското — 

поземлен фонд, 1918 г., училищна — 33 дка ливади, казвахме й Селската ливада. 

Черквата нема земя. 

Как са придобити общинските земи? Като се е заселило селото тука — преди 

сме биле другаде — това още у турско е било. Дошле са тука — на 3–4 км от тук е било 

старото село. Там долове, оттам, насам — гора. Те си пущат свиньете по жълъди и 

вечер си дойдат кални. Та по свиньете, по свиньете, та тука. Тука блато и са дошли тука 

за водата. Като се е заселило селото — тия са си ловиле имот. Съветът казва — до тука. 

1907-ма г. минава агрономовата бразда — да се дели частното от общинското и казват 

така: тук се е държал референдум. Този, който има гора — ще му се признае и земята, 

дека нема гора — е общинско. От селото до браздата е общинско. До 1912-та г. покрай 



селото само гора, а работната земя е отвъд гората. После изтребват /изсичат, изгарят/ 

гората и разорават. 

Общината не е купувала земя. Никой не е подарявал земя на общината. Селото е 

купило в турско време от Рушид бей имот 1000 дка и държи Рушидовото (ливада) и 

чифлика. Ходели да работят на Рушид бей, той им плаща по 50 ст. днеска. Един ден 

турчинът рекъл „Днеска нема да работим. Ще мине комита и всичко коли.“ Хората 

викали — Е, комита иде, Ботев иде! И всичко се крие в шумако. Иде Ботев — подир 

него турци. 

Селото купило общо земя. Колко пари ше дадеш за Рушидовото — 10 жълтици, 

1–2 жълтици и така. Например Тошо дал 8 жълтици. Един дял — 18 дка. Чак 1912-та г. 

си делили дялове срещу земята. А до 12-та година са карали там биволите. Камъни сме 

земали от Балканя, плочите — от другаде. Късно са дошле керемидите — към 1903-та 

г., сърби са ги продавали. Църквата е строена около 1900–1905 г., таман са си отишли 

турците. Сградата на банята е строена 1941–43-та г., по-рано е била само за пералня. 

Изворите са два — студен и топъл, минерален, под земята се събират и водата дето 

извира, е 18 градуса. Банята е собственост на общината, бехме издействали държавата 

да я вземе банята, но местните ръководители не са я дали. По-рано идваха на баня хора 

— да се лекуват, но ресторантът не готви редовно, хората се отдръпнаха. 

Общината има селски бик — общината го храни, от училищната ливада като се 

окоси, общината си плаща на училището. Хората не си плащат като водят на бик. На 

бикаря плаща общината. 

2.3. Интервю с ключовия информатор АЛЕКСАНДЪР 

ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ 

Мариана: Сега да започнем. Да ни кажеш първо как се казваш? 

Александър: Я се казвам Александър Владимиров Христов. 

М.: Кога си роден? 

А.: Единайста. Първи декември, единайста година. 

М.: Къде, тука ли си роден? 

А.: Тук съм роден в Баница. Ма не тука, е-е там по-надолу живеехме, баща ми 

живееше. Там съм роден и тук съм порасъл, седми клас, по старото, трети клас му 

викаха. 

М.: А поновому седми? 

А.: Сега седми клас. След това отидох на Враца на занаят. На занаят дърводелие 

и железария; коларо-дърводелие и коларо-железария да уча. 

М.: Кога отиде? 

А.: Отидох двайсе и пета година. 

М.: 25-та година? 

А.: Да. И трийста година отидох войник, 33-та година се уволних. И след 2 

години си почнах работа частно. Тука има един стругар, комшия и двамата 

работилници си направихме, работихме. Тоя след 5 години напусна и стана учител в 

коларо-железарското училище във Враца. Аз си останах самичък тука и си работих до 

49-та година. Като стана… След 9-ти… до 49-та година си работих частно. 

М.: Ние след 9-ти не питаме, нас ни интересува преди 9-ти. С кого живя? Майка, 

баща, братя, сестри имаш ли? 

А.: Имам. Майка и баща имам две, те са починали вече. Двама братя са ми 

починали и имам една сестра на 78 г. 



М.: Значи четири деца сте били? 

А.: Четири деца сме били. 

М.: Кой беше най-голямият? 

А.: Сестра ми е най-голяма. 

М.; Какво образование имаше тя? Колко време е учила? 

А.: Тя ли? Тя оди в първи клас, тука имаше прогимназия, но нещя да учи… 

М.: Значи четвърто отделение. 

А.: Четвърто отделение, основно образование. 

М.: Така, а братята ти какво образование имаха? 

А.: Братята ми завършиха трети клас и двамата. Единият беше военен 

фелдфебел, във Враца в академията, в 30-ти полк. А пък другият беше тракторист. На 

времето си беше — имахме една вършачка „Павла“ некога на времето. И той покрай 

тая „Павла“ машина и после беше тракторист. Беше тракторист докато умре. 

М.: Значи седми клас има той, тракториста… 

А.: Да. 

М.: А военния колко учи? Този фелдфебел колко учи? И той ли 7-ми клас? 

А.: И той, и той. 

М.: Повече не е ли учил? 

А.: Сички сме, тук сме седми клас изкарали. 

М.: А родителите ти бяха ли грамотни? 

А.: Баща ми беше началник на пощата. 

М.: О-хо. 

А.: 35 години е бил началник на пощата. 

М.: Какво образование имаше? 

А.: Той е имал трети клас навремето, кога е била гимназията петокласна. 

М.: Значи… трети клас на гимназията. 

А.: Да. Петокласна гимназия, той зема четвърти клас. 

М.: А майка ти? 

А.: Майка ми е свършила четвърто отделение. 

М.: Значи е била грамотна. 

А.: Ама деда ми е бил кмет и секретар — бирник. 

М.: Кога? 

А.: Две думи. На баща ми бащата. И е бил буден в деканата е учил. 

М.: Кога е бил секретар — бирник? 

А.: Еми бил е през войните некога. Първа, втора война. 

М.: 18–19-та? 

А.: Да. 18–19 там някъде. И аз го помня тука в Общината секретар — бирник 

като беше. 

М.: Тука в Баница? 

А.: Да, в Баница. Писмен беше, постоянно получаваше вестниците, та четеше 

вестници. 

М.: А баба ти и дядо ти тука ли живяха? С вас? 

А.: С тях ние живеехме е-е по-надоле, в долния квартал. Аз си земах тоя парцел, 

тук си направих къща. Излезнах отдолу, че бехме трима братя. Та излезнах тук да си 

направя кошлюк, там беше ми тесен двора и не могат да се разпределят за всички. И 

така тука си направих къщата. Изучих си децата. Две дъщери имам. 

М.: Кога се ожени? 



А.: Аз ли? 

М.: Да. 

А.: Аз се ожених 33-та година. Стават 60 години как съм женен. 

М.: А преди 39-та година, около 39-та година имало ли е в селото кооперация? 

А.: Имаше, такава кредитна кооперация й викахме. 

М.: Вие били ли сте член? 

А.: Потребителна кооперация й викахме. 

М.: Така. Вие били ли сте член? 

А.: Дедо ми е бил основател. 

М.: Дядо ти? 

А.: Да. А на тая кооперация. 

М.: Потребителна, кредитна, всичко ли имаше? 

А.: Тия имаше. Две вършачки, имаше такива сеялки, имаше разни култиватори, 

такива да правят на хората… да обработват земята поотделно. И имахме магазин за… 

стоки, били са магазин и освен това се занимаваше с лихви, потребителна и кредитна й 

викаха. 

М.: Потребителна и кредитна. 

А.: Да. Даваха пари, на заем даваха. 

М.: На кого даваха? 

А.: На хора, на членове от кооперацията. 

М.: Всеки ли можеше да стане член на кооперацията? 

А.: Всеки можеше да стане член. 

М.: Срещу такси? 

А.: Всеки можеше да стане член. Дай членски внос за хората. Даваше и ставаше. 

Само и само да има повече членове. 

М.: И вие също сте били членове? 

А.: Бях. 

М.: А читалище преди 9-ти, 39-та година? 

А.: Имаше още преди 9-ти. Преди да ходя на училище, след 20-та 

М.: За читалището. 

А.: Не са ни искали членски внос за читалището. Може да са искали наполовина. 

Може да си ходим там. 

М.: Вие като ходите там, все едно сте си…? 

А.: Ние ходехме там да четем. 

М.: Зимата? 

А.: Зимата. Имаха гарнизони към 24–25 година. Аз бех в 5-ти клас тогаз. В 25-та 

година съм завършил, вземаха тука грамофон. Събираха актива. Беседи в неделни дни. 

Свири грамофона там. Това-онова, даваха вечеринки и ред работи. Културно-просветна 

дейност развиваше читалището. Читалище „Светлина“. 

М.: Ти кога започна да работиш за първи път? Коя година? 

А.: Почнал съм да работя в 25-та година. 

М.: В 25-та година? Къде беше? Би ли казал? 

А.: Във Враца. 

М.: Какво там? 

А.: В една работилница, частна. 

М.: Дърводелска работилница? 

А.: Коларо-дърводелска и железарска. Правене на каруци, файтони. 



М.: След това къде работеше? Къде? 

А.: След като отслужих войник си отворих тука в село работилница. 

М.: Коя година беше това? 

А.: В 36 година тука с още един другар, комшия. 

М.: По същия занаят? 

А.: Дърводело-железария. 

М.: Да, по този занаят. 

А.: И всички машини имам тука. Двадесет рендосвачки, бормашини, стругове. 

М.: А сега поработваш ли нещо? 

А.: Да само за себе си. Това съм си направил. 

М.: Виждам, че хубаво си ги направил. 

А.: Виждаш ли това що е на прозореца, позакърпил съм ги. На 12 ще докарат 

желязо и ще турнем на вратата, коли. 

М.: Добре, ти на някой друг работиш ли? 

А.: Имам още едно циганче работи още. 

М.: Не, не, ти на някой да работиш. Да ти плащат на тебе. 

А.: Не, не мога вече да работя. Заболя ме ръката. Не може да чука. 

М.: Не можеш? Добре, ние те питахме, кой какъв е в твоето семейство. Тогава от 

какво си изкарвахте доходите в твоето семейство, когато сте били тука със…. 

А.: Баща ми беше на заплата. Майка ми беше домакиня. Имахме си земя. 

М.: Всички работехте. 

А.: Ще работим. Аз по цял ден копам. 

М.: На ваша земя? 

А.: На наша земя. Посеем царевица, като дойде за копане до обяд на училище, 

след обяд отиваме да копнем. 

М.: Колко земя имахте? 

А.: Имахме около 50 декара земя. 

М.: Собствена? 

А.: Собствена. Баща й имаше около 300 декара земя. Дедо ми. 

Имаше 300 декара земя. Имаше 3-ма сина и 2 дъщери и си я разделиха. Те си 

земая 1 блок по 35 декара. 

М.: А под аренда вземали ли сте земя? 

А.: В ТКЗС. 

М.: Не, не. Преди 9-ти. 

А.: Не, нямаше рента тогава. 

М.: Добитък имахте ли тогава? 

А.: Имахме. Крави и каруци. 

М.: А крави имахте ли? 

А.: Имахме 2 крави. И други животни имахме. Свинечувахме, кокошки. 

Домакинство. 

М.: Така. Кон имахте ли? 

А.: Кон. Имахме. Аз бех още малък. Имахме коне. Кобила и един кон. Казах ти, 

че тя е загинала 12-та година. На Осоговската планина. Там на фронта. Та стринка ми, 

баща ми, ние бехме общо, имахме един кон и кобила една. Само че нямахме каруца. С 

комшии, с тоя, оня, впрегнахме. За мляко. За такова. 

М.: А бик? Селския бик ползвахте ли? 

А.: Да. 



М.: А имахте ли селскостопанска машини, инвентар, сечива? 

А.: Ние нямахме. Ние имахме плуг. Инвентара го докара кооперацията. Те 

докараха да продават плугове. Редосоялки. Какво ли не. 

М.: Вие вземахте ли под наем? 

А.: Не. Ние си имахме плуг. От Австрия ли, от Чехия ли и едни „Глигани“. По-

модерни, по-високи. 

М.: Какво е това „Глигани“? 

А.: Плуг, плуг. 

М.: А тези на кооперацията, които са докарани? 

А.: Докарват ги да ги продават на хората. 

М.: А те ги продаваха? Не ги даваха под наем?! 

А.: Даваха ги под наем. 

М.: Плащаше, ли се като се вземаше под наем от кооперацията? 

А.: Има хора, които са вземали и си плащат наем. Ние не сме взимали. 

М.: На кого? На кооперацията? 

А.: На кооперацията. 

М.: Годишно или за всяка употреба? 

А.: А бе взема го за два дена и плаща. 

М.: Кой определяше колко наем да плати? 

А.: Не зная. Баща ми е вземал… грапа ли взема веднъж. 

М.: Грапа? 

А.: Нали знаеш какво е грапа? Със зъби, та разрови земята. 

М.: Да. Друг не сте имали селскостопански инвентар? 

А.: Не сме имали, защо не сме били толкова големи земеделци. В село въобще 

редко имаше хора, така със плуг, да кажем. Имаше едни жетварки на времето. Теглеха 

ги със волове и с крави. Оженът така и вързачки, върви така и го връзва. 

М.: А вие имахте ли жетварка? 

А.: Немаме. Къде? Имаа само 2–3 семейства тука. Една орташка жетварка и те 

си оженат. После някой вземе, та си ожъне. 

М.: А вие ползвахте ли тая орташка жетварка? 

А.: Ние веднъж я вземахме. 

М.: А пари искаха ли? 

А.: Много го разкъсва. Не можем да го съберем. 

М.: Пари искаха ли ви за това? 

А.: Искали са. 

М.: А постройки? Селскостопански имахте ли тук? 

А.: Нема. 

М.: Плевня, нещо, обор? 

А.: Направихме си там една сграда. 

М.: Селскостопанска — плевня, обор? 

А.: Обществено нямаше нищо. Всичко беше частно. 

М.: Питам на твойто семейство имахте ли? 

А.: Имахме, разбира се. 

М.: Какви постройки? 

А.: Имахме къде стоят кравите, телетата. 

М.: Как й викахте на тая сграда? 

А.: Викахме й сайван. 



М.: Сайван? В къщата, в двора? 

А.: В двора. Всеки си имаше сайван в двора. 

М.: Така. Там са всички животни? 

А.: Крави, телета. Ако има коне, праим друго отделение за конете. Кочини за 

свинете. За кокошките. Всеки в двора му има такива сгради. Даже като излезаа 

тракторите, парни машини, имаше парни машини. 

М.: Преди 9-ти? 

А.: Преди 9-ти. Преди 20 или 30 година, мога да кажа. 

М.: На кого бяха тия парни машини? 

А.: Тия машини бяха, едната беше и двете бяха на няколко души съдружници. И 

ние бехме съдружник към едната парна машина. 

М.: Значи всеки е дал пари и тя е обща, на няколко? 

А.: Шест души. И тая вършачка, локомобилът й е парен и бетон. 

М.: Това имаше ли нещо общо с онази кооперация? 

А.: Нямаше нищо. 

М.: Съдружие на частници? 

А.: На частници. След това кооперацията купи още 2 вършачки после. Вземаа 

кредит от банката. И ги вземаа с трактори и тия парните отпаднаа. Те работеха със 

слама. Загрее водата, дигне пара и върти. Те се оказаа неудобни. Опасни от пожар. 

Щото една година изгоре една цела нива и викаме на 50 къщи изгоре стоката на хората. 

М.: Добре. А тези, които казваш, вършачките и тракторите на кооперацията ги 

ползват само членовете на кооперацията? 

А.: Не. Целото село. Даже те са… Даже един си купи частен трактор и вършачка 

и се конкурират и бегат вардят кой кого да хване да му овършее. 

М.: Ама тези на кооперацията също си вземаха такси нали? 

А.: Е, зимаха на 100-те, на процент. Те го определяха тоя процент от Враца 

викахме от катедрата. Агрономска катедра. 

М.: В случай, че това е кооперация на селяните тука? 

А.: То определяха какъв процент ще бъде в уем. 

М.: Кооперациите? 

А.: Кооперациите и частните. На 100-те 9 или 10 ще вземат. 

М.: На 100-те декара имаш пред вид? 

А.: На 100-те кофи. Те го мерат на кофи. 

М.: Не знам. 

А.: Човека си го гребе и си го насипва в колата, а те пишат. 

М.: Искаш да кажеш, че си плащаш с житото 

А.: Как? 

М.: Плащаш с житото, не с пари? 

А.: В натура. 

М.: А-ха. 

А.: Събере по 1000 по 2000 кофи в натура. 

М.: Значи мярката за плащане било кофи. На 100 кофи 10 се плащат на 

кооперацията. 

А.: Девет пък го направиха на 8. Даже веднъж го направиха на 7 кофи. 

М.: Ясно. А ти как преценяваш вашето семейство — бедни ли бяхте, средни или 

заможни селяни? 

А.: Какво да ти кажа — средни. 



М.: Средни. А каква ви беше къщата? 

А.: Да кажа, че сме бедни обидно, защо баща ми беше началник на пощата, беше 

така културен човек. Разбираш ли такова… И… 

М.: Чия беше къщата? Собственост? 

А.: На деда ми беше. После баща ми направи къща 23-та година и се отделихме 

от деда ми. В къщата остана стринка ми. Тя имаше един син. 

М.: Колко стаи имаше къщата? 

А.: Имаше три стаи горе и мазе. 

М.: Така. А имаше ли вътре водопровод. Нямаше тогава? 

А.: Няма. Те го направиха… 

М.: Чешма в двора имахте ли? 

А.: Нямаше. И геран. 

М.: Откъде вземахте? 

А.: Ходехме долу на чешмите. 

М.: Извън двора ви? 

А.: Имаше едни извори. Имаше една баня, минерална баня. 

М.: Чухме за нея. 

А.: Силен извор, много. И имаме други чешми така, и долу в дола иде една река 

тука откъм бърдото и по поречието на тая река има много извори. Ние им викахме 

кладенци. 

М.: А тоалетна в двора имахте ли? 

А.: Имаше. На двора. 

М.: Ама в къщата нямахте? 

А.: В къщата нямахме. 

М.: А на двора имахте? 

А.: Има задължително има, караха хората. 

М.: А с какво се отоплявахте през зимата? 

А.: Как? 

М.: През зимата? 

А.: С дърва. 

М.: Камина ли имахте или огнище? 

А.: И камина и огнище. Печки. 

М.: Пернишка? 

А.: Пернишки печки имахме. И аз имам. Вкъщи имаме. 

М.: На какво готвехте? На огнището или на печката? 

А.: На тия печки вътре. Направени. А си имаме и отделни фурни. И си правиме 

по 10–15 хляба и ги опекат отведнъж във фурната. 

М.: Майка ти ли правеше? Печеше? 

А.: Майка ми. И жена ми после. 

М.: Ти каза, че сами сте си работили земята. 

А.: Да. 

М.: Всички ли работеха от твоето семейство? 

А.: всичките шест души. 

М.: Майка ти, баща ти? 

А.: Баща ми беше началник, но е идвал и той да работи. 

М.: Той нередовно работеше? 



А.:Не е работел редовно, ама след 6 часа като напусне работа той си прави това-

онова. 

М.: Ти, майка ти и братята ти редовно работехте? 

А.: Ами, редовно. 

М.: Добре. Ами някои от вашето домакинство работеха ли на чужди хора? 

А.: Не сме ходили да работим на чужди хора. 

М.: Въобще. 

А.: Въобще. Нащо си обработвахме. И ние отидохме на занаят с по-малкия ми 

брат. По-големия брат е след сестра ми. Той стана тракторист. 

М.: Той на заплата ли беше? 

А.: Е той беше на заплата. Ама ние докато такова, учихме на занаята. 

М.: Искам да кажа в 39-та и баща ти и брат ти бяха на заплата. 

А.: Да. 

М.: Само двамата от вашето семейство са били на заплата, а другите не? 

А.: Да. 

М.: А ти беше ли на заплата преди? 

А.: Не съм получавал. Работех си в работилницата. 

М.: Гурбетчии имало ли е от вашите някъде? 

А.: Кое? 

М.: На гурбет да ходи някой? 

А.: Ходи в Германия. 

М.: Кой? 

А.: Игнат се казва, дето почина. Тракториста. Ходи за 1 година. Ама си се 

прибра. 

М.: Какво е работил там? Работник? 

А.: Работник. 

М.: Работник? 

А.: Във Виена. 

М.: Във Виена, но това е в Австрия. 

А.: Но тя беше към Германия. Във Виена е работил. 

М.: Какво е работил там? 

А.: В някакво там военно учреждение е работил… Имало е отгоре градина. Той е 

работил в градината, работник. 

М.: Започваме да питаме за общинските земи преди 9-ти. Първо да ни кажеш, 

знаеш, ли в селото на коя земя викат общинска земя? 

А.: Общинска земя викат на тая земя, която е частно. Например, ние си имаме 

частна земя. Имаме си ниви, ливади, гори и Т. н. А тия общинските бяха пасища. 

Пасохме. Защото всяко семейство си имаше по малко, по 10-тина овце. А някои по 50 

овце. И тука ние му викаме полето, сеят трева и ги пасат на полето. 

М.: Къде е полето? Можеш ли да покажеш? 

А.: Отвън селото е… това беше поле. 

М.: От коя страна на селото? 

А.: От всички страни на селото. Докато стигне до частните ливади. Пасище 

беше. 

М.: Освен това имало ли е общинска обработваема земя? 

А.:Нямаше тогава. След това, аз пък съм запомнил дойдоха едни тука. 

М.: Кога е това „след това“? 



А.: Това е било към 20-та година, може би да е било. И направиха едно 

разграничение на земята. Разграничение му викаа. Така съм запомнил. Направиха едни 

камари от земя, копаха бразда, да ограничат частното от държавното. 

М.: Кой направи това? 

А.: Някоя си бригада. От геодезисти такива. 

М.: От Враца ли? 

А.: Е, сигурно са били от Враца. Не мога да ви кажа. Дете съм бил, но разбрал 

съм, че ограничиха и му викаха „агрономовата бразда“. 

М.: Така ограничиха общинските? 

А.: Пуснаха бразда и му викаха, е това е отвън агрономската бразда, не може да 

пипнеш. Ей така се приказваше. 

М.: Отвъд агрономската бразда е било частно? 

А.: Частно и общинско беше. Общинската управа, така да я наречем първо я 

направи (общ. земя) пасища. И им викаха „Стуват“ 

М.: Момент, не те разбрах. Как? 

А.: Стуват. 

М.: Световат? 

А.: Стуват. Дето пасат добитък. Стока дето пасе, паша. Очертаха го разбираш ли 

и викат: „Ей това е Стуват!“ И всеки, който има добиче и няма къде да го пасе, отива 

там на „стувата“. Сутрин ги изкарва и вечер си ги прибира. И там си има… 

М.: Кой ги пасе там? 

А.: Там си имаше хора, които им ги пасеха и им плащаха за това. 

М.: Те плащат на говедарите. 

А.: На говедарите 

М.: А не на общината? 

А.: Не. Те си плащат дето пасат, а си плащат отделно на тия дето ги пазят там. 

М.: На пъдарите си плащат. 

А.: На пъдарите си плащаш. Например, за 2 крави, не знам колко са дава. Но 100 

лв. , по 200 лв. на крава да кажем. И така. След това тия пасища ги закриа и ги разораа 

и ги дадоха за фонд. Нарекоха ги ТПС. 

М.: Точно това ме интересува. Значи част от тия фондове, за които ние чухме, са 

били преди това пасища? 

А.:Да. Там си пасеха. Но като турнаха това там да се плаща за стувата. Това го 

оставихатука… Аха. Има язовир тука. Зад язовира нататъка беше много такова и те го 

направиха това на наше. Това те го разораха. 

М.: Коя година беше? Е, приблизително? 

А.: Към 20, 21, 22 г. 

М.: Към 21–22 г.? 

А.: Най-много да е било. И след това. 

М.: Тогава са се създали тези фондове ТПС? 

Глас: Какво е ДПС? 

А.: Моля? 

Глас: Какво е ДПС? 

А.: ТПС значи трудово-поземлени стопанства. 

М.: Те са на общината обаче? 

А.:Това са такива фондове, да се раздаде земя на такива хора, които нямат земя. 



М.: Добре. Като го създадоха ТПС всъщност кой го владееше? Чия собственост е 

ТПС? 

А.: Владееше го общината. 

М.: Така. Тя го раздава? 

А.:Раздава на всяко домакинство, без разлика кой има земя, кой няма. Които 

имат може да им и не дава. По 2–3 декара. Колко била мерата и колко хора са… 

М.: Кой имаше право да получава такава земя? 

А.: Абе и ние сме земали. Макър, че имахме. Ние не сме имали много земя да… 

М.: Ама някои с привилегии ползвали ли са се? 

А.: Почти всички. 

М.: Като по-бедните? 

А.: Като през всички времена, с привилегии са се ползвали не по-бедните, а по-

богатите. Взимат някои по 10 декара. 

М.: Значи и богатите са взимали от тоя фонд? 

А.: Взимаа. Те по-лакоми. Откупят циганите да му го работят, без пари, даде му 

едни скъсани панталони, та копае. 

М.: А безимотните и малоимотните също ли получаваха? 

А.: Получаваха, разбира се. За тех беше това. 

М.: По колко горе-долу им даваха? 

А.: За да станат от безимотни на малоимотни. 

М.: Ама даваха и на богатите. 

А.: И си плащаме наем да кажем за един сезон. 

М.: За сезон. 

А.: Садим царевици, слънчоглед. 

М.: Плащате на общината. 

А.: На общината. Дадат по декар, два след това направиха тука дето е сега 

стопанството. Това също беше паша. Раздадоха го за лице. 

М.: От коя страна на селото? 

А.: Оттук. От северната, северозападната. Северната страна и тука от 

югозападната. 

М.: След малко ще те помоля да начертаеш тези местности. Но след малко. Нека 

да свършим. Ти каза, че и твоето домакинство е вземало от общинската земя. 

А.: Вземали сме. Вземали сме. 

М.: Колко декара? 

А.: Е, па 2 декара ни даваха сега. 

М.: Два декара. Тя обработваема земя ли беше? 

А.: Обработваема. Тя беше най-силната земя — целина. 

М.: Целина? 

А.: Другите земи, викахме им поляци, черни. Изтощена. Работена, работена и 

изтощена земя. А тая целина е по-силна земя. 

М.: А мери? На какво викахте мера? 

А.: Мера викаме на известна част от земята. 

М.: На коя известна част? 

А.: Например тука, викаме мера. Въобще на запад така. Е на това място му 

викаме мера. 

М.: Тя каква земя е мерата? 

А.: Ами, на частни хора и на такова… 



М.:Работи ли се? Обработваема земя? 

А.: Обработваема земя. Ливади, гори. 

М.: И на ливади, и на гори ли викате мера. 

А.: И на всичко викаме мера. Ей там е мерата. 

М.: Имало ли е общински ливади? 

А.: Имало е. Една… ливади й викаме. 

М.: Къде се намираше? 

А.: Тя се намира към Чирен. 

М.: Към Чирен. Коя местност? Може ли да ни кажеш? 

А.: Е-е, ами Слатина и Чиренски дол. 

М.: И Чиренски дол. 

А.: И Коприца. Сигурно е расло копрец викат му така. 

М.: Ама какво е копрец? Аз не знам. 

А.: Копрец е земя, бе. Частна земя. Само че на тая местност й викаа Коприца. 

Отсам Слатина му викат. Ливадата се намираше на средата и през нея минава една 

река. От извор е река. От Милин камък. 

М.: Между Милин камък, коприца и Слатина се е намирала общинската ливада? 

А.: Селската ливада й викаме. 

М.: Горе долу колко декара е била? 

А.: Около 100-тина декара. 

М.: Стотина? 

А.: Даваха ги така на хора да ги косат за добитъкаси и ги наддаваха. 

М.: Всеки ли можеше да коси? 

А.: Всеки ако наддаде, кой даде най-много той ще вземе. 

М.: За колко време даваха ливадата? 

А.: Да се окоси веднъж. 

М.: За един сезон? 

А.: За един сезон. Да се окоси. Пък догодина пак ги дават. 

М.: А без пари даваха ли там? 

А.: Не даваха. Никой не дава. 

М.: Не даваха. На кого, на кметството, на общината ли плащахте? 

А.: На общината. На бирника. 

М.: Значи всеки е можел? 

А.: Всеки е можел. Стига да има пари. Наддаваха и взимаха. 

М.: Значи бедните не можеха? 

А.: Те винаги са си били бедните на фланга. 

М.: А трайни насаждения общински имаше ли? 

А.: Нямаше трайни насаждения тогава. Имаше си гори общински си имаше. 

М.: Къде бяха те? Колко декара бяха приблизително? 

А.: Не мога да ти кажа. Не знам и точно баш как е с тия общински гори. Но 

имаше тука дървета. Общински дървета. 

Огромни такива. Стари ей… Големи дървета гърници. 

М.: Какви са тия гърници? 

А.: Гърници, значи дърво, горун или дъб, ама старо на 5–600-ин години. 

М.: Ама те пазеха ли се? 

А.: Пазеха ги. 

М.: Кой ги пазеше? 



А.: Ами те са под закрила на закона. Има тука една гърничка тук, викаме й 

ботевски спирал. 

М.: Какво е това? 

А.: Ботев къде е спирал. 

М.: Как се казва? 

А.: Гърничката? Дърво… 

М.: А… а — просто дъб? 

А.: Дъб, който остарее те му викат гърница. На 31 май прават сборв него. Това 

още от преди 9-ти. 

А.: Тука спират. При тая гърничка тука правят това-онова, митинги и т.н. 

М.: От селото ходеха ли? 

А.: Идат походници от цела България. От Козлодуй идат и пеша дотук, чак до… 

М.: Това още от 30 години? Всяка година? 

А.: От как съм запомнил. Всяка година. Децата от училище ни поведат, та на 

Милин камък. Тук е пътя на Ботевата алея. От Козлодуй до Околчица. И са насадени 

дървета. Пътя на Ботев е било. И край тая гърничка са донесли бъчва с вино за 

четниците. 

М.: Момент. Не разбрах. С бъчвата с вино кой е минал? 

А.: Наши Баничани са дали вино за четниците на Ботев. 

М.: А като курбан ли нещо? 

А.: Като подарък. 

М.: Като подарък? 

А.: Подарък? 

М.: Ама когато е минавала Ботевата чета, още под турско? 

А.: Абе Ботевата чета. 

М.: Значи баничани са давали вино на Ботев. 

А.: Бъчва вино. Никой не ги е срещал така. Някой рекъл горуна да го заколиме. 

А той рекъл — оставете го. 

М.: Тая легенда за Ботев откъде си чул? 

А.: От много хора. 

М.: От много хора, тука кореняци? 

А.: Мойта баба ми каза, че помни тук. Когато е минавал Ботев през края на 

гърничката горе. 

М.: Значи Ботев е минавал през това и затова сега се казва Ботева алея? 

А.: Ботева алея. 

М.: По този път е минал? 

А.: Затова е направена Ботева алея. Тя се охраняваше тук, разбираш ли, пък и 

окопаваха дърветата, сега има големи дървета. 

М.: Значи това място е свещено? 

А.: Свещено място. 

М.: Пази се и хората го почитат? 

А.: Военните идват тука. За вечерта на това. Хвърлят ония ракети, там селкопа 

прави, раздава бири… 

М.: Как е минал Ботев? Можеш ли да ми кажеш по-подробно каквото си чувал. 

Ботев как е преминал оттук? При някои хора ли е спирал от село? Или те как са знаели, 

че Ботев ще мине и са му изнесли бъчвата? 

А.: Всички чакали, че ще мине Ботев. 



М.: Знаели ли са? 

М.: Знаели са? 

А.: Знаели са. Във Враца на Стефан Савов деда му. Нали сте чували Стефан 

Савов. 

М.: Политика? 

А.: Неговия дедо се казвал Стефанаки Савов. 

М.: Зная. 

А.: И той е четник от Ботевата чета. Ако са били братя, и те са разбрали, че 

Ботев ще ги срещне тука. И той и един друг от Враца Митьо Цетков, отиват на 

Козлодуй и им казват: „Войводо брата не е готов да те посрещне“. 

М.: Значи Стефанаки Савов. 

А.: На Стефан Савов деда му. 

М.: И селяните са знаели? 

А.: Нашите баничани са го посрещнали тогава с бъчва вино и едини /бел.: 

разбирай ядене/ и това-онова. Така са посрещали наши и руски войски. 

М.: По същия начин? 

А.: Накрая Ботев минава под Милин камък, от там минават и отиват на Веслец, 

има тук една местност, бълборов камък. 

М.: От там е отишъл на Околчица и там е загинал. 

А.: И това знаем за него. Всяка година сме ходили на Милин камък. 

М.: Ти каза, че Милин камък е във вашето землище. 

А.: В нашето землище? 

М.: Какво се разбира под землище на селото? 

А.: Разбира се. На това село до къде държат хората, до Мрамори до Бачида. 

М.: Държат земята, имаш пред вид до къде им е земята? 

А.: Милин камък е баш до средата на старите села, Мрамори, Бачида и Баница. 

М.: Във вашето землище ли се води Милин камък? 

А.: Милин камък е една висока скала и отдолу е Банишко. Може би е общинско. 

М.: Кажи нещо за легендите около Милин камък? Чухме нещо? 

А.: Да ви кажа що се казва Милин камък? 

М.: Да. 

А.: Една мома скочила от камъка. Казвала се Мила и затова се казва Милин 

камък. 

М.: А бранище и залесени места имало ли е? 

А.: Бранище е такова място, където има гора. 

М.: Каква е разликата между гора и бранище? 

А.: Баница е гора, където е сечена! 

М.: Така. 

А.: И после расте друга гора. 

М.: Имаше ли общински бранища? 

А.: Немаше, немаше. 

М.: Частни ли бяха? 

А.: Всичко беше частно. Тук има един комплекс от 800 декара. 

М.: 800 декара? 

А.: Само гори. 

М.: На кого беше този? 

А.: На баничани. 



М.: Общинска гора? 

А.: Не общинска. 

М.: Частна, на хората? 

А.: И баща ми имаше там. Деда ми имаше 10 декара. Купил го е. 

М.: Дедо ти? 

А.: Дал на баща ми 5 декара. Аз си купих 5 декара, до нашето там от една жена. 

М.: 5 декара гора? 

А.: Гора? 

М.: Кога си я купи? 

А.: Имаше гори навсякъде. Дървета големи такива. ТКЗС-то ги изсекоха. Да 

направят тук обори и това-онова. 

М.: Когато имаш частно бранище ти искаш ли разрешение кога да сечеш? 

А.: От горския. 

М.: Нищо че е твое? 

А.: Вземаш позволително, плащаме и си сечем. Ако го хванат без позволително, 

глобяват. 

М.: Нищо че е твое. Колко плащахте? 

А.: Не помня, колко. Аз съм плащал веднъж, взех една гора от Чирен, ама не 

помня и тогава. 

М.: Бранищата къде се намираха казваш? 

А.: Ами на различни места. Къде има гора. 

М.: А залесени места? 

А.: Залесени места под Милин камък. Цялата местност отсреща. 

М.: А-а, около Милин камък, да? 

А.: Има две дървета огромни, под закрила на закона. 

М.: Кой ги опазваше тогава, общината ли? 

А.: А не, ние тука, въобще баничани. 

М.: То като традиция, знаехте и го пазехте? 

А.: Да. 

М.: А иманярите някои наказваше ли ги? 

А.: Те не са ги ловили. 

М.: Ама знаеше се, че са копали? 

А.: Казваше се, че имало злато, това-онова и народ. 

А.: На север от Милин камък е засято с акация. 

М.: Това е след 9-ти за акацията. 

А.: След 9-ти и го раздадоха. 

М.: Освен частна и общинска земя, имало ли е земя на църквата, на читалището, 

на училището? 

А.: Имаше училищна земя, имаше църковна земя, имаше и на читалището. 

М.: Горе-долу знаеш ли по колко декара? 

А.: Не зная. 

М.: Много ли беше? 

А.: На училището имаше зеленчукова градина. 

М.: А колко декара беше? 

А.: Имаше 50–60 декара. Не мога да ти кажа. 

М.: А на църквата, горе-долу, под 20 или над 20? 

А.: Не мога да ти кажа. 



М.: А чувал ли си как са били придобити общинските земи? 

А.: Кое? 

М.: Ти каза, че от полето после са станали фондовете. А по друг начин? Дали 

някой частник е продавал на общината. 

А.: Заменяваха. 

М.: Как така? 

А.: Сега когато влязоха в ТКЗС. 

М.: Не, не ме интересува. Искам пред 9-ти. Как се е придобивала общинската 

земя? 

А.: Те раздават под наем. Тя си е за общината. 

М.: А вие купувахте ли общинска земя? Земя, вашето семейство? 

А.: Не, не можеше да се купи. Те правеха само озаменяваха, когато правеха 

оземление. 

М.: Преда 9-ти? Само се плащаше такса? 

А.: Преди 9-ти правиле едно оземление, ама то пропадна. Друга партия се 

намеси и пропадна, това нещо. 

М.: Давали са от общинските земи и после не ги признаха? 

А.:… като доде друга власт, разбираш ли, и те ги таковаха. 

М.: Добре. Като ги оземляват селяните плащаха ли? 

А.: Даваха по нещичко. Не е без пари. 

М.: А вие не сте вземали? 

А.: Не сме вземали. 

М.: А дали е продавана или продавача така, чувал ли си? 

А.: Не знам. Не съм бил в течение на тия работи. Но училищната градина беше 

давана под наем. Продадоха й една вода, та се напояваше. 

М.: Преди 9-ти ли? 

А.: Да. Един комшия я взема под наем. 

М.: Срещу заплащане? 

А.: Да. Наддават пак на търг. Кой е по-богат дава повече. 

М.: А някой да е заграбвал? Да си е присвоявал общинска земя? 

А.: Имаше едни заграбиха. Та съдия даржавата и едни спечелиха. Други 

пропаднаха. 

М.: Кой съди общината? Тия, които са заграбили? 

А.: Мой дедо. На майка ми баща й. Имаше една му викахме „корията“. Имаше 

дървета. Чамкория знаеш какво е? Гора. И не гъста гора. А да се работи. 

М.: Къде се намира тази кория? 

А.: Ей тука така. 

М.: От коя страна? 

А.: От южната страна, ама до бърдото, до Балкана. Имаше около 50–60 декара. 

Тия хора осъдиха общината. 

М.: А тя от отделни хора ли беше заграбена? 

А.: Дедо ми, на майка ми баща й. Ама дали я е грабил, и как е била… техната. 

Съдиа държавата. И взеха им я. 

М.: Взеха си я? 

А.: Другия мисля, че 40–50 декара. И тия земи и тях ги вземаха. Има още. 

М.: Искаш, да кажеш, че държавата е загубила? Нищо, че се счита и са я 

заграбили от нея? 



А.: Считало се е, че е тяхна. 

М.: Те са доказали, че е тяхна? 

А.: Парцелата дето съм аз на нея и до нея другата. Това е една парцела от един, 

от 1,5 декара. На едни хора. Та ги напусна, та си имат друг двор там. По-голям и му 

викат „коленото“ 

М.: Преди да си построиш къщата? 

А.: Преди 9-ти беше. Далеко преди 9-ти беше. И после тия 'ора знаят, че си е 

техна. Минуват с кола. Газат. И после я заграбих. Посях дървета. Ама такова те си е 

била тяхна. 

М.: Как си е била тяхна? 

А.: Ама те са я напуснали. Разбираш ли? Например аз имам сега тая градина, 

дето видиш. Баща ми я е земал 20 години. Там ги раздаваха, парцели. 

М.: От кметството? 

А.: Те са я раздавали, за да се наберат средства за някакво начинание така (за 

читалище или…) и раздават тия парцели на търг. 

М.: И си плащаш? 

А.: Кой даде най-много. Излизала по 25–30 хиляди лева по онова време. Много 

скъпо нещо. 

М.: По 20–30 хиляди? 

А.: И навсекъде… дадоа тия. 

М.: Значи и баща ти е платил? 

А.: Баща ми взе тая парцела и си изведе натуриален акт. И после като доде друга 

власт тия парцели паднаа и ги събориа. Общината взела ония колове. 

М.: И ги събориха? 

А.:… такова-онакова и ги унищожиха тия парцели. Хората са платили по 25–30 

хиляди лена. 

М.: А къща не беше ли построена? 

А.: Не. 

М.: А в другата къща сте живели? И после как си я възстановихте? 

А.: Ние си имаме. Нащи ги не пусна, ни си ги държиме и сега. 

М.: Искаш да кажеш, че вашите не ги разтуриха? 

А.: Не ги разтуриха. Ами събориха оградата. 

М.: Опитаха се? Това общината. 

А.: Събориха оградата, ама ние си я заградихме пак. Баща ми си имаше. 

М.: А на други хора как? 

А.: И на другите хора. Едни ги напущиха. Е тука, е-е, въобще ги напуснаха, 

затриха ги. Не са ги възстановили. 

М.: Добре. Имало ли е други забранени или заклети места, които някои казват 

заклети места, край селото? Да споменеш, нещо? И защо са били забранени, забранени 

да се секат? Имало ли е такива места? 

А.: Не мога да кажа. 

М.: Добре. За старите дървета говорехме. Ти каза, че са под закрила. Други 

дървета да си спомняш такива? 

А.: Имаше. Ама те ги отсекоха, викаме им Ничковите растове. 

М.: Ничкови растове? 

А.: Към лозята. Бяа подобни на ония горе, дървета. 

М.: Вековни, стари? 



А.: Да вековни! Една сянка голема. 

М.: Дъбови ли? 

А.: Дъбови. 

М.: Кога ги съсипаха? Отсякоха? 

А.: Между 25 и 30 година. 

М.: Кой ги съсече? 

А.: Ами въобще ги съсекоха. 

М.: Защо ги съсекоха? 

А.: Да се греят. 

М.: И никой не им потърси отговорност? 

А.: И други имаште натам за тех, дето изчезнае. Ето на тая местност тука. Това 

е. 

М.: Добре. Да кажеш, някои местни правила или забрани да се опази питейната 

вода. Имало ли е забрани къде да се ходи, къде — не. 

А.: Преди 20 години направиха водоснабдяване — 61–62 година. 

М.: А не, интересуваме се за преди. Някои нарушения? 

А.: На кое? 

М.: По отношение на водоизточниците, на тяхното опазване. 

А.: Тия чишми долу, къде ги имаше, течеше вода. Един чучур тече дебел, 

колкото ръката ми вода. И банята също. Банята беше направена още през турско време. 

М.: Е как се опазваше примерно, някой да не замърси, имаше ли? 

А.: То не е имало кой да замърсява. 

М.: Вие всички сте пазили? 

А.: Тая вода. Толкоз много. Тия чишми, 4–5 чишми една до друга. 

М.: Къде, в коя част? 

А.: Е тука в село. 

М.: Е, в кой край питам на селото. 

А.: Е тука в средата. 

М.: В средата? 

А.: Дето има… Площада там. Мраморния площад. 

М.: Аха. 

А.: Вода. Събраха ги в едни резервоари към водоснабдяването. Също и банята. 

М.: Кога построиха банята? 

А.: Банята е правена още през турско време. И беше направена една пирамида. 

Зидана от камъни. 

М.: Кой я е строил? Турци или българи? 

А.: Българите. Но кой не мога да знам. 

М.: За какво се е ползвала банята? 

А.: Ползваше се за пиене и за пране. Ходеха там жените да перат вълна. Две 

големи помпи се… 

М.: Плащаше ли се за тая вода? 

А.: Не, никой не е плащал. 

М.: Нито за пиене, нито за миене? 

А.: Не, вода колкото искаш. 

М.: Знаеш ли нещо, дали преди 9-ти са залесявани сипеи или долища. Някои да е 

облагородявал диви дървета, за овошки. 

А.: Някои частни хора. Баща ми беше овощар. 



М.: Общината — не? 

А.: Баща ми, макар че беше началник поща, имаше лоза. 

М.: Но в собственото си? 

А.: Той е бил писар в разсадника във Враца. Има разсадник във Враца. И там се 

учил да ашладисва лозе, това-онова. 

М.: Да ашладисва? 

А.: Ще ашладиса някоя круша, някоя… 

М.: Не от общинските? 

А.: Не. 

М.: Би ли ни казал, имало ли е тука такива места, където могат да се берат гъби, 

билки? Хората беряха ли? Продавали ли са? 

А.: Билки берат. Има тука един. 

М.: Какви билки? 

А.: Не мога да ти кажа. 

М.: Различни. Вашето семейство брало ли е? 

А.: Не. 

М.: А хората дали са ги продавали? 

А.: Да, идеше търговец. Да купува. 

М.: Да изкупува на селяните? 

А.: Да, един с едно магаре одеа да копаа разни корени. 

М.: А иначе коприва, киселец, за ядене? Имали сте ниви, нали? 

А.: Да. 

М.: Трайни насаждения имахте ли? 

А.: Имахме. 

М.: Какво имахте? 

А.: Баща ми беше овощар. И беше насадил на две места. 

М.: Лозе? 

А.: Бохча. 

М.: Какво е това бохча? 

А.: Е, овощни дървета. 

М.: Какви? 

А.: Събрани на куп дървета, на разстояние колко да се мине и насади сини 

сливи, жатварки ние викаме, круши. 

М.: Значи и лозя сте имали? 

А.: Да. 

М.: Колко декара сте имали? 

А.: По половин декар. 

М.: По половин декар, кое лозе? 

А.: Лозето беше повече, имаше около два. Първото лозе е било наше. 

М.: Коя година е било? 

А.: Към 15 години най-много. 

М.: Дядо ти или баща ти? 

А.: Баща ми го е правил. 

М.: Частно? 

А.: Баща ми го е правил, не знам в 10 г. и едно друго лозе. Той го е гледал, той 

го е работил. Майка ми, стринка ми го копаеха това-онова, ама той си го реже, прави, 



струва, пръска и бяха само две-три лозя тука. Оградени с бодлива тел, понеже покрай 

тех има ниви царевица и се прави пакост. Кат вземе да зрее му викат пазач. 

М.: Как му викат? 

А.: Богджия. Пазач. Да ги пази тук. 

М.: Ти каза, че за ливадите се плащало. Може ли след като се окоси сеното там 

да се пасе добитък? 

А.: Може, като премине сезона да кажем. Като се ожене и пускат стоката на 

стърнищата. А и зимно време на къра имаше кошари. 

Овцете зимно време зимуваха на къра. 

М.: На кой кър, на общинския, на частния? 

А.: На частния, имаха си хората кошари. 

М.: Значи всеки си е слагал животните в собствените си кошари? 

А.: Да, има хора, които имаха по 20–30 декара земя накуп. Има си там ливада, 

шума. Правят там колиби за овцете, има и къща за хората. По 2–8 души там се съберат 

и си гледат през зимата животните там. И това е до Благовец — 25 март — 

Благовещене. Като дойде Благовец изкарват всичко от кошарите. Щото тревата почва 

да расте и е частна… 

М.: За горите. Дедо ти преди 9-ти ползвали ли сте общински гори? Да сечете от 

тях. 

А.: Не е имало общински гори. Имало ли е не знам. 

М.: Ти каза, че е имало. 

А.: Ние си имахме частни. 

М.: От общинските не сме. 

А.: Дали е имало, не мога да кажа. Ние си имахме наша гора. 

М.: Значи вие си сечете от вашата гора и си плащате таксата на горския? 

А.: Вземаме позволително от горския. 

М.: Позволително? 

А.: Насечем там колко ни е определено. 

М.: И се определяше таксата от общината или от горския? 

А.: От горското стопанство, лесничейството, както му викаме. 

М.: А безплатно никой не е секъл? 

А.: А не, безплатно не. 

М.: Всеки, който сече си плаща? 

А.: Абе всеки, който сече си плаща такса. 

М.: Дали от общинските земи са давали за гола сеч? 

А.: Въобще не зная дали е имало общински гори. 

М.: Ти не знаеш? 

А.: От нашите гори даваха за гола сеч. Ако ще кърниш. 

М.: Какво е това кърнене? 

А.: Окастряне на дърветата. 

М.: Тая шума? 

А.: За овцете и козите да я ядат през зимата. 

М.: Ама ти пак си взимаш от твойта гора? 

А.: От мойто, от мойто. 

М.: И не плащаш? 

А.: Плащаш пак, ама викат му за кърнеж. 

М.: Обираш остатъците на дървото и за тях плащаш на горския? 



А.: Плащаме на горския. 

М.: Е колко се плаща? 

А.: Не мога да ви кажа. Баща ми е плащал. 

М.: Да, а бранищата как се пазеха? 

А.: Е, тия бранища, нали ти казвам, дето е изсечена гората и почва да расте 

млада гора… много. 

М.: Кой ги пази? 

А.: Горския ги пазеше, да заловат там добитък, че пасе, особено на ония 

младоци, дето се показват… 

М.: Ще го накажат ли? 

А.: Глоба. Не може да ги плати. 

М.: Голяма глоба? Кой я събираше? 

А.: Тия, горските ги събираха. 

М.: Значи и ти нямаш право в собственото си да пускаш? 

А.: Не. Те козите като преядат младока той не може да расте и ще запустее. Ще 

засъхне. 

М.: Тия глоби ви спираха? 

А.: Най-големи глоби слагаха горските. 

М.: А имаше ли бракониери? 

А.: Имаше. 

М.: Като ги заловят, плащат? 

А.: Плащат си. 

М.: Ако има в бранището и гората билки те са си твои? 

А.: Мой са. Бери си. Никой ти не пречи, бе. По къра имаше круши. Одат 'ората 

берат. И в частното. Жените наберат с торбите. 

М.: Ами някои плащаха ли си? 

А.: Не са, не са плащали нищо. 

М.: В твойта гора наберат круша? 

А.: Бери си круши. Кой ги дири. Двайсе-трийсе круши, можеш ли да ги обереш? 

М.: А горите за паша ползваха ли се? 

А.: Одиа, където имаше трева между дърветата. Щото по големите гори трева не 

може да расте. 

М.: А кога се ползваше? По всяко време или? Безплатно ли се ползваше? 

А.: Безплатно, кой ще да такова? Частните гори така, когато са арни, пускат 

стоката. 

М.: Но когато е разрешено се пуска там? 

А.: Навсякъде. Стига да не направи пакост. Например, в посаденото не може да 

се пускат. 

М.: Аз говоря за горите за паша. 

А.: Е, и горите са така. 

М.: А за лов? Горите използваха ли ги? 

А.: За лов ли? 

М.: Да. 

А.: Баща ми беше ловджия. 

М.: Така ли? 

А.: Да. 

М.: А плащаше ли такса? 



А.: Не се е плащало. Имаше ловно дружество и беше член на дружеството. 

Плащаше си такса за пушкане това му е плащането. 

М.: И това беше плащането? Не на общината? 

Глас: На дружеството ли плащат или на общината? 

А.: На ловното дружество си плащаше и си одеше там. Много дивеч имаше. 

М.: Зайци? 

А.: По 5 зайци. 

М.: На лов? И друго какво имаше? 

А.: Па имаше лисици и какво ли не. Язовци. 

М.: Удрял ли е лисица? 

А.: Много нещо беше. Много. 

М.: Язовци? 

А.: Ловците одат сега групово и ако убият я два заека. А пък той… Тук нямаше 

много работа на пощата. Само раздавача. Той беше началник и раздавач на пощата. На 

телефона, като мен. Той държеше пушката в пощата. 

М.: Кога направихте в двора чешма? От там ли си вземахте вода за пиене? И не 

сте плащали нищо? 

А.: Нищо. 

М.: А за поливане? Плащате, ли нещо? Такса за поливане? 

А.: Не, не. Взимахме вода от дворовете. Сега си поливаме тука от дворовете. 

М.: Не, не. Аз те питам за тогава. 

А.: Тогава нямаше в дворовете. Сееше се във водни градини по поречието. 

М.: Вади правехте? 

А.: От тук и оттук имаше лехи. 

М.: За тези водни лехи не сте ли плащали? 

А.: Не, не сме плащали. 

М.: А те са били от общите водоизточници. 

А.: То туй е общинска вода. Иде от изворите и си отива нататък. Ние имахме 

една лъка там. 

М.: Какво е лъка? 

А.: Градините ниско до реката. От тука и оттука градини. 

М.: И как внасяхте водата в градините? 

А.: Абе с кофи, внасяме я и поливаме. 

М.: А вада не сте ли правили? 

А.: Къде може вади се прават. 

М.: А където не може сте носили с кофи? 

А.: С кофи ги носим. 

М.: От далече ли беше? От колко метра? 

А.: Ей тука е реката, а тука е брег малко. Напрайме с мотиките 3–4 стъпала и 

поливаме. 

М.: Примерно на какво разстояние, на 100 метра, на 200 метра взимахте вода? 

А.: На 10 метра. 

М.: На 10 метра? Близо е било. 

А.: Близко, близко. 

М.: А другите хора и те ли така поливат? 

А.: Имаше две водни воденици, те бяха направили вода. Един яз заприщен. 

М.: А, яз да запращи водата? 



А.: Като язовирите сега. Изкопали дълбока вода. Тя иде водата. 

М.: На кого са били, водениците. И кой копай — плаща? 

А.: Частни са били и си беха направили водата. 

М.: И кой ползва теза води? 

А.: Те си ги ползват. 

М.: А за тях си? А на други хора дават ли? 

А.: Е даваха. И ние там имахме едно место и ползвахме. 

М.: А плащахте ли? 

А.: Не. 

М.: Не са ви искали? 

А.: Какво да искат. Водата така си върви днеска и нощеска. Не плащаме. 

М.: А ловеше ли се риба тука? В реката? 

А.: Имаше. 

М.: Вашето семейство ловеше ли? 

А.: Не. 

М.: Някаква такса плащало ли се е? 

А.: Не е плащано. Те бяха все бракониери. 

М.: Тепавици? Общински мелници? 

А.: Нема. Не е имало общински мелници. Те тия две водни мелници. Воденици 

им казваме. Трета имало, аз я не помна. Три са били по това поречие тук. 

М.: Мелници? 

А.: Мелници. 

М.: Частни? 

А.: Големи. 

М.: И мели брашното? 

А.: Върти там камъка и мели брашното. 

М.: Ама частни са били? 

А.: Частни си беха. 

М.: А хората, които си носеха плащаха ли там? 

А.: Не знам. Сигурно си плащат. 

М.: Пясък, чакъл, инертни материали като сте ползвали, плащахте ли за тях? 

А.: Не сме плащали. Вадехме един жълт пясък, копаме и зидаме. 

М.: В кой район? 

А.: Е тука. 

М.: На север? Към язовира? 

А.: Да, да. 

М.: А кариерно право? От кариери нещо? 

А.: Те са за мазилки. Викат им варешник пясък. 

М.: От къде го взимахте? 

А.: Докарвахме го чак от Криводол. 

М.: С какво го докарвахте? 

А.: С кола. 

М.: Със собствена? 

А.: Със собствена кола. 

М.: А там плащахте ли за него? 

А.: Ако те види некой ще такова, ама ако те види. 



М.: Ако те не види — няма? 

А.: После докарвахме с камиони. За какво ме питахте друго? 

М.: За камионите? За чакъла? 

А.: Тука имаме кариера. 

М.: Къде? 

А.: Право насреща тука. Пътно направи кариера. 

М.: Преди 9-ти? 

А.: Сега, сега. 

М.: Преди 9-ти? 

А.: А тогава си беха частни кариери. 

М.: А ти например, ако нямаш кариера можеш ли да вземеш от чуждата 

кариера? 

А.: Те си бяха повече общински. Малко бяха частни. 

М.: А, кариерите са били общински? 

А.: А те беха повече в общинската мера. 

М.: Плащаше ли се? 

А.: Не. 

М.: Значи ходиш? 

А.: Ходим и си вадим камъни, ама я не съм ходил. 

М.: Ясно. 

А.: Ама имаше частни кариери там се плащаше нещо. 

М.: Вашето семейство ползвало ли е общински имоти? Складове, сгради? 

А.: Не. 

М.: Тепавици. Ти казваш, че няма мелници? Нищо общинско не сте ползвали? 

А.: Не. Аз съм си работил. 

М.: Каква роля имаше в селото селското събрание? Събира се цялото село? 

Какви въпроси решаваше това селско събрание? 

А.: Как да ти кажа? 

М.: Как се вземаха решенията, ей така да се ползват общите за селото неща и 

сградите, и земите, и пасищата? Това ли решаваше? 

А.: Тесен кръг там хора. 

М.: От общината ли? 

А.: Те са си вземали там решения, каквото вземали и го наложат тука. 

М.: А те според закона ли? Какво спазват, какви правила? 

А.: Спазвали са няколко там разпоредби. 

М.: Щото примерно кой, на какво основание общината ще раздава? 

А.: Тя си има някакви там разпоредби. 

М.: Значи имало е разпореждане? 

А.: Не е по тяхно желание. 

М.: А вие, от вашето семейство, баща ти, дядото или ти, вземали ли сте участие, 

как да се контролира и използва общинската земя? 

А.: Не, не. Дедо ми като е бил секретар — бирник и кмет е бил. На времето 

какво е правил — не знам. Запомних, че беше секретар — бирник. 

М.: Каква му е била задачата? 

А.: Секретар — бирник. Той е събирал данъци. Как има сега секретари на кмета 

и бирника. Сега си е отделно. Тогава едно лице изпълнява и двете такова… 

М.: Ти продавал ли си дървен материал от вашето бранище? 



А.: Не сме продавали гора, защото сме си задоволявали нуждите на семейството. 

М.: Продавали ли сте от това, което сте произвеждали? 

А.: Продавахме, ама много малко. 

М.: Какво си продавал? 

А.: Продавал съм царевица. 

М.: А дървен материал? Не? 

А.: Не, дървен материал не съм продавал. Царевица на един-два пъти. 

М.: Билки, гъби и шипки не си събирал каза, не си продавал? 

А.: Не. 

М.: Как се вземаха решенията, ей така да се ползват общите за селото неща и 

сградите, и земите, и пасищата? Това ли решаваше? 

А.: Тесен кръг там хора. 

М.: От общината ли? 

А.: Те са си вземали там решения, каквото вземали и го наложат тука. 

М.: А те според закона ли? Какво спазват, какви правила? 

А.: Спазвали са няколко там разпоредби. 

М.: Щото примерно кой, на какво основание общината ще раздава? 

А.: Тя си има някакви там разпоредби. 

М.: Значи имало е разпореждане? 

А.: Не е по тяхно желание. 

М.: А вие от вашето семейство, баща ти, дядото или ти, вземали ли сте участие, 

как да се контролира и използва общинската земя? 

А.: Не, не. Дедо ми като е бил секретар — бирник и кмет е бил. На времето 

какво е правил — не знам. Запомних, че беше секретар — бирник. 

М.: Каква му е била задачата? 

А.: Секретар — бирник. Той е събирал данъци. Как има сега секретари на кмета 

и бирника. Сега си е отделно. Тогава едно лице изпълнява и двете такова… 

М.: Ти продавал ли си дървен материал от вашето бранище? 

А.: Не сме продавали гори, защото сме си задоволявали нуждите на семейството. 

М.: Продавали ли сте от това, което сте произвеждали? 

А.: Продавахме, ама много малко. 

М.: Какво си продавал? 

А.: Продавал съм царевица. 

М.: А дървен материал? Не? 

А.: Не, дървен материал не съм продавал. Царевица на един-два пъти. 

М.: Билки, гъби и шипки не си събирал каза, не си продавал? 

А.: Не. 

М.: В селото събираха ли се и кой решаваше как да се опазят общинските земи? 

Как да се почистват земите и пасищата на общината? 

А.: Не. 

М.: Знаеш ли нещо за това? Реда какъв е бил? 

А.: Не знам за това. Глей. Ама ние си знаем хората, като се изпролети ши идем 

да си изметем ливадите от шума, да ги почистим. 

М.: Ама това всеки частник ли го прави? 

А.: Да. 

М.: А на общинските земи кой го прави? 

А.: Ами те бяха пасища. 



М.: А другите, които ги дават на хората те си правят? 

А.: Те ги даваха за по един сезон. 

М.: Ами след сезона, кой ще го очисти? 

А.: Той що си обере царевицата и ще си събере царевичака, ще го изоре. 

М.: Само общинските пасища евентуално са се почиствали? 

А.: Ще отиде да си почисти ливадата. 

М.: А общинските пасища кой ги чистеше? 

А.: Не, не. Не са чистени изобщо. 

М.: Не са? А там пускаха ли животните? 

А.: Пускаха ги. А… те си се опазваха сами. 

М.: За пътищата? Как водата се оттича? 

А.: Тя избила, изкопали. 

М.: Изровила? 

А.: Ша идем някой неделен ден. Викат му трудова. Ша идем докъде 2 часа. На 

по много хора, за тоя път, за оня — други хора, и с търнокопи. Там със сечива 

подобряваме. 

М.: Кой ви събираше? 

А.: Някой от общината назначен, такива съветници. Общински съветници. 

М.: Плащаха ли ви за тая работа? 

А.: Не, не плащаха нищо. Това за наше добро. Нали утре ние ще минем с колата. 

М.: А който не отидеше, имаше, ли глоби, наказания, порицания? 

А.: Кой не иде ли? А не, не е чак толкова строго, ама… 

М.: Ей такива общи трудови дейности правени ли са? 

А.: Правени са. 

М.: За какво сте ги правили? 

А.: Ей за то такива, после още за почистване. Доброволно се събираме. Не е 

имало насилствено така. 

М.: И ти си участвал? И твоето семейство? 

А.: Жената ходеше. Мойта жена ходеше. 

М.: Ама ти за пътищата като сте ги почиствали, ходил ли си? 

А.: Мъжете ходеха. 

М.: А по благоустройството — жените? 

А.: Жените ходеха, така… 

М.: А безплатно да сте строили общински сгради преди 9-ти? 

По същия начин като трудова, или не? 

А.: Преди 9-ти правеха една фурна за печене на хляб. 

М.: Общинска фурна? Кой я прави? 

А.: Общината си я прани. И са си плащали на майстори. 

М.: Не? Не така от хората? 

А.: Не. Те това е правено от общината. И училище правихме преди 9-ти. Това 

училище огромно. 

М.: Кой го строи? 

А.: Тя държавата го строи, но ние си давахме доброволен труд. 

М.: Без пари сте работили? 

А.: После пък и тухли сме направяли. 

М.: Ти работи ли там? 



А.: Работил съм. 800 тухли сам направил. Опекъл съм ги и съм ги докарал тука в 

училището. 

М.: Браво. 

А.: И майка ми и баща ми. Сбраа милион тухли тука. 

М.: А икономически как си помагахте в селото? Имаше ли селска взаимопомощ. 

Селска каса или селски кош, както му казват. 

А.: Имало е взаимоспомагателна каса на пощата. Баща ми като беше там. 

М.: Преди 9-ти? 

А.: Преди девети. 

М.: Как се събираха парите? 

А.: Аз не съм взимал и не съм давал 

М.: А за какво са използвали тези пари? 

А.: Абе, за да се свърши някоя работа. После ги възтановяваш, нали? 

М.: А който не е член няма право? 

А.: Нема. Кой що ти даде пари? 

М.: А иначе социални помощи имало ли е? 

А.: Социални помощи от общината. 

М.: От общината? 

А.: Признават някои за бедни и им дават пари, бележки например за болницата. 

Лекуват ги безплатно. 

М.: Това от общината? 

А.: Да. Дават му бележка и кои са бедни ги лекуват безплатно. А иначе си 

плащат. 

М.: Това кмета го решава? 

А.: А не. Това в болницата го решават. 

М.: А кой даваше бележките? 

А.: Не ги даваше никой. Като отиде в болницата и няма бележка за беден си 

плаща. 

М.: А кой даваше бележките за беден? Кмета ли? 

А.: Общината. Кмета ги дава. 

М.: Вие между съседи помага ли сте си за дейности? 

А.: Помагали сме си. 

М.: В какви дейности? 

А.: Във всички дейности. Аз като правих тая къща съм събрал 20 души. Горе 

плочата като поставях. И никой не ми е взел една стотинка. 

М.: И ти си работил на други? 

А.: Да. 

М.: И как без пари? 

А.: И пак без пари. 

М.: И в други подобни селски? 

А.: Все така помагали сме си взаимно. 

М.: В селските дейности на полето помагахте ли си? Да ти изоре, да ти помогне, 

а ти да не му плащаш? 

А.: Не, не е имало. 

М.: Само ей така за строеж? 

А.: За строеж. За къща, ще му копат основи, ще му копат фундамент. 



М.: А като ходехте за чакъл, пясък на 20 километра да купувате, там не си ли 

помагахте в тия дейности? 

А.: Зависи, зависи. Кой е имал нужда от помощ. Пък кой си е имал. 

М.: Примерно да натовариш един камион пясък. Сам не можеш, да стане бързо. 

А.: С камионите, това стана след 9-ти. 

М.: А след 9-ти. 

А.: По напред нямаше камиони. Те си наемаха работници идат там, натоварят, 

стоварят и си струва толкова и толкова. Плаща си на ТКЗС и… 

М.: Природни бедствия тука в селото имало ли е? Тогава как сте си помагали, 

това ме интересува? 

А.: Не, немало е! Долу ги залея сите чешми. 

М.: Кога е било това наводнение? 

А.: Това беше 20–24 година. От тогава няма такива дъждове. 

М.: Долу край изворите ли? 

А.: Долу край изворите. Залея сите извори. И кой си нема вода за пиене… 

М.: Кой не си е налял, не може да пие? 

А.: Имаха си хората герани, ша идеш у комшията. 

М.: Нали нямаш нищо против, това, което сме записали да го използваме, в 

нашите книги. Да го публикуваме, твоето име да спомена. 

А.: Не преча, нищо. 

М.: Нали нямаш нищо против. 

А.: Не мога да работя вече, аз съм на 83 години. Боли ме ръката. Не мога да 

чукам. 

М.: А сега да те помоля да начертаеш на един лист, всички местности, които си 

спомняш в селото, фондовите земи, за всички, които ни спомена тука. 

А.: На къра, не можеш да отидеш на нивата, ако не минеш по път. 

М.: А пътищата са били на общината? 

Гл.: А тия по речното корито и те ли са били частни или общински? 

А.: Минавахме през частни. Реките, които минават през нивата на някой, той ги 

ползва. 

М.: От долу Церове? 

А.: И от името на гората, идва името „Церов дол“. Тук има извор. Има едно 

клиденче. 

М.: То някакво лековито ли е? 

А.: За стомашни болести. 

М.: Кладенче, Церов дол? 

А.: Тука нанасам му викат полето, а насам, ливади. 

М.: По-нататък какво следва? 

А.: Това тук е реката. Тук е пасище и това е пасище. Това са пасища. Чифлика. 

Тук в турско време Рашид бей е държал чифлик и е имал една местност около 1000 

декара и повече му викат „Рашидовото“ Само ливади. 

М.: А чифлика след 9-ти на кого беше? 

А.: Всичко беше частно, тогава избегоа и всичко беше частно. 

М.: А тая земя, неговата турска заграбена ли е? 

А.: Заграбил, кой можал и си я озаконил. 

М.: Колко декара беше? 

А.: Може да имало 1000 декара и повече. 



М.: Тия са общинските пасища, нали? 

А.: Да. И тук, покрай селото са пасища все. Тука е язовира, големия язовир 

срещу пасището. И тук насам имаше едно, пак пасище и насам е „бобище“, местност. 

Тук са частни земи. 

Гл.: А могилите, къде са могилите? 

А.: Могилите, тук до Церов дол. 

М.: Какво е то? 

А.: Могилите му викат. Има римски могили. Отвъд чешмата. 

М.: Какви бяха те? 

А.: Те са едни могили. Тук е имало римски пътища, към Никопол. Римските 

могили бяха ливади. И не се обработваха. Ама ги владееха частни хора и ги разкопаха. 

Това му викаха „Желязковец“. 

М.: Какво беше „Желязковец“? 

А.: Е, местност. Обработваема земя, частна. Зорите, Салаш, местности. Зорите 

знаеш каква е? 

М.: Не. 

А.: Зорите, дето има песъчлива почва. Като влезеш в нея след дъжд, след 

половин час може да се копае. 

М.: А, след дъжд може да се копае? Много песъчлива? Чий е този район? 

А.: Наш, на баничани, частна земя. И Салаша е частна земя. 

М.: А гората ви къде е? 

А.: Гората е тук, ама нема место… 

Гл.: Какво е тая гора? 

М.: Значи дъбовете, където Ботев е минал? Нали? 

А.: Не. Граничната е. Тук са големите дъбове, дето се виждат от Оряхово. Тук е 

Млачище, знаеш ли какво е? 

М.: Не. 

А.: Млака, кал и не може да се ходи. Това е моста. Те тука. На шосето. 

М.: И тая кал какво я правехте? 

А.: Млака и вода в нея, не може да се ходи. Имало извор. Някой турчин имал 

момиче, болно и заградил тук и докарал тук на слънце, то се излекувало. И му рекли на 

това „Баничка“. Баня, мъничка баничка. От тая дума баничка, селото станало Баница. 

М.: Името иде не от баница, а от Баня? 

А.: От баня иде. Баничка, малка баня. 

М.: Ама тя в калта ли се е лекувала? 

А.: Потопила се горе като в басейна, в банята. 

М.: А тоя, турчин местен ли е бил? 

А.: Е, къде е живел не зная. Не е бил баш от тук. 

М.: А знаеш ли колко годишно е селото, кога е създадено? 

А.: Повече от 100 години. Ей там тия душове са били… е било пак извор и са 

дошли до шосето, за да имат връзка, така и се преселили тук. Щото Ботев е минал 

преди 120 години и то е било тук селото. 

М.: Ние разбрахме, че три пъти се е местило? 

А.: И горе се е местело, но тука си е вече последния път. 

М.: Под Милин камък, където е било манастирчето, това е било опожарено. И 

тогава са се преместили първия път. 

А.: В Крешка. И от Крешка се преместили тук. 



М.: Тук имаше ли фондове? 

А.: Имаше тук от язовира. Пиши ги фондове. 

М.: Значи фондовете са преди частните? Тук имаше ли фондове? 

А.: Тук немаше. Бяха частни. Тук на Рашид бей и опира чак на реката. 

М.: След чифлика е на Рашид бей? 

А.: Да, той е имал кула, две — три сгради. 

М.: С Чифлика ли е граничел? 

А.: Ние му викаме на Рашид бей равно на Чифлика. Чифлика е бил тук, а 

Рашидовото по-насам. Ама все негово. 

М.: Ама Чифлика не е бил на Рашид бей? 

А.: А, на Рашид бей бил чифлика. 

М.: Казваш, че сега има 3000 декара зеленчукова градина. Тя на ТКЗС-то ли е 

била? 

А.: Да, на ТКЗС-то. 

М.: Ти работил ли си в ТКЗС? 

А.: Не, аз съм работил в работилница. Аз съм бил майстор, 14 години бригадир 

на работилница. 

М.: И тя е към ТКЗС-то? 

А.: Да, една дърводелска и една железарска. 

М.: Браво. 

А.: Работил съм без една стотинка. Рента са ни давали. 

М.: А коя година се сформира тука ТКЗС? 

А.: 49-та. А се масовизира 50-та година. 

М.: Хората искаха ли? 

А.: Не искаха. Ама стана по-сполучливо. Всеки си имаше крави. 

Дадоа там каруцата, кравите, плуговете. И се сформираа бригади. Изоре се и се 

роди берекет. И жито, и царевица, и боб, и какво ли не. 

М.: Това в ТКЗС? 

А.: Да и хората не почустваа, че стана това изменение. 

М.: Беше хубаво в началото? А после? 

А.: Да, пак беше убаво, пак беше убаво, само че като премахнаха рентата се 

отчаяха и избегаа. Ама земята пак се работеше. 

М.: Тя беше обща? Който останал, останал? 

А.: Сееха по 16–18000 декара жито. 

М.: Колко земя имаше, в ТКЗС, освен тия 4000 декара градини? Друго какво 

имаше? 

А.: Ами имаше вареници. Вадеа вар. 

М.: Мене земята ме интересува. Какво друго ставаше? 

А.: Със слънчоглед. 

М.: Колко декара? 

А.: Не мога да ви кажа. Имаше си главен агроном, който се занимаваше с тая 

работа. 

М.: А сега какво стана? 

А.: Сега не стана нищо. Седи почти половината така. Израсла е трева. 

М.: В бившите блокове? 

А.: Трябва да ти кажа, че не можеш да отидеш пеша. 

М.: Ликвидацията, защо не е стопанисвана? 



А.: Те ще ни дадат дела само. Колко пари имаме ще ни ги изедът. 

М.: Защо ще ви ги изедът? 

А.: Имат по 6000 лева заплати. 

М.: Нали това им е работата, да ви разделят деловете, да ви върнат там парите. 

А.: Ама се бават. 

М.: Защо се бават? 

А.: За да зимат по 6000 лева на месец. Кой им дава по 6000 лева? Тоя фонд къде 

ще иде? 

М.: А селяните, другите, недоволстват ли? 

А.: Недоволстват, ама какво може да се направи? И то става така. 

М.: Ами Общоселско събрание не правите ли? 

А.: Правим. Ама я не ода на събрание. Обаче записал за царевица, кой колко 

искал, ама от 5 декара не можеш да имаш повече. 

М.: Преди? 

А.: Идеш по обектите, дават по 300 квадратни метра. 

М.: Така беше едно време. 

А.: Като стана 89-та дават кой колко иска. 

М.: А плащаш ли за това? 

А.: Не, не сме плащали. 

М.: Даваха ви така, за да не пустеят? 

А.: Ние си плащахме за частно. Къде ни го дават. 

М.: Какво значи това за частно? И от кои земи е то? 

А.: За лично ползване. Имаме да кажем 30 декара земя и имам право на 2,300 

дка. 

М.: А кой ти определя, че ти се пада толкова? 

А.: Ами има списък, колко парцели, колко ниви ще си имал. 

М.: А той ти дава само това, което ти си показал в декларацията, че си внесъл. 

А.: На мен ми дават 5 декара за лично ползване, в които влиза и къщата и двора 

и парцелата и лозето и ми остават 2,300 дка да взема от блока. 

М.: Те в частното ти изчисляват и къщата, където живееш? 

Защо само 5 декара ти дават? 

А.: Така е от устава на ТКЗС. Само 5 декара. 

М.: Това беше преди. Аз те питам сега. 

А.: Сега може и 20 декара. 

М.: Ако искаш? 

А.: Плащаш предварително. Сега вземат по 600 хил. лв. на декар царевица, за да 

го изорат, засеят. 

М.: Мене това ме интересува, можеш и 10 дка. да вземаш, но трябва да платиш, 

защото е временно? 

А.: Можеш и 20 дка. Плащаме го, защото иначе трябва да вземат пари от 

банката. А лихвите са 50%. 

М.: Има ли частници тука? 

А.: Въобще няма частни стопани. След 89-та година, нема. Абе взели са едни по 

20-тина декара, ама те не могат да ги работят. 

М.: Колко души са? 

А.: Е, не мога да ти кажа. 

М.: Видяхме частни комбайни. 



А.: Къде? 

М.: На една улица. 

А.: Тук? 

М.: Да, казаха, че са частни. 

А.: Не знам. Може някой да е купил. 

2.4. Интервю с ключовия информатор ГЕОРГИ Ц. 

КЪНОВСКИ 

Галя: На колко си години? Кога си роден? 

Георги: На 85 карам. 

Галя: Осемдесет и пет. Тука ли си роден? 

Георги: Тук съм роден. 

Галя: Тука си роден. Ами тогава 39-та година бил си женен вече или не? 

Георги: О, двадесет и осма съм се женил. 

Галя: Двадесет и осма си се оженил? Аха. 

Георги: Да. 

Галя: А какво образование тогава си имал? 

Георги: Третокласно, трети клас. 

Галя: Трети клас. Това прогимназиален? 

Георги: Прогимназиален трети клас. 

Галя: Трети прогимназиален клас. А тогава бил ли си, имало ли е някаква 

кооперации, преди 9-ти тука, бил ли си член на някаква кооперация? 

Георги: Бех член на потребителна кооперация, кредитна. 

Галя: Кредитна? 

Георги: Кредитна, да. 

Галя: А, кредитна, кредитна. 

Георги: Кредитна, кредитна. 

Галя: Аха. Бил си член? 

Георги: Член. 

Галя: А след това си бил член на ТКЗС сигурно? 

Георги: На ТКЗС бях. Тридесет и шест години съм работил в ТКЗС-то. 

Галя: Какво си работил? 

Георги: Общи работи. 

Галя: Земеделска работа. 

Георги: Земеделска работа. 

Галя: Аха. Кога си започнал да работиш? На каква възраст си започнал да 

работиш? 

Георги: Ох, аз съм почнал на деветнадесет години работа. Все на земеделска 

работа съм. Друго нищо не съм работил, никога служба не съм имал, нищо. 

Галя: Само това си работил? 
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Георги: Само земеделска работа. Трийсет и шест години съм работил на 

стопанството. 

Галя: Аха. Само тука ли си бил? В селото ли си бил само? 

Георги: Само тука. 

Галя: Не си ходил на друго място да работиш? 



Георги: Никъде. 

Галя: По гурбет не си ли ходил? 

Георги: Не съм, не съм. 

Галя: А някой от твоето семейство тогава? Майка? Баща? Тука ли са били? 

Георги: Тук си беха те. Тук. 

Галя: Аха. Ами сега какво мислиш, какво имаш сега, какви очаквания имаш сега, 

какви планове имаш? Чакаш ли земята? К' во мислиш да правиш? 

Георги: Земята, не моа ги работа аз. Няма наследници, които да ги вземат и да 

работат. Значи трябва пак кооперативно да се работи. 

Георги: И какво дават и това. 

Галя: А децата, нещо? Мислят ли те да работят земя или? 

Георги: Не искат земя. 

Галя: Аха. И какво ще я давате на кооперацията ли? 

Георги: На кооперацията. 

Галя: На кооператива ще я давате? 

Георги: Да. Тя е шейсе декара, двайсе декара давам на дъщеря си, двайсе за мене 

и двайсе за сина ми. И даваме я на кооперацията и какво дадат, това. Има ли печалба, 

неме ли? 

Това е. Иначе не можем да ги работим. Немам ги ония сили, я ако съм на, лично, 

на трийсет години, я ако съм сега, ша си взема една петдесе или шейсе декара и ще са 

го обработя. 

Галя: Да. 

Георги: Така съм бил любител на земята и на добитъка, че не е имало по-добър 

от мене. Ама сигинка, годините ми са много. 

Галя: Да. Ами, айде да те питаме пак тогава, трийсе и девета година, тогава, 

преди войната, преди 9-ти септември. 

Георги: Да. 

Галя: А колко души? Ти си жевял с майка си и с баща си. Така ли е? 

Георги: Отделно. 

Галя: Отделно. Когато си се оженил? 

Георги: Ожених се на деветнадесет години и съм се отделил от баща си. 

Галя: Така. И живееше с жена си и? 

Георги: И леля ми, тя ме е осиновила, леля ми мен ме е осиновила. 

Галя: С леля ти? 

Георги: Тоя дом, той е неин дом, на леля ми. 

Галя: Аха, да. И ти тогава като си се оженил си живял и с леля си? 

Георги: С леля си. През цялото време. Не съм знаел да работя нищо, оти бех 

шивач и не съм земеделска работа работил. 

Галя: А кога ти се родиха децата? 

Георги: Децата ми се родиха трийста година — момичето, момчето — трийсет и 

трета. 

Галя: А леля ти не е имала? 

Георги: Леля ми не е имала деца. 

Галя: Тя — да. Значи ти си бил с жена си, с леля ти и двете деца? 

Георги: И двете. Това са. 

Галя: Аха. Добре. Ами какво образование имаше жена ти? 

Тогава? 



Георги: Четвърти. 

Галя: Четвърти клас. А тогава децата ти са били малки още? 

Георги: Малки. 

Галя: Те са били някъде. Така. А леля ти, какво образование е имала? 

Георги: Леля ми не е имала образование. Тя беше пенсионерка, понеже нейният 

мъж македонец и се е бил на Шипка, опълченец на Шипка. И не е имала деца. И той 

почина, тя ме осинови мене. 

Галя: Аха. Да. А майка ти и баща ти живееха отделно? 

Георги: Те отделно си живееха. 

Галя: Тука? 

Георги: Тука. 

Галя: Пак в селото. Добре. А тогава, от какво изкарвахте пари тогава? 

Георги: Ний? 

Галя: Да. Като сте живели тука? 

Георги: От зърно. 

Галя: От зърно. Продавахте? 

Георги: Продавахме зърно, а и добитък. 

Галя: А от собствена земя ли изкарвахте зърно? 

Георги: Собствена. 

Галя: Имахте си земя? 

Георги: Тя имаше трийсе декара. 

Галя: Леля ти? 

Георги: Леля ми. 

Галя: Така. А ти… 

Георги: Моята жена донесе двайсе — петдесе и аз си прекупих десетина-

петнайсе — седемдесет и пет декара. 

Галя: А откъде си си купил ти земя? От общината, от общинската? 

Георги: Не, от частник. 

Галя: От частник си си купил земя, десет декара. 

Георги: И бех си направил там, тая на леля ми е накуп земя. Той е от Македония, 

от град Костур, мъжа й и ги е купил тая земя на едно място и аз си направих там 

къщичка, от печени тухли и там бех — бостаня, там ашламите — круши, там е 

люцерната, там е добитъка, там съм спал по петнайсет нощи, без да си дойда. 

Галя: Ашлами на какво казваш? 

Георги: На круши. 

Галя: Круши. Аха. 

Георги: И като почнат от Петровден до снег, различни сортове. Не е имало да ми 

прави човек пакост. 

Галя: А животни продавал ли си нещо или? 

Георги: Животни продавам. Това сакам да ти кажа — две крави и като очувам 

две телета, докато не дойдат втори път. Тия телета ги продавам. Винаги съм продавал 

телета големи. 

Галя: Аха. А колко души работехте тогава в стопанството? Нали на вашто си, на 

земята? 

Георги: Ние със жената. 

Галя: Ти със жена си. Къде казваш манастира се намира? 

Георги: Към „Милин камък“. 



Галя: Към „Милин камък“. 

Георги: Знаеш ли що се казва „Милин камък“. Тая Мила е била мома хубава, от 

село Мраморен и дошли турците на годене и българи имало с турците и викат 

(повреден запис) Ка Мила, бе? И им посочва към „Милин камък“. Они подели с конете, 

ма не са могли да ги стигнат. Косъта й била до земята 

Георги: Наемни работници, така. 

Галя: Аха. А тогава жена ти членуваше ли в тая кооперация, дето каза ти 

кредитна ли, как беше? 

Георги: Не само аз бех. 

Галя: Само ти си бил член. Добре. Тогава вие сте живяли в тази къща, на леля ти 

къщата? 

Георги: На леля ми къщата, да. 

Галя: Нейна собственост е била или после ти я даде? 

Георги: Аз я развалих и направих друга. 

Галя: А друга къща. Значи в твоя собствена къща сте живяли? 

Георги: И после развалихме тая, моята, та направихме па тая със сина си. 

Галя: И тогава колко стаи имаше къщата? Тогава, трийсе и девета година? 

Георги: А, тя беше. 

Галя: В колко стаи сте живяли? 

Георги: Трийсе и девета година беше. Тя е на същите основи, същата. Три 

стаички беше. 

Галя: Три стаи? 

Георги: Три стаи. 

Галя: Ама кухня имаше ли отделно или? 

Георги: Две стаички и кухня. 

Галя: Две стаи и кухня. 

Георги: На същите основи е тая къща, една стая, две и тая три, така беше. Само, 

че беше по-нисинка, на едно етажче. 

Галя: По-малка. Ами к'во имахте в къщата? Имахте ли чешма? 

Георги: А не сме имали чешма. 

Галя: В двора нямахте? А откъде вода? 

Георги: Вода взимахме. Геран си имаме тука и на горния ъгъл си имаме пак 

геран. 

Галя: Геран, аха, кладенец. Оттам си взимахте вода. А тоалетна? Имахте ли тука 

на двора или не? 

Георги: А не, имаме си. 

Галя: Имате тук? Ама тогава, тогава? 

Георги: Имаме си. 

Галя: Имахте си тоалетна на двора. Баня, такива работи? 

Георги: Не сме имали. 

Галя: Тука не сте? А на какво, с какво се отоплявахте? 

Георги: С дърва. 

Галя: С дърва, а въглища? 

Георги: Не сме имали. 

Галя: Само печка с дърва. 

Георги: Само печка с дърва. 

Галя: А на к'во готвехте? 



Георги: На печката, готварска печка, на шпор — некога. 

Галя: Как го каза? Шпор? 

Георги: Викаме му шпор. 

Галя: Шпор, това е печка. 

Георги: Печка, готварска печка, с фурна, дека е. 

Галя: Аха, а с нея ли се отоплявахте? 

Георги: С неги се отоплявахме. 

Галя: С нея се отоплявахте? 

Георги: Тук си имаме пернишки печки, в двете стаи. 

Галя: Пернишки печки. Шпор. Това за първи път чувам. Не, това е много 

интересно. 

Георги: Шпор се казва на такава готварска печка с фурна дека има. 

Галя: С фурна, да и с дърва. 

Георги: Това турска дума ли е. 

Галя: Аха, да. Значи ти каза, че сте имали общо колко към три, петдесе-шейсе 

декара сте имали земя тогава? 

Георги: Толкова. 

Галя: Шейсет декара. 

Георги: Работна земя. 

Галя: Това си е ваша земя, а друга не сте взимали, примерно под аренда да 

работите някаква земя? 

Георги: Не сме взимали. 

Галя: Това си е била ваша, собствена? 

Георги: Вземал съм фонд това обществена земя беше, на две-три години вземах 

по пет декара тука. 

Галя: Кога е било? 

Георги: Това беше около трийсе и шеста — седма година, трийсе и шеста 

година. 

Галя: Добре де, как я взе тая земя, под аренда ли я взе, плати ли нещо за нея или 

как? 

Георги: Плащам, плащам, наем си плащам. 

Галя: За колко години я взе? 

Георги: Е, тя е за по една година такива. 

Галя: Аха, плащаш наем за тая година и я ползваш. 

Георги: Ползвам, друга година пак. 

Галя: И после какво я направи тая земя? 

Георги: Ами отстъпвам си я. 

Галя: Отстъпваш я, когато не ти трябва тая земя. 

Георги: Тя си е обществена. Ползвахме я, имаше черковна, черковни, това са 

фондове, ние му викаме черковни фондове, значи ползва я черквата. 

Галя: Това е, каква е тая земя? Тя е била общинска земя? 

Георги: Общинска земя. 

Галя: Земя на селото? 

Георги: Да, на селото. 

Галя: А черковната земя каква е била? На коя земя казвахте черковна? 

Георги: Земя си отделяна за черковен фонд, а имаше и училищна земя. 

Галя: Това е земя на църквата? 



Георги: На църквата. А имаше земя на училищни фондове. 

Галя: Знаеш ли колко горе-долу беше на църквата земята? 

Георги: Па не моа ти кажа точно, ама, горе-долу. 

Галя: Аха. Добре. А можеш ли тука да ни начертаеш на тоя лист къде каква земя 

е имало. 

Георги: Фондовете? 

Галя: Да, примерно. Центърът на селото да вземеме, да означите, и аз не знам 

кметството ли кое там за центъра на селото и спрямо тоя център да ни кажеш къде 

каква земя е имало. 

Георги: Глей ся. Тука имаше зад фермата му викаме доле, свинарника. 

Галя: А можеш ли да кажеш къде е север-юг, така посоките горе-долу? Знаеш ли 

ги или не? Примерно пътят за Враца, къде е пътят за Враца? Така да ни бъде ориентир. 

Това е тука Враца, така ли? 

Георги: Тука е Враца. 

Галя: Така, това е за Враца. 

Георги: Това е Оряхово. 

Галя: Това е Оряхово, така. 

Георги: Това е Мало Пещене 

Галя: Да, да. Мало Пещене, добре 

Георги: Мало Пещене 

Галя: Добре, аз ще го напиша Мало Пещене. 

Георги: Ей така се пише, да го знаеш. А тука моем да кажем като за Чирен 

селото. 

Галя: Аха, Чирен, да. А Девене? Девене ли беше още едно? 

Георги: Девене е косо. Така. 

Галя: Тука е Девене. 

Георги: Девене е тука, а Чирен е ей тука. 

Галя: Чирен, така. Е сега кажи къде е била тия фондове? Къде са били тия 

фондове? 

Георги: Фондове имаше. Глей сега. Тук имаше фондове. 

Галя: Тука. Как се казва тука? Някаква местност, нещо? 

Георги: Татарско. 

Галя: Татарско. Какви фондове са били? На общината? 

Георги: На общината. Общински фондове. 

Галя: Татарско, местност. А що се казва Татарско? 

Георги: От турско време татарин го деренале, през турско време, щот се казва 

татарин и това си е останало Татарско. 

Галя: Така. А другаде къде е имало? А каква е била тая земя — обработваема ли 

е била или пасища? 

Георги: Няма обработваема земя. 

Галя: Обработваема земя, така. А на друго място къде е имало такава, такива 

фондове? 

Георги: Па и тука имаше. 

Галя: Тука какво е? Каква местност е това? 

Георги: Па фондове. Така беа към Мало Пещене. И тук имаше фондове. У сегаде 

на селото си имаше фондове. 

Галя: А къде е Церов дол? Церов дол? 



Георги: Тук. 

Галя: Тук. Това ли е Церов дол? 

Георги: Това е Церов дол. 

Галя: Това пак е била такава, обработваема земя? 

Георги: Обработваема земя. 

Ивалина: А откъде идва името? Знаеш ли откъде? 

Галя: А що се казва Церов дол? Знаеш ли? 

Георги: Името Церов дол, понеже церак е имало некаква гора, като Церак и 

казват Церов дол. 

Галя: Церак? Ама гора? 

Георги: Гора. 

Галя: Къде е тая гора? Значи тука казваш имало е обработваема земя и гора, така 

ли? 

Георги: Гора из падината. А иначе покрай егите това си беше обработваема земя, 

се даваше под наем. 

Галя: Раздава се на…. Как се е давала тая земя? На кого се е давала? 

Георги: На търг се е давала, кой даде повече, той я взима. Наддава се търг. 

Обява се и се явяват кандидатите и се наддава, едни дават двеста лева на декар 

Галя: Да, да. 

Георги:….един дава двеста и двайсе, двеста и трийсе, кой даде най-много за него 

остава. 

Галя: Добре де, тоя, който не е имал, бедните, малоимотните и не са имали с к'во 

да платят на тях земя не им ли е давана? 

Георги: На тех ги, даваха им ги по пет декара. Им ги даваха като малоимотни, 

като бедни. 

Галя: Ама всеки ли е могъл да вземе, който е искал примерно беден да вземе 

земя? 

Георги: Съветът се разправяши с тая работа. На кой е крайно беден и нужен и 

иска, че ник не иска. 

Галя: А така без пари давали ли са земя? 

Георги: А, а не. Без пари, не. 

Галя: Всички са плащали нещо? 

Георги: Всички плащаха. Това е. Това е. 

Галя: Добре — е. Така. 

Георги: И тука зад фермата, към Охуден. 

Галя: Къде е тая ферма? Къде е това Охуден? Къде е тука? 

Георги: На това кьоше. Тука. 

Галя: Охуден? 

Георги: Охуден. 

Галя: Охуден. Така. То село ли е това? 

Георги: Село е. 

Галя: Село Охуден. Така. Какво е имало тука? 

Георги: Тук имаше пак общинска земя. 

Галя: Така. 

Георги: Те им казваха, пак беа училищни фондове. 

Галя: Къде са, тука в Охуден ли са училищните фондове? 

Георги: Не е, тук покрай нашто село. Тук са. Тук, тук са тия фондове. Те тук. 



Галя: Учили… Ама на училището къде е земята? 

Георги: На училището беше на тук. 

Галя: Тука. Горе-долу колко земя е била? Знаеш ли? Училището колко земя е 

имало? 

Георги: Не моа ти кажа колко декара е, ама даваха училищни фондове, черковни 

фондове, нали ти казах. 

Галя: Къде са тия черковните фондове? 

Георги: Черковните фондове, татъка ли беа къде Татарско. 

Галя: А много ли е била? 

Георги: А не е много, не беше много, колкото събираше черквата. 

Галя: Е, тя давана ли е тая, как са я обработвали тая земя? 

Давали са я на изполица черковната земя? Кой е работил на нея? 

Георги: Не-е. И тя под наем. 

Галя: Под наем я дават? 

Георги: Плащат пари. Наддава се на търг, кой даде повече той я взима и плаща 

се на черквата. Имаше черковен настоятел, дека се разправяше с тая работа и училищен 

настоятел, дето се разправя с училището пък, те така беше. 

Галя: Аха, а къде е имало гори? Общинска гора имало ли е, гора на селяните 

гора? 

Георги: Общинска гора не е имало, само една. Селската ливада и викат и тя се 

даваше под наем. 

Галя: Къде е тая селска лидвада? Къде е била? 

Георги: Към Чирен. Тука. 

Галя: Тука? Селска ливада, общинска земя? 

Георги: Общинска, училищна. 

Галя: И какво се е давала? 

Георги: Тя такава не е държавна, а е общинска. 

Галя: Общинска? 

Георги:… ги дават под наем и нея. 

Галя: Аха. 

Георги: Некой път си ги косат те, зимаа ги тия… 

Галя: Кои, кои те? 

Георги: А, земе. Зимаше ги под наем, а тая кредитната, кооперацията, дето ти 

казвам, дето членувах и я у неги. 

Зима ги под наем, окоси ги с членовете си и продаде сеното да взима печалба. Те 

така. 

Галя: Тя я взима под наем от общината? 

Георги: От общината. 

Галя: Така. А държавна земя имало ли е? 

Георги: Не е имало. 

Галя: Не е имало държавна земя. 

Георги: Не е имало. 

Галя: Добре, а частни гори? 

Георги: Частни гори — Букора. 

Галя: Букове? 

Георги: Букора. 

Галя: А, Букора. Къде е това Букора? 



Георги: Към Девене. 

Галя: Ей тука Букора. 

Георги: Букора. 

Галя: Това местност ли е Букора или какво е? 

Георги: Местност, иляда декара аз имах. Сеги няма. Да го изтриеме. 

Галя: Букора 

Георги: Букора. 

Галя: Тука е била частна гора? 

Георги: Частна гора. Темен букор му казват у годе. Темен букор. 

Галя: Аха. Как? 

Георги: Темен букор. 

Галя: Теме? 

Георги: Темен, темен, че е темно, като влезнеш там се не види нищо. 

Ивалина: Тъмно. 

Галя: А-а темен, аха-ха. Темен букур. Така. Значи не е имало общинска гора? 

Георги: Не е имало. 

Галя: Всичко е частна гора. 

Георги: Частна, частна. 

Галя: А пасища, къде е, пасища? 

Георги: Пасище, къде е имало? Тука некоги е било, ама това е било по-рано. 

Галя: Така де, тогава, за тогава говориме. 

Георги: Това е било. Рушидовото му викаме. 

Галя: Къде е? 

Георги: Отвъд планината, къде Охуден, към Охуден. Тук. 

Галя: Какво е? 

Георги: Рушид. Рушидово. 

Галя: Местност. 

Георги: Местност. Рушидово и е давана. Тя е раздадена вече на хората. 

Галя: Това е била също общинска земя, така ли? 

Георги: Общинска е била. 

Галя: Да, и… 

Георги: Не, тя е била държавна. 

Галя: Държавна. 

Георги: Държавна. И хората са внеле по колко пари и ги разделят после на 

парчета, кой колко пари е внел, толкова, толкова взел. 

Галя: Взел. И това, каква е била тая земя? Пасища ли какво? 

Георги: Пасище, пасище беше и после они ги разораа. 

Галя: Пасище е било. 

Георги: Рушидово. От Рушид бей. 

Галя: Аха. Добре. Ами мера, тая дума мера, знаеш, ли какво означава? Тука да 

сте употребявали тая дума мера? 

Георги: Мера? 

Галя: Да. 

Георги: Употребяваме, ама не моа се сетя. 

Галя: Не знаеш какво е мера? Примерно общинската мера, като земя? 

Георги: Като земя. Така замества… 



Галя: Да, ама много, много не сте го, така не сте казвали. 

Георги: Не сме, не сме. 

Галя: Не сте казвали. А бранище, знаеш ли какво е бранище? 

Георги: Бранище е гора. 

Галя: Гора. 

Георги: Гора. 

Галя: Ама каква гора? 

Георги: Е за сечище. 

Галя: За сечище. Аха. Да. 

Съседка: Гости ли имаш? 

Георги: Гости. 

Галя: Да, тука говорите. Аха. А тя частна ли е, има ли, частна ли е била тая? 

Георги: Гората ли? 

Галя: Гората. 

Георги: Гората, частна. 

Галя: Аха. 

Георги: Частна, държавни гори не е имало. 

Галя: Добре. Ами айде пак това, към твоето стопанство тогава. Колко добитък 

сте имали тогава, какъв добитък сте имали? Казваш две крави. 

Георги: Две крави. 

Галя: Телета. 

Георги: Дванайсе овци. 

Галя: А овце. 

Георги: Две телета, една крава. 

Галя: Прасе. 

Георги: Прасе, по едно, две прасета. 

Галя: Ами, а инвентар? 

Георги: Инвентар. 

Галя: Какво сте имали? 

Георги: Кола. 

Галя: Каруца? 

Георги: Каруца, плуг. 

Галя: Плуг, аха. 

Георги: Копачка, браадачка, дето му викат. 

Галя: Да де, да. 

Георги: Грапа текива работи. 

Галя: Грапа е, какво е това грапа? 

Георги: Да, грапи, така със… 

Галя: Аха. 

Ивалина: Гребло. 

Галя: Гребло, аха. А какво сте имали, какви такива селскостопански постройки? 

К'во сте имали там? Къде сте гледали животните? 

Георги: Там, най —… С влизането немахме нито постройки. 

Направихме най-напред колиба. 

Галя: Колиба? 

Георги: Колиба с… 



Галя: За какво е тая колиба? 

Георги: Те така е покрита със слама. 

Галя: Със слама. 

Георги: И там уведаме кравите и полека-полека тогива ние бехме млади. Ние 

сме четири души братя. Беахме у едно звено и четвърата тръгаме по едни валове и 

караме горъ, прекарваме камени, тухли, какво е нужно, по цел ден сме карале, без да 

ядем, без да, без ядене, без пиене, разбираш ли. 

Галя: Твоите братя? Имаш си трима братя? 

Георги: Трима братя и аз четирима, работихме у едно звено — ние сме засеали 

сеитбите и есенни, и пролетни. 

Галя: Ама това като сте били в кооперацията ли беше? 

Георги: В кооперацията. 

Галя: В ТКЗС-то като сте били? 

Георги: А по-рано си бяхме поотделно. 

Галя: Отделно, аха. 

Ивалина: А к'во е това звено? Звено? 

Георги: Звено ли? 

Галя: Това в ТКЗС-то, като бригада. 

Ивалина: Аха, добре, добре. А ти земя давал ли си тогава? 

Георги: Земах всичката земя, нали… 

Галя: Ти си влязъл с твойта си земя. 

Ивалина: Не, преди ТКЗС-то, преди трийсе и девета година, нали си имал 

шейсет декара зкмя? Наложило ли се е да я даваш на някой? 

Георги: А, не, не съм. 

Галя: Да я продаваш? 

Георги: А, не. Я даже съм купил. Тая, дека съм купил не съм продавал. 

Галя: Не е продавал. Е как мислиш тогава, какви сте били бедни, средни, богати? 

Как, каква оценка даваш? 

Георги: Със силите си беахме, таман си беахме на години да живеем и си беаме 

свикнали с оня живот. Сутрин ставам… 

Галя: Аха. Добре сте били, все пак не сте били бедни. 

Георги: Живеехме си много убаво. И като дойдоха тия и като рекоха дай си 

колата, дай си кравата, дай си овците, всичко и ние се уплашихме и какво казва това. 

После полека-лека отслабееме, ние свикнахме с ТКЗС-то да работиме и не беше лошо. 

Ама изпърво особено като ни вързаа дето ша ни отрезаа и ръцете. 

Галя: Аха. Ами, а тая земя, дето са минавали пътищата, реката, там площадите, 

каква е тая земя тука, каква е била, знаеш, ли? Дето минава пътят примерно, ей тука, 

пътят, дето минава? Това общинска земя ли е била? 

Георги: Не, ма, те са частни. Частни земи са били и после се прекараа пътищата. 

Галя: Е добре и като прекарат пътя през частната земя нещо плащали ли са на 

тия хора, дето…? 

Георги: Ами, плащаа, може ли. 

Галя: Обезщетяват ги, така ли? 

Георги: Плащаха. 

Галя: Аха. Добре, ами да си чувал тогава тая общинска земя как е била 

придобита, селото купувало ли е земя отнякъде? Знаеш ли тогава селото да е купувало 

земя, да е заграбило отнякъде земи? 



Георги: Те си имат граници. 

Галя: Имат си граници, да. 

Георги: Девене, Чирен си имаме граници, за Мало Пещене си имаме. 

Галя: Някакви спорове да е имало тогава за земя нещо? 

Георги: Не, не е имало, само знам, че Голямо Пещене и Мало Пещене се съдиа 

за някаква земя там, а ние няма, не сме имали. 

Галя: Аха, да. А тогава да е продавана общинска земя? Нали тя е давана на 

такива примерно като тебе, който искал да си купи, продавано ли е тогава? 

Георги: Не. 

Галя: Не е продавано. Само от частни лица се е купувала… 

Георги: Частни, частни купуват от частни. 

Галя: Да. 

Георги: Некой. 

Галя: А общината не е продавала земя? 

Георги: Не, не е продавал никой. 

Галя: Е, тези, дето ти каза фондове нали е давала на… 

Георги: Тя ги дава под наем. 

Галя: Под наем. Но не е продавала на никой… 

Георги: Не е продавала, с пари не е продавала, под наем. 

Галя: Значи, ти каза, че си си купил тогава земя от… 

Георги: От частник. 

Галя: От частник, така. Добре, ами да си спомняш, тука да е имало, в селото, 

местности, които да са били забранени за ползване, така, такива „заклети места“, 

където не е, не е трябвало да се пасе, нали, да се копае, да се оре, такива места, които са 

били „заклети“, забранени за ползване места? 

Георги: Не е имало. 

Галя: Не е имало. 

Георги: Даже съвета, лично кмета беше тука, казва на пъдарите, на тия… 

Галя: Дето са пазели земята? 

Георги: Дето, пазят земята, тука из лозята и викат така: „Ще ми донесете кой не 

си е обработил лозето“ — и они му донасят. Един как се казваше Розов, Розов — кмет , 

по онова време, ама он пие на кръчмата, иде там и казвайте новините. Донасят една 

вечер, един, той ми е на мене овчар, разделя синовете си, един се разсърдил и не е 

обработил лозето. Они казали Георги Иван Минкин има лозе необработено. 

Галя: Така. 

Георги: Добре, ама той седна — „викайте го“ — и ние го викаме, а той седнал в 

кръчмата там… 

Галя:… и си пие. 

Георги:… и си пие. — „Кой е Георги Иван Минкин?“ — „Аз съм“ — старецът 

рекъл „Аз съм“ — „Защо там лозето не е обработено?“ — рекъл „Тука не е полиция“ — 

значи тука не е община. Полиция казват на… 

Галя: Значи това си е моя земя. К'вото си искам това ще правя, така ли? 

Георги: Ама и сакам да кажа, че тука не моа му кажа. 

Галя: Да, да, аха. 

Георги: Тука не е полиция рекъл да ти кажа. 

Галя: Така. 

Георги: А рекъл да, да. 



Галя: И ходиха при него, а? 

Георги: Ша идеш горе, ще дойдеш горе на место, на кмета, дек си бил — там ще 

кажат и му казал там, че ония от съвета му се сърдят, значи всичко беше обработено. 

Галя: Е, добре, кмета може ли да го накара да отиде да си обработи земята, да си 

обработи лозето? 

Георги: Те така не. 

Галя: Как ще го накарат? Той, ако иска ще го обработи, нали си е негово? 

Георги: Негово, ама задължаваа, не даваха да има такиви… 

Галя: Е как го задължаваха като му каже? 

Георги: Като му каже. 

Галя: А може ли да го накаже, не може да го накаже? 

Георги: Не мое да го накаже, не може, ама във всеки случай нали… 

Галя: Аха, просто… 

Георги: Сеги-засеги в лозята една каза по радиото, като че ли вика са настъпили 

Крумови закони. Като погледнеш тука обработено, ама неколко необработени. Трябва 

тор, воднясали и не работени. 

Галя: А да знаеш за тука стари дървета да е имало, такива стари дървета, някак 

такива забележителности, които са били? 

Георги: Е имаше горе… 

Галя: Охранявани, така, нали специално е имало нали място, табела, нещо, нали 

да се знай, че са стари дървета. 

Георги: Дъбовете дървета се видат тука от нашия балкон. 

Галя: Къде са? 

Георги: Тук са на вро, горе накрай селото. 

Галя: На връо… 

Георги: Викаме им дърветата, дървета, тия дървета са некога, казват, че и от 

Дунава се видат. 

Галя: От Дунава се виждат? 

Георги: От Дунава се виждат. 

Галя: А някаква история около тях да си чувал, някаква легенда? 

Георги: История що, когато минаваа един път тия закопали биле пари там и 

турците ги копале още и една бригада тука, по Ботева път и тия една нощ се копале там 

и казват, че намериле парите, що намериле он на извелел оттам от дървото насам колко 

насам колко и им казал, они през нощта и казват, че са намериле парите, намериле 

копано и намериле как е бил скътан. 

Галя: Хм, хм. А селото кога е образувано да знаеш? 

Георги: Тука ли? 

Галя: Да, история на селото — кога е образувано, тука ли е било създадено? 

Георги: Преди двеста години. 

Галя: Преди двеста години? 

Георги: Преди двеста години. 

Галя: Аха. 

Георги: Нашето село е било най-напред в местността Крешка. 

Галя: Крешка? Къде се намира тая Крешка? 

Георги: Крешка, Крешка, към Девене, тука в тоя ъгъл. 

Галя: Аха, Крешка. 

Георги: Крешка, там има чешма с два сопове и сега. 



Галя: Чешма с два… 

Георги: Два сопа. 

Галя: Сопа, какво е това? Чучурите? 

Георги: Чучури. 

Галя: Да. 

Георги: Там е било селото. Добре, ама пресъхнала водъта и те се изместили ей 

тука. 

Галя: Аха. Да, а що се казва Крешка това? 

Георги: Крешка — така си е старото име. 

Галя: Къде е имало читалище? 

Георги: Читалище беше тука. 

Синът: Дето (не се разбира), там беха тия (не се разбира) читалището. 

Георги: Аха, ей тука, къде (не се разбира)… 

Галя: Много ли е била, колко горе-долу? 

Георги: Е, па не знам колко беше, ама, чета, за читалището, значи парите за 

читалището — купува книги. 

Галя: А парите откъде? 

Георги: От наема, от земята. 

Галя: А те са давали под наем? 

Георги: Давал ги под наем — читалището. 

Галя:… и. с парите… 

Георги: Дето ти казах черковната, читалищната, училищната — теа бяха ее 

разпределили по колок декара на тия. 

Галя: Хм. Да, значи ти така, ти ми каза за тези дървета. 

Крешка — така си е старото име, не знаеш защо се казва Крешка? 

Георги: Старо име — Крешка, Крешка си е старото име, там е било Баница и 

било оеемнайсе къщи. 

Галя: Там е било Баница с осемнайсе къщи и какво е пресъхнала чешмата и… 

Георги: Пресъхнала чешмата, а там има един дут, на осемстотин години, казват, 

че е. 

Галя: Какво дуб, дъб? 

Синът: Черница, черница. 

Галя: Дут. а-а, черница. 

Георги: Дут. 

Галя: Дут, на колко години? 

Георги: Казват, че е на осемстотин години. 

Галя: Осемстотин години? 

Георги: Там е била черквата у тоя дут, там кръщавале, там се венчавале некои. И 

днеска си одат. 

Синът: Е да, ама там е било първото селище Баница. 

Георги: Там е. 

Синът: И тая черница е още оттогава от заселването. 

Галя: И то там си се ползва като някакво такова свято място, така ли? 

Синът: Не, не се ползва така, но в ТКЗС-то е, но черницата е в края на блока и 

така си стои тя просто. 

Георги: По-рано са го ползвали някои, има си… 

Синът: По-рано са го ползвали. 



Галя: Аха, после са дошли, тука се е преместило селото? 

Георги: Преместили са тук заради водата. 

Галя: Аха. 

Георги: Тук е имало… 

Синът: Банята, извора. 

Георги:… някакво търсище и боджак, тъняк е било такова доле ниско и са 

копале и са намериле вода — много, та са ги спреле с… 

Галя: А как, как се е разбрало, че има вода тука, знаеш ли? 

Георги: То си е имало малко тръсище така, дето му викат. 

Галя: Тръсище? 

Георги: Тръсище. 

Галя: Тръсище, а? 

Георги: Тръсище, значи като блато. 

Галя: Аха, блато, тръсище. 

Георги: Като блато, блатище място. 

Галя: Имало ли е някакви, такива специални правила или просто хората сами са 

си гледали дали да не замърсяват. 

Георги: Тука, насред село си бяха направили чешми неколко и оттам си поливаа 

със… 

Галя: Кой е правил тия чешми, селото? 

Георги: Съвета. 

Галя: Съвета? 

Георги: Общински. 

Галя: Ама кой, кой е работил да ги направи тия чешми? 

Георги: Хората, нали работеа време на трудова. 

Галя: На трудов ден? 

Георги: Десет дена ще ги отбиваш да работиш… 

Галя: Аха. 

Георги:… те ща карат или пътища, или мостове, или чешми нещо да поправяш. 

Десет дена си длъжен. 

Галя: Ама, така без пари не ти… 

Георги: Без пари. 

Галя:… не ти плащат, това е доброволно? 

Синът: Без пари, договорено е от селото? 

Галя: Всички хора ли са участвали? 

Георги: Всички, всеки мъж. 

Галя: От всяка къща трябва мъжът да излезе да работи… 

Георги: Да работи десет дена без пари. 

Ивалина: А който не работи има ли някакво наказание? 

Наказват ли го? 

Галя: Може ли някой да не отиде да работи, примерно, казва аз… 

Георги: Много хора ще се обидат, тогава всички ще… /не се чува/. 

Галя: И така са направили банята, училището? 

Георги: Така са, кладенците, така са. 

Галя:… пътищата. 

Георги: Пътищата, всичко. 

Галя: Аха, а да знаеш, тогава да са залесявали, тука да се е залесявало? 



Георги: Залесяваха, тука наоколо беа залесили тия черницата, тия нивиците, 

дето ги секоа миналата година…(не се разбира) тия от село — горския они съдиа. 

Галя: Аха. А кои са ходили да залесяват, пак хора от селото? 

Георги: Горски. 

Галя: А горски. 

Георги: Горски, да. 

Галя: Той е събирал хора, така ли? Или… 

Георги:… или горския, той си а-а, горският, за да изсече сечище ще му платиш 

да ти като освободителен обект. 

Галя: Да, разрешение да имаш? 

Георги: Разрешение, и ти за това разрешение плащаш и те имаа пари и плащаа 

на хората да залесяват. 

Галя: Плащали са на хората да залесяват? 

Георги: Да залесяват — тука тоя ъгъл беше залесен от тех още. 

Галя: Да, а ти участвал ли си да залесяваш? 

Георги: Участвал съм. 

Галя: И са ти плащали? Участвал ли си в залесяването? 

Георги: Участвал съм, участвал съм. 

Галя: Добре. Ами сега къде пасяхте добитъка? 

Георги: Кой добитък? 

Галя: Ми твоя, твойта, твоите животни, другите животни. 

Коя земя се използваше за пасище? 

Георги: По-рано ли? 

Галя: По-рано, трийсе и девета година, ние за тогава говорим. 

Георги: Трийсе и девета. Е тогава ти казвам, тука си ми беа овците. 

Галя: В твойта земя? 

Георги: В мойта земя. 

Галя: На твойта земя се си… 

Георги:… храна си ги с доходи от мойта земя, от неги продавам добитък, 

продавам например телета, ягнета продавам, продавам зърно, всичко си изяждам, не 

съм имал… 

Галя: Да, а къде са ходили на паша твоите животни, в твойта земя ли? 

Георги: Не, имаше си тука поле му викат… 

Галя: Поле? 

Георги: Общинско поле покрай селото, навсякъде… 

Галя: Така. И там са ходили животните да пасат? 

Георги: Летно време там ходеха да пасат. 

Галя: Аха. 

Георги: А ние си беаме заселе люцерна и си косим люцерна и тъй е. 

Галя: А кой, кой ги пасеше животните? 

Георги: Еми имаше си текиви селски говедаре, овчаре, те така. 

Галя: Аха. И вие им плащахте? 

Георги: Плащахме. 

Галя: Вие на тях плащахте, а общината нещо? 

Георги: Не, общината не им плащаше. 

Галя: А плащахте ли за това, че те пасат на тази земя, общинска земя? 

Георги: Некакво имаше на глава нещо, беглик му викат. 



Галя: Беглик? 

Георги: Беглик. 

Галя: Това е таксата, която сте плащали? 

Георги: Таксата, е колко турат на овца, колко тураа на крава — не знам. 

Галя: А на, а на овчаря как плащахте? Също на глава? 

Георги: На глава сме му плащали. 

Галя: Аха. А помниш ли колко горе-долу сте плащали тогава? 

Георги: Не моа ти кажа, не моа ти кажа. 

Галя: Тогава всички са плащали? 

Георги: Всички плащаха. 

Галя: Всички, кой, които, аха. А там тези места, нали това общинско поле да сте 

събирали билки оттам, гъби, разни други такива — киселец, неща за ядене? 

Георги: Не. 

Галя: Не знаеш да… 

Георги: Не сме, понеже, то се изяждаа го стоката, не можеше. 

Галя: Вие не сте… Хм така. А ти и твоето домакинство тогава ползвало ли е 

някаква общинска земя? Не е ползвало. 

Георги: Не, не. 

Галя: Ти ми каза, че не сте ползвали. 

Георги: Не е ползвало. 

Галя: А други хора? 

Георги: Кои са малоимотни позимваа. 

Галя: Взимаха под наем, това, което ми каза ти. 

Георги: Взимаха под наем. 

Галя: Да. 

Георги: Взимаха, ама аз не съм взимал. 

Галя: Ти не си взимал, така. А ливади — също? И ливади не си ползвал. Да. А 

като се прибере реколтата тази земята в землището, ползвала ли се е по някакъв начин 

от, примерно от тебе? 

Георги: Не. 

Галя: От твоето семейство? 

Георги: Всичките общо, когато приберем вече реколтата. 

Галя: Така. 

Георги:… пущат ни стоката навсекъде. 

Галя: Така. 

Георги:… да пасе. 

Галя: Да. Ама нещо плащали ли сте за това? 

Георги: Не е плащано, не се плаща нищо. 

Галя: Не сте плащали. 

Георги: Не сме плащали. 

Галя: Аха. И не сте събирали, а други хора събирали ли са тогава баберки, 

такива гъби, нали, от след като се прибере реколтата от там? 

Георги: Нема, не. Всеки си събере от неговото. 

Галя: От неговото. 

Георги: Не е ходил на друго място. 

Галя: А крадяха ли, примерно някой да ти дойде в твойта земя? 

Георги: Никога! Такива кражби не е имало, много редко, много… 



Галя: Не си чувал да… 

Георги: Аз там съм имал накуп земя и къща, не ми е откраднато толкова нещо. 

Там съм замръквал вечер, телетата вързани там и си дойда тук, нощуват там, заран си 

ида, всичко си е на местото, кое как си го намериш. 

Галя: Аха. Добре. Ами кажи сега, как си ползвал гората, когато трябва дървен 

материал, трябва ти шума, трябва ти… 

Георги: Кога ми требва аз пиша един декар ще сека и той ме даде горския 

позволително и му плата колко струва и си изсека. 

Галя: Това от общинската гора? 

Георги: Да. 

Галя: Общинска гора или частна гора? 

Георги: Частна, частна, общинска нема. 

Галя: Няма, значи от частната гора… 

Георги: Ама пак от горското. 

Галя: Горският тогава определял коя гора да се, може да се… 

Георги: Аз. Той ти, ти му плащат за един декар да сечеш примерно… 

Галя: Ами собственикът на тая горка, на него какво ще плащаш, тоя, който е 

държал тая гора? 

Георги: Горския ли? 

Галя: Не горския, нали каза, че това е частна гора. 

Георги: Е на хората. 

Галя: Да, ти плащаш на горския, а горския? 

Георги: Горският ги внася там, в горското. 

Галя: А на този, на когото е земята той нищо ли не взима за това, че от неговата 

земя, от неговата гора ще се сече? 

Георги: Да, да, взима нещо. Той, той си ги сече, той си пише колко си сече там 

— един декар ли, два декара ли. 

Галя: А той, този, който притежава гората? 

Георги: Който притежава гората. 

Галя: Да. И ти всъщност купуваш от него? 

Георги: Не, бе той иде при горския, че горския е над всички други хора. 

Галя: Така. 

Георги:… и иде при горския — искам да изсеча един декар — пример — даваш 

толкова пари да изсечеш. Тя не беше, евтино беше, не беше скъпо де — и той ти каже 

— един декар — толкова. 

Изсичаш си един декар, складираш си го, шума си направиш за овце. 

Галя: Добре де, ти като си нямал такава гора, ти си нямал гора? 

Георги: Имал съм. 

Галя: Частна гора имал ли си? 

Георги: Десет декара. 

Галя: А, десет декара си имал частна гора? 

Георги: Частна гора. 

Галя: Аха. 

Георги: Тя е в горското, тука. 

Галя: Да, и ти оттам си си… 

Георги: Оттам си сечех. 

Галя: Така. И си плащал за това, че… 



Георги: Ами плащах — на горския. 

Галя: На горския, така. А на други хора купували ли са от тебе наример, от 

твойта гора? 

Георги: Не, не са. 

Галя: Ти продавал ли си дървен материал? 

Георги: Не съм, колко таман за мене си имаше — десет декара си имах гора и си 

сечех всека година — она стане пак израсте. 

Галя: Значи ти не си продавал. 

Георги: Не съм. 

Галя:… материал, такива неща. 

Георги: Не съм, не съм, не съм продавал никакъв материал. 

Галя: Аха. Така. А някой безплатно да е ползвал да знаеш, така да си… 

Георги: Не. 

Галя: Не. Всичко се е… 

Георги: Всичко се вървело по закон. 

Галя: Хм. Да. А да знаеш, тогава, всъщност ти общински гори каза, че, да? А 

бранище, какво е бранище, каза гора? 

Георги: Е гора. 

Галя: Когато се изсече… 

Георги:… изсече и става бранище и се пази това бранище докато… 

Галя:… и порасне… 

Георги:… израсте, докато не го сипе — (не се разбира) 

Галя: Н кой ги пази — горския? 

Георги: Горския. 

Галя: А да знаеш някой да е нарушавал тези забрани, да е влизал в бранището? 

Георги: Е, имаше некои, съставят му акт. 

Галя: Горският му съставя акт. 

Георги: Горският ще го съди — на съд. 

Ивалина: Ловувахте ли тука? Ловуваше ли се в горите? 

Галя: На лов ходил ли си, на лов? 

Георги: А имаше, много нещо. 

Галя: Ти ходил ли си на лов? 

Георги: А, аз не съм, не съм се занимавал, ма имаше ловджии много и имаше 

заяци, много имаше вълци, имаше лисици, от всичко много, дивеч имаше много. 

Галя: А как плащаха ли нещо, за да ходят да ловуват? 

Георги: Плащаха, те си плащаха, те си имат ловно дружество… 

Галя:… искат първо разрешение… 

Георги:… имат билет, че им е разрешен да бие, иначе не, контрабанда не може, 

контрабандно, викам значи — без закон. 

Галя: Да, хм. 

Георги: Нямаш право. 

Галя: Добре, ти каза, че вода сте взимали отвън, от тези чешмите, които са… 

Георги: Да, оттам. 

Галя: А нещо плащахте ли за тая вода? 

Георги: Нищо не плащаме, ей тук си имаше из село и герани. 

Галя: И оттам нищо, нищо не се плащаше. 

Георги: Нищо не плащаме… 



Галя: Отиваш, наливаш си вода. 

Георги: Общинска гора. 

Галя: А, общинска вода, да. А за поливане откъде сте поливали, от коя вода? 

Георги: Откъде? Тей от гераните, дето идва, па и оттам караме със каруцата и 

турнем два… (не се разбира) отгоре. 

Галя: Ама, и пак не сте плащали. 

Георги: Нищо не плащахме, к'во ще плащаме. 

Галя: Не сте плащали, да. А риба, риба ловяли ли сте? Има ли риба, имало ли е? 

Георги: Риба, тука му викаме скъта. 

Галя: Скът? 

Георги: Да, една река Скът, тя извира от… (не се разбира), тука върви покрай 

Мало Пещене и Баница. И у Скъта имаше риба, та ловеа, я не съм одил. 

Галя: Ама не по разрешение или нещо се е плащало? 

Георги: Имаше. 

Галя: Трябваше да имаш разрешение, за да отидеш да ловиш, така ли? 

Георги: Да. 

Галя: Аха. Ами пясък, чакъл, камъни, плочи откъде си взимал? 

Георги: Имаме тук кариера. 

Галя: Кариера? Каква е била тая кариера? 

Георги: Камъне. 

Галя: Ама общинска ли? 

Георги: Общинска. Плаща се наем на общината. 

Галя: На общината. Ама, когато трябва да си вземеш, оттам нещо — плащаш. 

Георги: Плащам, например идеш да си вадиш камъне да си правиш къща… 

Галя: Така. 

Георги:… си извадиш и си плащаш нещо там. 

Галя: Това за. Това, което каза, за да. А ти си го прекарваш? 

Георги: Ти си го прекарваш всичко, ама не тя не беше голяма сумата. 

Галя: А нещо покрай реката да сте взимали, така да сте ползвали? 

Георги: Не сме. 

Галя: Пясък, нещо. 

Георги: Ползвааме градини си ползвааме, такива частни градини и от тая вода 

там, дет ти казвам Крешка, тя си върви и покрай нея, надоле, направили са хората, 

всеки си отива, вади, всичко и си полива, а и тука има къде Мало Пещене и тая вода от 

село, дека е и тук си имаше частни градини, от тая вода, дека е оттука надоле се 

поливаше. Галя: Само да. А не сте взимали оттам такъв пясък, нещо чакъл, който… 

Георги: Докараа чак от това… 

Галя: Чак от кариерата. 

Георги:… не сме имали… 

Галя:… тогава? 

Георги:… от кариерата и от Ботунята му викат имат и Огоста й викат на реката 

Огоста, оттака докарваа чак, такива песъци, ние не сме имали тука песък. 

Галя: Аха. Добре, ами тука мелници, воденици, тепавици имало ли е? 

Георги: Мелници — имаше една, имаше, имаше. 

Галя: Каква е била тая мелница? 

Георги: Мелница с… 

Галя: Частна или общинска? 



Георги: Частна, на тия — три-четири души направиа. 

Галя: Три-четири души… 

Георги: Направиа картел, така кооперация 

Галя: Да, сдружение. 

Георги: И построиа мелницата, тя е в долния край, там къде Мало Пещене. 

Галя: Към Мало Пещене. 

Георги: И работеа, и те са добри хора, ама и ние беаме доволни нали 

Галя: Вие ходите там и си плащате? 

Георги: Ами плащааме си нещо, зимаа ни… 

Галя: Ама пари ли сте плащали или с жито? 

Георги: С жито или пък царевица ако мелиш — царевица, жито ако мелиш — 

жито — уем. Ние му викаме уем. 

Галя: Уем? 

Георги: Уем. Това е таксата, която… 

Галя: Таксата, дето… 

Галя: А, т.е. това е за житото. 

Георги: Житото. 

Галя: Житото, да. А пари не сте давали? 

Георги: Не сме давали. 

Галя: Уем, аха, добре. Добре, а кой определяше как да се ползват тези, 

общинската земя, тези фондове, обща земя, кой я определяше? 

Георги: Това си беше от общинските съветници. 

Галя: Съветници? 

Георги: Съветници. 

Галя: Да, общината, кмета? 

Георги: Общината, дванайсе души саветници, кмет, кмет — помощник имаше. 

Те заседават и решават. 

Галя: Хм. Да. А кой контролираше? 

Георги: Тази работа? 

Галя: Как се ползва тая земя. 

Георги: Е, имаше контроли такива, инспектори, ама не моа ти кажа. 

Галя: Ти не си участвал, някой от твоите? 

Георги: Не съм. 

Галя: Аха. Е, добре де, значи твоето семейство тогава, всъщност от тези общите 

земи, каква полза е имало? 

Георги: Полза имаше съвета, общината имаше полза. 

Галя: А ти, ти, твоето семейство тука, някаква полза да е имало от тези 

общински земи, примерно? 

Георги: Не, няма нищо. 

Галя: Не сте… 

Георги: Не съм имал никаква полза, аз съм ползвал само общи, виж каа пуснат, 

кога си приберат реколтата пуснат… 

Галя:… тогава… 

Георги:… и моя добитък. 

Галя: Нещо там не си взимал пари, не си продавал разни неща и дървен 

материал да си продавал? 

Георги: Не съм. 



Галя: Значи, всъщност ти можеше тогава без общинската земя всъщност да си 

живееш… 

Георги: Без нея. 

Галя:… да си отгледаш тука семейството? 

Георги: Учувах си децата. 

Галя: Имал си земя, затова. Аха, добре. Добре, а да знаеш, че кой тогава се 

грижеше, за тези общински земи, кой ги поддържаше, кой ги чистеше там след…? 

Георги: Ами тия от съвета там, от общината — те си имаа съветници, настоятели 

имаше, такива, ами те са грижеа. 

Галя: Аха. 

Георги: Секретар — бирник му викат. 

Галя: Да. 

Георги: Той прибираше парите. 

Галя: И тези, които са ги ползвали, сигурно и те тогава са се грижили? 

Георги: Ами те ги обработват. 

Галя: Да и после дали са ги поддържали, примерно като трябва да се изчисти 

нещо да се… 

Георги: Некъде нещо пропаднало ги карат да са залеси, да се подпре нещо. 

Галя: Аха. Добре. Чакай да видя още какво остана да те питаме — ами селските 

събрания тогава участвал ли си в селски събрания? 

Георги: Да, много, много. 

Галя: За к'во бяха тия събрания? К'во се решаваше на тях? 

Георги: За всичко, да решаваме некои общински, селски въпроси и им викат 

селско, общо събрание и там на това събрание разрешаваха на хората, най-напред бие 

барана — тая вечер — тупур-тупур и вика из селото ша има общо събрание и събираме 

се там всички и едни предлагат, едни секретар, други кмета — тава, тава, тава и дигаме 

ръце да гласуваме, съгласни ли сме или не сме съгласни. 

Галя: Добре, ако не сте съгласни какво, вие давате ли предложения? 

Георги: Даваме, имаше хората… 

Галя: Могли ли сте вие да взимате… 

Георги: Дава се тука. 

Галя: И к'во например така сте решавали? Примерно да се построи нещо? 

Георги: Да се построи училището, нашто училище две-три години правиме 

събрания, щото децата учеха в едно мининко училище, недобро и туберкулозата некоги 

не можеше да се лекува, от простуди, от това, онова водеше децата много, а не можеше 

да се лекува и тия приказват да правиме училище, ма трябва да се направят тухлите в 

Скъта чак, край Мало Пещене и оттам да ги докарат тука и задължиа — правим 

събрание, они отказват, оно, трудно ни е, как ша направим илядо тухли, па да ги 

опечем, па да ги прекараме. 

Галя: А това всичко без пари, нали трябва…? 

Георги: Струва, добре, ама той един беше секретар — бирник некой 

Анто Неделков и стана и каза така: „Ти като отидеш сега — вика — най-напред 

отвиеш некоя беше черга, не беше чергата и детето спи ти го цалуниш го тука и току си 

легнеш, но ако го докараш тука на училище и туберкулозата минава през дръвцето, тук 

че нали на игли и го фане за дробовете, ти ша продаваш ниви и ливади и не можеш да 

го излекуваш.“ И като взе да им ги приказва, всички вдигнаа ръце, съгласни са и 

докараме шестотин иляди тухли сме наравиле село, шестотин иляди. 

Галя: Иляди, какао е това иляди? 



Ивалина: Хиляди, хиляди. 

Георги: Хиляди. 

Галя: Хиляди, а-а. 

Георги: Шестотин иляди тухли — парчета докара селото, та оди и ТКЗС-то си 

направи оборите от нех и училището правииме, и други работи правииме тука 

обществени. Значи целото село направи шестотин иляди тухли, печени у Скъта и ги 

прекара. 

Галя: Аха. И тогава как всички хора ли участваха в това събрание, от всяка 

къща? 

Георги: Кой обича, ама кой обича… 

Галя: Аха. Ама не е било задължително да се ходи? 

Георги: А не, не. 

Галя:… просто, който… 

Георги: Няма, ние обичахме, а бех та на възраст и обичах да ходя. Така бе, 

ходехме. 

Галя: А тука помагахте ли си в селото, тая селска взаимопомощ? 

Георги: Много, много си помагаме, много. 

Галя: Ама така по съседски, по приятелски, по роднински? 

Георги: Например ше си прекараме снопите… 

Синът: Гошо тука ли е, татко? 

Георги: Гошо отиде за трева. 

Георги:… ша ожънам, да вършиме снопове, да ги прекараме оттам тука, 

вършачка имаше, ти знаеш ли вършачка к'во е? 

Галя: Хм, хм. Вършачка, на кого е била тая вършачка, на общината? 

Георги: Те беха частни. 

Галя: Частни? 

Георги: Частни. И ша ги прекараш тука накрая в полето и ша ги напраиш на 

копен. Добре, ама всеки не може сам да го прави тоя копен, сберат се пет-шестина 

къщи с колата прекарват, едни подават отдоле, вдигат го и напраи се цяла линия, като 

дойде вършачката-частната, почва да вършее. Те така. 

Галя: Така са си помагали? А да знаеш тука селски хамбар да е имало, селски 

като кош, примерно да се помага на тия, които са закъсали нещо, нещо нямат реколта, 

нямат…? Такава някаква обща каса да е имало? 

Георги: Не сме имали. Не знам да е имало такова нещо. Ма нямаше ора така 

закъсале. 

Галя: А примерно някой къщата му изгоряла, някакво такова природно 

бедствие? 

Георги: А дават, дават, даваха им. 

Галя: Как е, помагало ли им се е? 

Георги: Помагаа. 

Галя: Ама кой селото, общината или просто хората, така помагаха? 

Георги: И от хората събираа така помащ, а и селото помагаше, значи изгорело 

му къщата, изгорело му сеното, нещо друго, помагаа. 

Галя: Добре, айде кажи ти сега, каза ни много работи, но така да обобщиш кои 

дейности общо се правеха колективно, тука в селото? Общите работи, които се… 

Георги: Е кои… 

Галя: Тези строежи на пътища, на училища, на… 



Георги: Текива работи. 

Галя: За това се събирахте? 

Георги: Например черквата, коги е правена некоги, па е правена по тоя начин. 

Галя: Кога е правена черквата? 

Георги: Черквата, черквата. 

Галя: Преди девети? 

Георги: Мани преди девети, много по-рано, я съм девета година роден и она е 

направена. 

Галя: И пак така селото си я е правило? 

Георги: Селото, селото са прекарвале песъци, камъни от манастира са карале и 

му викат манастира некои манастира са били преди турско време, оттам камъни са ги 

карале, ама всичко общо, с коли. Много са помагале некои хора и не са се задирвали, 

разбираш ли? Сегиз са изнижиа ората и станаа капризни и търсат некои много общи 

работи. 

Галя: Кога хиляда деветстотин и девета? 

Георги: И девета. 

Галя: Кога, на коя дата си роден? 

Георги: На дванайсти август. 

Галя: На дванайсти август, ти си Лъв, Лъв ли си? Лъв, зодия Лъв? 

Георги: А? 

Галя: Нищо зодия Лъв си роден. 

Ивалина: Тук си роден в Баница? 

Георги: Тук, тук. 

Галя: Тук е в Баница. 

Галя: Къновци е твоя род? 

Георги: Моят род Къновски, значи нашия прадеда е бил Кън, Къновски, през 

турско време… и тоя Къновски блок му викат. 

Георги: А тия наредили по-убавото оттек два номера не пише чино. Значи за 

останаа за некои вътрешни, вътрешни. 

Галя: А документи, нещо, документ? 

Георги: Сегиз по новата карта, дека трябва да е, по новите карти. Ама ка ще го 

направят… 

Галя: Не знаеш. 

Георги: Минало ми е това, нека. 

Галя: Кога си бил шивач? 

Георги: Преди да се оженя. 

Галя: Преди да се ожениш си бил шивач? 

Георги: Е, и после па съм работил малко, ама… 

Галя: А що ти не каза, че си бил шивач? 

Георги: Шивач, не съм земеделец и като се отделих баща ми вика: „Тука нема за 

теб место“, понеже леля ми ма осинови и той вика: „Вие ще си бегате настрана“. 

Галя: И колко време си работил като шивач? Преди да се ожениш колко време? 

Георги: А три-четири години. Добре ма, като се отделих и не знам да коса, коса, 

не знам ка са чука, не знам ка са глади, не знам нищо да вържа сноп, нали трябва да 

направиш въже от нивата, да го вържеш и това не знам. А жената ми показа, оно беше 

една година по-стара от мене тогава, а за косене бабичката му изпрати от нейния мъж 

коса, друсле, чукле, дет се чука косъта и вика:"Ай върви да косиш ливадата“. Я отидох 



— чукам, чукам, чукам, бия, нищо не става, обирам отгоре, това си остава. Я иде и вика 

„Какво направи? Можеш ли да косиш?“ Я изревах и тя реве, и тя реве. Каза ми по некой 

работник да коси, немойме, секи си отива на неговото и она вика ми к'во шя правиш, да 

ако е люцерна, рекох ша го коса, ама това не моа го коса. А тя казва „Ами тогива изори 

ливадите и засей люцерна.“ И засяхме осем декара люцерна и люцерната аз си коса по 

три пъти, повече от ливадата и по-хранително. Ама я не знам и оно не е знаела. Моят 

добитък стана по-добър от на всички други. Цела зима аз съм ранил люцерна и летно 

време, и зимно време. 

Галя: И продавал ли си тогава? Продавал си… 

Георги: Продавам, хорато коят не моа ги рана, то она… 

Галя: Ама какво продаваш? Продаваш, да ходат там да си го косат, така ли? 

Георги: Да си го косат. Съм се сблъскал с живота малко. 

Галя: Някаква легенда за манастира, нещо, какво? 

Георги: Некога там е било селото най-напред. Баница е било там, при манастира. 

Те са биле три семейства само, а они са биле в задруги. 

Галя: Къде е бил манастира? 

Георги: Към „Милин камък“. 

Галя: Към „Милин камък“? 

Повреден запис. 

Георги: Три семейства са биле. 

Галя: А задруга? 

Георги: Хора, живеят заедно, задругите живеят по трийсе души у едно 

семейство. 

Галя: И защо са се преместили? 

Георги: Те са се криле от турците тогава. 

Повреден запис. 

Георги: В черквата там попа кади това-онова. 

Галя: Бил ли си член на читалището? Ти кога каза, че е създадено читалището? 

Георги: Член и на читалището, и на тая кооперация, дето ти казвам. 

Галя: Кооперация. 

Георги: Е, читалището тогава преди девети ли е? Преди девети? 

Георги: Училищни фондове, а книжките — четеме. Читалището имаше човек 

(повреден запис). 

  

Думи, които трябва да се пояснят 

1. ашлами — круши 

2. геран — кладенец 

3. шпор — готварска печка 

4. фонд — общинска земя 

5. бранище — гора 

6. сопа — чучури 

7. грапа — гребло 

8. дуд — черница 

9. тръсище — блато 

10. беглик — данък, такса 

11. уем — такса за мелене на жито 



2.5. Интервю с ключовия информатор АНГЕЛ ИВАНОВ 

ТАЛИГАРСКИ 

УЧАСТВАТ: жената и дъщерята на интервюирания 

II: Да започнем с името? 

Л: Ангел Иванов Талигарски. 

П: Вашата година на раждане? 

А: Десета година роден. На 15 април. 

П: Сега какво образование имаш? 

А: Трети клас некога — третокласно, па сиги колко го водят не знам. 

П: Такова образование си имал и през 39-та година? 

А: Молим? 

П: През 39-та година пак си бил с такова образование? 

А: Завършил съм 20 и коя година, 20-та година. 

П: Да. Семейно положение — женен бил ли си 39-та година? 

А: Женен с: две деца. 

П: М-м. 

А: Момче и момиче;. 

П: А през 39-та година членувал ли си в някаква кооперация? 

А: Кооперация или у партия? 

П: Кооперация. 

А: Не съм. 

П: А сега? 

Прекъсване на записа. 

А: Да. 

Запис: 

А:… после влезнахме в ТКЗС-то. 

П: М-м, а член на някакво читалище да си бил през 39-та? 

А: Бил съм, да, бил съм. 

П: Член, така. А кога си започнал да работиш? 

А: Па на 10 на 12 годин у земеделието. 

П: Какво — земеделие? 

А: Земеделие. 

П: Тука в село Баница? 

А: Тука. 

П: М-м, а след това, някъде да си ходил на друго място да работиш? 

А: Не съм ходил. Учил съм до 4 клас. 

П: М-м. 

А: У Враца, после не съм учил. 

Ивалина: Земеделец си бил. 

А: И, след 9-ти на… след обновата. 

Дъщеря му: Нема след 9-ти. 

А: Преди 9-ти, през обновата, ма назначиха прислужник като сирак от войната в 

училището. 

П: Тук, пак. 

А: В Баница. 



П: В Баница, да. 

П: Сега какви са ти плановете, някакви такива да имаш, очаквания от сегашния 

живот, нещо… 

А: Е, какви планове? Правиле сме къща, построиле сме семейство, учили сме 

децата, изучили сме ги… 

П: Добре. А във вашето домакинство колко души живееха през 39-та година? 

А:… мисла, че беше жив 39-та, а царят умре 46-та, бабичката 48-та, деда… 

Ивелина: Твоето семейство — ти си бил женен тогава, деца имал ли си? 

Дъщеря му: Да, да. 

А: 39-та години и деда ми, и баба ми са биле живи. 

Дъщерята: И майка ми. 

А: Деда ми е починал 40-та година, и баба ми — 48-ма, баба ми. 

Дъщерята: Всъщност 2,3,4,5,6,7 човека. 

А: Ама с майка ти и баща ти, баба ти и дядо ти и твоето семейство сте живели 

всички заедно? 

Дъщерята: Да де, да. Аз съм родена 30-та година, брат ми загина при катастрофа 

76-та година. 

А: Семействата на брат негов, на сестра — да. 

Дъщерята: Сестра му е починала. 

П: А фактически 39-та сте били колко, две поколения? Бабата и дядото живели 

ли са? 

Дъщерята: Да, баба, дядо. 

П: Пък били ли сте родени? 

Ивелина: Да. 

Дъщерята: Да, от 30-та година. 

П: Значи 3 поколения, 2 семейства. 

Дъщерята: Едно семейство, всъщност е. Едно семейство, момиче. 

Ивалина: Е, как — нали… 

Дъщерята: Защото всички сме живели заедно. 

П: Да, едно домакинство се води. 

П: Така, а съставът на домакинството ви през 39-та година какъв е бил? 

А: Земеделие. 

Дъщерята: Баба, дядо. 

А:… и майка ми. 

Дъщерята: Бабата и дядото не са работили. Работила е само майка му, всъщност. 

Майка му, жена му и той. 

П: А как се казваше? 

А: Деда ми ли? Христо Димитров Талигарски. 

Дъщерята: Дядо му. 

П: Дядо му. Той какво образование е имал, бил ли е грамотен? 

А: Бил е грамотен, той е бил много години секретар — бирник у съвета. 

П: А-ха. 

А: Преди войната. 

П: Бабата как се е казвала? 

А: Мария, Мика — Мария, баба ми. 

П: Грамотна ли е била? 

А: Тя не е била грамотна. 



П: М-м, а бащата? 

А: Баща ми е ходил на училище. Четвърто отделение е свършил, па после е 

загинал 13-та година. 

П: Той как се е казвал? 

А: Иван Христов Талигарски. 

П: М-м. 

А: Или Димитров, кък щете така го пишете. 

П: Майката била ли е? 

А: Кой моята майка ли? 

П: Да, твоята майка. 

А: И тя е учила. И тя е била грамотна. Мария — и тя се казваше Мария. 

П: Братята, сестрите? 

А: Имах сестра. Тя почина 25-та година. 

П: Значи не е била…. 

А: У 3-ти клас беше ученичка, 3-ти клас. 

П: И ти си другия? 

А: Моля? 

П: Ти си другия брат? 

А: Немам други братя. 

П: А от каква дейност си изкарвахте вие прехраната през 39-та година? 

А: Земеделие. 

Дъщерята: Чакай сега. За тебе, ти беше… Кога стана прислужник? 

А: Кое? Казах — 33-та година. 

П: Да. 

А: И колко души бяхте, участвахте в земеделската работа? Кои работехте? 

А: Па, майка ми и аз. 

Дъщерята: Тримата. 

А: Тия учиха тогава, и сина — учиха във Враца. 

Т: А кой се занимаваше с домакинството? 

А: Моля? 

Т: С домакинството кой се занимаваше? 

Дъщерята: О, бабата. 

А: Старите се занимаваха. 

А: Ами имахте ли в земеделието наемни работници да зимате? 

А: Не сме зимале. 

А: Само вие си работехте? 

А: Ние си обработвахме. 

П: А вие работехте, ли на други? 

А: Аз си работех до тогава, па даже летно време. 

П: Не, по други земи работехте, ли? 

А: Е, не сме работили по други. 

Дъщерята: Кога си станал прислужник ти? 

А: А? 

Дъщерята: Прислужник в училище кога стана? 

А: 33-та година. 

П: 33-та година — значи тогава си имал заплата странична? 



Ивалина: Ти си работел на друга работа на заплата? 

Дъщерята: 33-та година. 

Т: А ти някъде на гурбет в чужбина ходил ли си да работиш? 

Дъщерята: Не. 

А: Ходил съм запас неколко пъти. 

Т: А някой друг от семейството ти? 

А: И по германците ходих кога влезнаха у Съюза… 

Дъщерята: Не е, не е. 

А: 41-ва година. 

А: А извън Баница да работиш у друго село, у Враца? 

А: Не, не сме работиле. 

Жена му: Не сме мърдале ни он, ни я — тука у село. 

П: А през 39-та година къде живеехте? Имахте ли ваш дом, собствен? 

А: Те тук, тук живеехме. 

Дъщерята: Щом яз съм родена 30-та година — тогава е правена къщата. 

А: Колко стаи имаше къщата ви? 

А: Три. 

П: Три. 

А: Три стаи. 

Ива: Три стаи и кухничка ли или само 2 стаи? 

А: С мазе долу едно. 

П: С мазе значи? 

А: Мазето го слагам за зимни работи. 

А: А кухня? 

А: Това е кухнята. 

Дъщерята: Това после го направихме. 

А: А? 

Дъщерята: После го правихме. 

А: Е после го правихме, коя година беше не знам. 

А: Ами, как спяхте тогава? 

А: Моля? 

А: А тия три стаи само за спане ли ги използвахте или имахте и кухничка в тях? 

А: Абе, едната е спалня, другата спеха децата. 

Дъщерята: Стаята в мазето е кухня. 

Т: А вие как спяхте — с децата заедно или отделно си имаше за тях? 

Дъщерята: Заедно, заедно. 

А: Там, заедно, заедно. 

Дъщерята: Аз спех с моята майка, с баба ми. 

А: А чешма в къщата имахте ли? 

А: Наем ли? 

Дъщерята: Вода, чешма. 

П: Вода, вода в къщата имахте ли или някъде отвън? 

А: Няма, имаме чешми сега, ама тия коя година ги направихме по-късно. 

А: Преди. 

А: Преди. 

П: В къщата. 



А: Вода имаше доле у мазата една чешма. 

П: А преди — 39 година имали ли сте, тоя период? 

А: Маре, ла-а немаше. 

П: А откъде взимахте вода? 

Дъщерята: От герана. 

А: От чешмата долу, долу у сред село. От сред село там дека Банята. 

А: А електричество имахте ли? 

А: Немахме електричество. След 9-ти го вкараха. 

А: А тоалетна? 

Дъщерята: Да, да. 

А: Кое? 

А: Тоалетна. 

Т: Това преди 39-та година? 

А: Тоалетна отделно. 

А: Ама на двора беше? 

А: На двора беше. 

Дъщерята: Тя и сега си е там. 

А: А баня? 

А: Нема такива работи. 

А: Няма? 

А: Банята — кога имаме вода са миеме. 

Жена му: Баня — кой ще ти прави баня! 

А: А кладенец? Или само чешма имахте? 

А: Немаме, ние му викаме геран, ама немаме само чешма. 

Дъщерята: Ама чешма не сме имале тогава. Нали не е имало вода 39-та година? 

39-та година не е имало вода! 

А: Е не е де, нали я казах, че 44-та година вкарахме вода. 

Дъщерята: Ние ходехме в центъра на селото — чешми, тия извори, извори, 

всъщност. 

А: Да, тоя. 

Жена му: Вали, вее сняг, ние от там носиме. 

А: Бе, вали, вее, виялица,… от там одееме на чешмите, кво да правиш. 

П: А с какво се отоплявахте през зимата? 

А: С дърва. 

Т: С дърва — с печка. 

П: Огнище имахте ли? 

А: Печка, печка — шпор, а па след 9-ти почнахме да взимаме и въглища. 

П: М-м, огнище имали ли сте? 

Дъщерята: Не, не. 

П: Не. 

А: Правихме, ама го маанаме. 

А: А на какво готвехте — на печка ли? 

А: На печката, на шпору. 

Дъщерята: На печката. 

П: И през лятото, и през зимата — на нея? 

Дъщерята: Да, да. 



А: Кое? 

А: Ама земя собствена имахте ли? 

А: Наследството на деда ми, па баща ми не го е наследвал, понеже като войник 

са невръща. 

П: Да, да. 

А: Та от деда ми. През 13-та година баща ми е загинал — паднал във войната. 

П: А 39-та година колко декара ви беше земята? 

А: Тя се води 60 и неколко декара, ама имаше ливади, гори. 

А: Горе-долу колко? 

П: Горе-долу — да. 

А: С ливадите и горите къдъ 64 декара. 

Дъщерята: Сега колко е? 

А: Абе земята е: кооперацията е 63, па парцелите са отделно, лозето отделно. 

Дъщерята: Значи требва повече да сложиш? 

А: А? 

Дъщерята: Повече декари требва да сложиш тогава. 

А: Е, кък повече, они питат коя е обработваемата земя — те колко, имат и лозе 3 

декара. 

А: Да, с лозето, с гора, с всичко земята — земята, която сте имали? 

А: Не може, не може кък да ти кажа? 

Дъщерята: 39-та година сичката земя лозе, ливади, гори — колко е било? 

А: Е, кой е знаел да ти прави сметка колко са били? 

Дъщерята: Е колко, не е ли същата земя или после си купувал? 

А: Е та същата, ама не помна колко декаре е гората, а ливадите влизат в тези 63 

декаре, понеже ги раздаваха след 44 година. 

А: Ами под наем земя взимали ли сте? 

П: Под аренда? 

А: Под наем не съм зимал. 

Жена му: Ние не можехме да работим наща. 

А: Само вашта? 

Т: А не сте и давали? 

А: Не сме и давале. 

А: Ами добитък какъв сте имали? 

А: Крави, крави, крави. 

П: Прасета? 

Дъщерята: Прасета. 

П: Кокошки? 

А: Абе, те такова. 

А: Кози? 

А: Кое? 

Дъщерята: Кози тогава — не. 

П: Магаре, кон да сте имали? 

А: Кози сме чувале по една, дне, имахме овчици пет-шейстина. 

П: А някакъв селскостопански инвентар да сте имали? 

А: Абе имали сме плуг, грапа, копачка, каруца. 

Ива: Какво е това грапа? 

А: Грапа — със зъби да се грапи. 



П,Т: Гребло, гребло. 

П: За изравняване на земята. 

Жена му: Копачка, браздачка. 

П: А някакви селскостопански постройки да сте имали тука в двора? Нещо 

навес, кокошарки, хай? 

А: Те това къде го видите, е праено след 30-те както сме правили 30-та година. 

Дъщерята: А коша, кога? 

А: Тия кошове и това-онова 30–37 и 8 година. 

П: Значи ги е имало. 

Дъщерята: Е, кошарата? 

Т: А кой ги е правил? 

Дъщерята: Те са с техен труд. 

А: Кое? 

Т: Вие сте ги правили? Така ли? 

Дъщерята: Майстори. 

Жена му: Е, майсторите, ама ние — труда е наш. Ония и стареца. 

А: Кои? 

Дъщерята: Кой е правил коша, къщата? 

А: Бе я съм ги правил, и старците са помагале. 

А: А комшиите помагаха ли ви, комшиите? 

А: Ей, помагале са, ама не със средства, а с труд, нещо. Труд, да — с труд. 

С труд. Като ги викнах за един ден докараа 10 хил. тухли отдолу от Скъта и ги 

стоварихме тук. Па сега да докараш брат си, да иде докрай селото да ти направи нещо 

— дай 100 лева. Па ако щеш. 

П: А как го оценяваш, тогава през 39-та година бедни ли сте били, средни, 

богати, забогатяващи? 

А: Абе как да ви кажа, средни ора, не небогати, не много бедни, средни хора. 

Дъщерята: Семейство земеделско — трудолюбиво, това е — те са образец на 

трудолюбието. 

А: Ами животните къде седяха? Животните дето ги имахте? В кошарка? 

А: Ние имаме под коша, имаме сушина. 

А: Това изследване, което се прави е свързано най-вече с общинската земя. А 

знаеш ли каква е общинската земя? Каква е общинската земя? 

А: Аз ви казах и по-рано… 

Дъщерята: Нищо и сега ша кажеш. 

А: Тука имаше училищни имоти — са наддаваха. Тук зеленчукова градина има у 

тая страна на училището ги наддаваше некоги. А и фондове имаше. Хората, кои беха с 

повече ръчна работа — да работат де, взимаха под наем и работеха. Ма я не съм зимал. 

Имахме достатъчно по 20 и неколко декара — ниви, по 20 и неколко декара със 

царевица и не съм се разправял да зимам под наем. 

II: А тая общинска земя имаш ли някаква представа горе-долу колко декара 

беше? 

А: Ей тава не мога да ти кажа. Съвета има тия данни. Ние как да ти кажеме. 

П: М, нещо да знаеш за мерите, пасищата, ливадите? 

А: Е какво… 

П:… които са били общинска земя. 



А: Е имаше една селска ливада и викаха, ама они си ги косеха за тия животни 

дек развъждаха: бикове, нерезе, такива работи, тия се разправяха у тая селската ливада. 

А па фондовете ги даваха — секи зима. 

П: На кой? Кой взимаше фондовете? 

А: Бе от село хора, кои имат работа… 

П: Които са нуждаещи? 

А: Е, които са нуждаещи; кои работеше там да зимаше, па ние куту си имахме 

достатъчно да работиме, за кво ми е тая земя. 

П: Знаеш ли — плащаха ли те за тая земя? За да я обработват? Някаква такса 

плащаха ли на общината? 

А: На кого да плащат? 

П: На общината. 

Дъщерята: Не. 

А: Е, плащаха бе. Те ги наддаваха — на декар. 

П: На търг ли се взимаше? 

А: На търг. 

П: Па търг. 

А: Да. 

П: Кой ръководеше тези неща? 

А: Тия — училищното настоятелство ги води. Съвета и училищното 

настоятелство. 

П: М-м 

А: Ние ги… (мърмори) 

А: Ами какво означава бранище? 

А: А? 

А: Бранище — какво значи? 

А: К'во бранище бе? 

77: Бранище. Какво означава брапище? 

Дъщерята: Местност, местност — бранище — какво означава. Думата бранище. 

Жена му:… По Золите дека имаме — един декар земя. 

А: Какво значи бранище — гора ли е това, изсечена гора ли е? 

А: Сега чувам това. 

Дъщерята: Абе бранище. 

А: Бранището сигурно е гора. Е дек има у Балканя тука — свинакаш. 

А: Ами мерата — на кое викате мера или не използвате такава дума? 

А: Мера викат на имота. 

А: На земята? 

А: На земята. „Колко мера имате“. 

П: А ще ни кажеш ли какви са местните наименования тука на различните земи, 

местности? 

А: Вече ви казах — требе да почнем от шосето на надоле към Големо Пещене, 

Татарското… 

П: Давай, давай. 

А: Могилките, Смрадещец 

П: А ще може ли на тоя лист, ако това е шосето, а това тука е центъра… 

А: Чакай сега… 

П: Да не ги… 



А: Гледай сега. 

П: Ето… 

А: От шосето на изток, от шосето на изток — Татарското 

П: Какво има тук? 

А: Татарското. 

П: Да. 

А: След това Могилките. 

77: Къде са Могилките? 

А: Пак тук те — от Татарското насам. 

77: Тук. 

А: Да. По тая линия. 

П: Те как са — Могилките. 

А: Могилките. 

П: Да. 

А: Смрадещец. 

П: До него. 

А: Е, така се именуват. 

Дъщерята: Продължават така. 

П: А па какво викате вие Смрадещец. 

А: Има… 

П: Защо така се казва? 

А: Кладенче едно — та го засадиха Мало Пещене от него. Скъта. 

П: До него. 

А: Скъта продължава нататъка — на към север. 

П: М-м 

А: Скъта — там около реката — дека покрай Скъта му казват Скъта 

П: М-м 

А: След това казват Полуговините. Друга местност. 

П: Къде. са Полуговините? Къде тука? 

А: Па тука. 

П: Къде тука? 

А: От тука от шосето. 

П: Под шосето? Ама при Татарското, къде са Могилките. и… 

А: Татарското… глей… Татарското, па Могилките, па тогива Смрадещец към 

Мало Пещене, па има шосе за Мало Пещене, от Мало Пещене насам е Скъта, по 

течението на Скъта, след това от там — насам до село. Полуговините — му викат, от 

насам на там. След това има една, ъ-ъ кладенче Кириджията — чешмиче… Там му 

викат Кириджията и сега под тая магистрала има хиляда декаре. 

Хиляда декаре през турско мерено. Рушидовото му казват — Рушидовото. След 

нанасам тук местност Селаша му викат, па надоле му викат Катрайкьовец, па нататъка 

му викат Бериговото, па нататък му викат Пладниче, па тук имаше други — му викат 

Данчовец, па насам към Девене, а — има една чешма — казват Крешка — от там 

Бобище, от там Слатината и свършва. Тия са много от тия местности. 

А: Защо Бобище се казва? 

А: Така се именува, а-а некоги боб ли се е раждало, та му казват Бобище, 

местността Бобище. 

А: Ами Рушидовото, защо се казва? 



А: Сигурно му казват що ги е държал през турско време Рушид бей. 

Некакъв турчин. А от под Рушидовото там дек ви казвам за Кираджията там е 

имало, а-а са нги биле земите — Бюле нататъка пак турско — под село. Е такива 

работи. Това помна, па друго… 

А: После продавал ли е земята Рушид бей? 

А: Маре не е ги продавал — ми сигур откък се измъкнаха турците они са ги 

разделили на целото село, на десетки, на десет къщи — парцелка, парцелка, са ги 

разделиле те така по десетина къщи. 

След това тия си ги дадоха. 

А: Ама колко, кой определяше на кой по колко земя? 

А: Сам е Съвето, общината некоги. Деда ми още е бил у Съвета. 

Т: Ама така без пари ли са я дали? 

А: Моля? 

Т: Без пари ли са я дали? 

А: Е, сигур. Е кь са я дале — те това не моа да ви кажа. 

Дъщерята: Е он не знае. 

А: Они са я разделиле на десетки, на по десет къщи — тук, тук, тук — та са я 

раздале на целото село. 

П: Да. 

А: Та секи е имало там. Па… 

П: А ти каза, че имало много земи — на държавна, църковна, манастирска, 

училищна каза. 

А: Да. 

П: А кажи ни горе-долу колко декара е била? 

А: Е, само съвета ги знае кък, намерки не мога да ви кажа. 

А: Сиги нали — училището, това аз бех там куту прислужник, ама не знам — 

наддаваха ги — ама колко декаре — коги, що… 

П: М-м. А знаеш ли чия е била земята — частна или общинска тази, която е… 

А: Дека… 

П: Пътищата, реката, речното корито. 

А: Кък ъ-ъ, чия е? 

П: Частна ли е била? 

А: Еми они са я оправяле, старите ора — пътищата, това-онова, течението на 

Скъта са надолу она си го е направила 

II: Ама 39-та година бала ли е на някой… 

А: Е те това… 

П: Или общинска 

А: Абе била е, ама Скъто откога върви. Тя извира от Бръборов камик. 

Дъщерята: Ами чия е била земята, земята. 

А: Абе… 

Дъщерята: На хората или на общината. 

А: Сега след ТКЗС-то ги направиха, та ги направиха, преди беше на хората като 

влезох у ТКЗО-то. Они ги разпределиха, напраиха напоителни канале, направиха тук 

всичко изпокраднаха сега. 

А: Ами улиците, пътищата — тая земя чия е? Общинска ли е? 

А: Абе улиците са си биле в планя на селото, пътищата са пак биле в планя на 

селищата. 



А: Общинска. 

П: Общински земя. 

А: Е, общински. 

А: Площадите — и те? 

А: Владели са ги, сиги площадите они са ги владеле. 

А: Ами държавна земя имахте, ли? 

А: Я казах и преди малко вънка кога бехме, че имате поземална комисия некоги 

та даваха на вдовици, на по-бедни 'ора, та ги работиха — фондове им викаха. 

Жена му: Фондове, фондове. 

П: Е точно за нея — тя е общинската земя? 

А: Е тя беше, ама — тия си образуваха тия фондове и ги оставия на тоя фонд 

Поземална собственост и ние — майка ми като вдовица и ньой даваха 5 декара да 

работи. И ние ги работехме. 

А: Имало ли е такива хора дето като че могат да си платят дълга към банката и 

държавата им взима земята и става държавна? 

А: Може и да е имало, ама откъде да знам, ние… Ку не плати иде бирника на 

коси и му зима кравата, или му зима… 

П: Значи е имало някакви санкции? 

А: А? 

П: Имало е някакви наказания? 

А: Ако не плати он се принуждаше кво ли ша плати. 

П: М-м. А знаете ли как са придобити тия общински земи? 

А: Е това, това дека можа да ти кажа. Това е отдавана още преди турско са ги 

държале, тия другите, освен тия тука дека са ги държале турците. И са зимале десятък. 

Бабичките разправят. „Айде гяур“ дай тука една десета една и карай онова у вазе и те 

така било. 

Това било през турско време. 

А: Значи от турците земята общинска ли е станала? 

Общинската зетя откъде са я зимали? 

А: Абе това било на общината, ама турците са го завладеле и го владеле толко 

годин — това не можа да кажа. 

Ива: А да си чувал тука някъде да е продавана или подарявана някаква земя? 

А: Какво да е продавано? 

Дъщерята: Подарявана. 

П: Да. Общинската земя. 

А: Е, може да е имало некой да е подарил, ама те ние като не сме подариле как 

мога да ти кажа. 

П: А някой крадял ли я е? 

А: Какво да ги? 

П: Крадял ли е общинска земя? 

Дъщерята: Кражби, крадели ли са земята? 

А: Не е имало такова. Как ша ги краднат 

П: Не е ли имало? 

А: Не е. 

Ива: А случайно ако се е случило — имало ли е наказания? 

Дъщерята: Ако некой открадне нещо имало ли е наказание? 

П: Да, земята. 



А: Абе, некоги като открадне нещо го съдеха. Па сеги ни ги съдат, ни нищо. 

Краднат шилета, краднат това-онова и ние цяла нощ не може да спиме, има няколко 

ягънца тука ша ги откраднат. Е на тия хора тука оная нощ им откраднаха железна порта 

оттървия да вляпат да им зимат. 

Н: А, значи вашето семейство не е ползвало такава общинска земя? 

А: Е фондовете — тоя Поземалния фонд дека там на бабичката даваха. 

П: Взимали ли сте, вие от фондовете земя? 

А: Кое? 

Дъщерята: Майка му като вдовица… 

П: Да. А иначе… 

А: И на по-бедните даваха и имаше пришълци от Сръбско там… 

П: И на тях ли им е било давано? 

А: И на тех даваха. Имаше няколко къщи и на тех, понеже тамо покрай них зеле, 

минале към Сърбия они им дале от тук по 5–6-тина. 

П: М-м, по колко? 

А: На назе 5 като на майки ми… по 10–15 декара. 

П: Как определяха по колко декара да се дава на…? На всички ли даваха една? 

А: На семейство колко душ там ги определяха по колко декара не знам. 

Л: М-м… 

А: Такива работи. 

П: А във вашето селище има ли такива забранени места, такива каквито да не 

могат да се изсичат гори, да не могат да се берат билки, има ли такива местности тука? 

А: Бе нема такива непроходими. 

Дъщерята: Не непроходими, забранено да не се… 

П: Заклети места. Има ли? 

Дъщерята: Забранени места. Да не се влиза там, да не се… 

А: Немаме такива. Нема. 

А: Някъде, където да има поверия. Това дърво да не се сече, щото ако го 

изсечеш ще те постигне лошо нещо. Такива поверия да има в селото? 

А: Не. 

П: Някакви такива свети дървета. Ето, казаха другите хора, че имало… 

А: Чакай… Сега виж! Тук на Баня връх имаше две вековни дървета. 

П: Да? 

А: Ние му викаме Баня връх. Преди неколко време, колко не знам — додоха и 

имаше хралупа, гнило, тия додоха и запалиха едно и едно и едно е останало само. 

Ботевата алея има и тука едно дърво, има и но-надоле от това вековни дървета — 

големи, грамадни. Ами тия ги запалиха, изгорели — едно е паднало, изгориха го. 

Дъщерята: Тия дървета имало ли е така поверие, да не се пипа, че Господ ще те 

накаже. Примерноша те гръмне гръм. 

А: Глей сега! Имаше в лозята една китка, тия дървета си стоят, одеха, та ги 

служеха старите хора. И са въртеле с връв, и са турале масло ли е, к'во е незнам. 

П: Защо е било това? 

А: Е, Божа работа. Божа. Такива работи. Са вервале повечето у Господ и там 

светат масло и терат там. Е, такива работи. 

П: М-м… 

А: Ами оброчища, свети камъни, кладенци, където пак да служат като на тия 

китки дървета? 



А: Ама тия служеха покрай тех. Примерно Иванчовите служеха тука две-три 

къщи на Петров ден и на друг ден на чешмата — там, разбираш ли? Понеже земята им е 

повече там, заколят нещо, изнесат ракийка, готвят, пийнат, яднат и служат. Изкопат… 

(не се разбира) 

П: Ами… Знаеш ли някаква легенда там за преминаването на Ботевата чета? 

А: Ша ти кажа. Добре че ма подсети. Миче, прощавайте, че я и недочувам и… 

глей сега. Баба ми, баба ми… 

П: М-м.… 

А: Баба ми била момиче още кога са минали Ботевите. Тук са имали керкези 

(черкези) — турци. 

П: К'во е това? 

А: И са биле навързале на връх село. И сега тия са биле татека Девен има една 

падина, ъ-ъ Бричка — Брички дол и тия са биле там. 

И като разбрале, че минуват тука Ботевата чета, баща нги там тръгва и отива там 

към село. Па селото не е било толкова надалеко — тука, тук земя. И като тръгва го 

виделе тия и като наближиле Ботевата, така ми е разправяла баба ми, нали, като 

наближиле тука тия, едни са бързале, окашле конете така и тия ги… и са потеле, та по 

Ботев ка вървът. И сега баща й като дошъл на тая моята… госпожа — деда й, деда й на 

Пена го хващат като овчарче тука тия и Ботевата чета го хващат като овчарче с тех да 

им каже пътя за Ботев и тия минават тука сиги тук покрай, къде е хванат Балкана и той 

го отвежда до там, до кажи го…. до Милин камик, дек му казваме. И тия му казале 

четниците, така, четниците са му казали, той Ботев му казала: „Нема да минеш по 

същата дира назаде, оти ша срешнеш тия — турците — тия настъпат по Ботевата чета. 

Ама го пущиле там, му викат Цолинска пътека, да не срешне турците, що дори те ша го 

питат къде и ще ги издаде… 

П: М-м… 

А: Нали. И не е минал. А тука загинал баш така на къде… един човек, така съм 

чул де, не сьм… от Войводово ги е карал вода. А през Борован са минале и никой са не 

е обадил. И той казал така: 

„Борован спи и вечно ще спи“. Е, такива работи. Кък да ти кажа? 

П. А да знаеш да има някакви залесявани обекти тука? 

А: Глей сега… Тука залесяват си горското. А и по-рано е залесявано, ама това 

беше през обновата 34–5 година ли? Правиха залесяване с борчета, тука под Бани връх 

и чак до Милин камик, даже на Милин камик залесявахме, ама то се падна суша като 

тая година и сичко изсъхна. 

П: Кои? 

Т: Кои сте залесявали? 

А: Бе, одехме по къщите и редеха секи човек да иде… 

Т: Кой ги реди? Кой им казваше да залесявате? 

А: Абе, горското стопанство нареди. Дадоха борчета да залесиме, ама тия са 

фана суша и изсъхнаха. Нищо са не роди, никое от дръвчетата се не е хванало. Те 

такива работи. 

П: М-м… А какви местни правила, забрани да е имало тука за опазване на 

чистотата на водата? 

А: Какви забрани? Не мога да разбера? Сега…? 

П: Ами да се замърсява водата? Имало ли е случаи? 

А: Гледай сега. Разбрал съм от старите хора, тука дето е Банята, нали. Доле дали 

сте минавали? Тук дето е Банята, това цялото е било Подливище, ние му викаме Маг. 



Се е вървело вода и сега, казват старите 'ора така. За да каптират водата не е имало 

техники, нали така, не е имало никаква техника, почват с вълна имало е теч, секи носи 

по едно ли, кък ли, турат, пълнят и черно тръне му викаме, едно такова… И загазват, и 

затрупват и най-после затрупват водата у един гьол там, нали в една такова. И тоя гьол 

вече направена и Банята му викаме некога, чешма. Сега направиха чешмата със сопове 

и така нататъка. И това си е останало легенда от 'ората. И после, па преди 9-ти има 

състарни котли на вършачка сме теглиле водата да ги каптират, че от една страна да 

върви топла вода, от друга — студена… 

А: И след това тия не съ можале да ги капират. След това почват дизелови 

моторе и почват да изваждат водата, ма па не успеват и така си остале кат сиги, 

каптираха водата и направиха Банята. И преди 9-ти миела, че беше, па след 9-ти ли ги 

направиха така както сиги? Ама там имаше по — рано чешмата перална. Десетина, 

петнайсе… и коритата перех ората. И тогава го ръзвалиха и направиха банята тука. 

Каптираха, ама не мо го отделат, при тая техника не мо отделат топлата вода. Аз съм 

подразбрал, че нашта вода е по-лековита от, по-топла от Връшечката с неколко градуса. 

Почна по едно време, ша ги направят, ама тия друго ние сгрешихме, понеже 

след 9-ти като ги направихме имаше неколко смени. Доаждаха 'ора тука. По два-трийсе 

човека на смени и понеже беше бюджета към съвета, тия наште управници бяха 

четвъртооделенци след 9-ти — комунистите така… След 9-ти тия не дадоха ги, а след 

9-ти мина вече към държавата, и като минаха към държавата, така си остана. Не 

продължиха. По едно време казват, че ги правати здравен дом. Там отпускаха пари и се 

наште управници не можаха да ги използват и така си остана, остана си така, но сиги, 

по-рано дори беше по-евтино и се къпехме, ама сиги стана сичко скъпо, на'м колко 

зимат за баня, 'ората не одат да плащат 10 лева за баня. 

А: Като си бил малък, баба ти и дядо ти казвали ли са ти да не хвърляш в 

кладенците мърсотии, да са те учили да пазиш чиста водата и реката, да не хвърляш 

боклуци? 

А: Как? Ние некога, старите хора беха други, сиги и родителите не казват на 

децата. Ми тия правят мръсни работи — мининките дечурлия. Са има такива малолетни 

дека одат да крадат. 

А: Не сега. Едно време. Нас ни интересува едно време, преди 9-ти. Учиха ли ви 

така да пазите чиста водата? 

А: Абе, учиха ни. И в училището ни казваха така: „Като видиш човек да кажеш 

„Добър ден“, и оно те срешне и мълчи. Бе, без да не го познаваш, поздрави го, стар 

човек като срешнеш го поздрави. 

Нема такова сиги, вече не одат на училище. 

А: Ами… 

А: Я ги питам, понеже съм бил 30 годни: „Абе не учат ли ви даскалите, мънинки 

барем — добър ден“. Они са смеят с мен, к'во да ги права? 

П: А едно време — тогава тези, които са замърсявали, ако е имало такива, били 

ли са наказвани по някакакъв начин? 

А: Това не помна, ама не може, не е минавало без наказание. И малко да се 

открадне, веднага го съдеха. Сиги правят 300 щуротии и краднат и ни ги съдат, ни 

нищо. 

Ива: А кой го съдеше? Кой регулираше, кой контролираше сичко това? 

А: Кое? 

П: Кой ги наказваше? 

Л: Абе от управата, съвета. 

Ива: Съвета? 



А: Затвараха ги па ги караха по гората, па сеги нема никой. Сиги ги откарат и на 

другия ден си додат. Ха-ха. Какво и що е, не знам. 

П: А името на селото, знаеш ли от къде е? 

А: Баница. Сега тука имаше един царев, беше направил една, написал от какво 

са, що е наречено Баница, нам'кво — нам'що. Ама тия не му го отпечатиха и така си 

остана. 

П: А ти знаеш ли? 

А: Е, я от къде да помна. Старите 'ора, никой не може да каже. 

Сичките стари 'ора, от тоя — дедо Тошо. 

П: М-м… 

А: Одихте ли при него? Той ми разправяше следното нещо. '23 година правиха 

изборите, младите, политическа работа не ми требва, правиха изборите тука. И сиги 

Стамболийски идва отдоле, от селата с една кола, разтрошена такава от войната, не 

сиги куту тия луксозните. Идва така и спира насред село, пра'ат избори и той ги 

попитал там — кък к'во що и они казале. И минава през моста и чешмата , некто сиги 

чешмата, и казва тая чешма, и они му казале, там вие разбрахте, че зтлачено и нищо тоя 

дедо Тошо бил тук ергенлак на 19 годин, и казва така: „Тоя момък да иде да ми донесе 

едно шише вода!“ И той отива, и той пил и казва таз вода казва, е лековна. Щото е 

много страдал от болести, кък и що е — не знам. Те тоя, дедо Тошо разправя. 

Ива: А ти знаеш ли тука някъде трябва да има една местност Церов дол? 

А: Да. 

П: Кажи нещо за нея? 

А: Вие ме питахте. Тие кладенци има Церов дол. Кладенче, улицата при 

фурната, доле покрай черквата. Нали сте минале, или не сте минале? 

И. Да, минахме. 

А.: От центъра, тая улица фанеш даже е асвалтирана до чешмата. Тая чешма 

беше у брега, идваха сиги коя година не знам са сбраха ората и направиха мелницата. 

Тука там оная развалиха, направиха мелницата и тия спестени пари направиха чешмата. 

С коритата 'ората си поят тука, идваха по 100–200 коли със зареда на тая мелница — 

разбираш ли, поеха си добитъка. И след това тия като събориха мелницата, нали тогива 

ги национализираха, взе ги ТКЗС-то, разсипа ги това. И след това тия ги, съвета к'во та 

ги направиха луксозна чешмица. Там са… па после един, па после тура още два сопа 

разни работи. И на тая падина, това дере дека е чешмата, разбираш ли, му викат Церов 

дол, целата падина нагоре, та чешмата е там. Чешмата е там. Право зададе въпроса за 

Церов дол. 

Я що викам тук има чешма крешка пресъединявана 18–19 година. Девинците 

искаха да ги земат, ама наще ги не дадоха.А тая чешма най-добра вода и то от Церов 

дол. Са тия, които имат бъбреци, така разправят тия, дето имат бъбреци пият от тая 

вода, даже от селата идват, с колите си наливат 'ората. Много хубаво и така се 

произнася един лекар, че помага, не че уж лекува, ама утешава болките и… не съм 

доктор, не мога да кажа. 

Т: А я кажи къде си пасеше добитъка? Кравите къде си пасеше? 

А: По-рано си ги пасяхме по наще земи, къде имахме. 

Т: А ма това още преди 39-та? 

А: А? 

Т: Преди? 

Дъщерята: 39-та, що приказваш за сега? 

А: Е, тя ма пита сега къде съм ги пасял. 



Дъщерята: 39-та година. 

А: Глей сега, ние после — земеделието не национализирахме, ами го погнахме 

да си го работиме с копачки, с това-онова. 

Т: Ама добре. 

А:… сеехме си люцерна, откосвахме и си одехме да косиме трева. А овците и 

козите у пасището, нали разбираш, покрай село — там пасееме. 

П: А тия земи общински ли беха? 

А: Е, това… 

П: Фондове? 

А: Общинско беха. 

П: Плащахте ли вие за тях като пасяхте? 

А: Те не сме плащале. Държавата зимаше беглик. Колко… държавата си беха 

гласувале колко, дек се вика беглик. 

А: Какво е беглик? 

Дъщерята: Данък. 

А: За какво данък? 

А: Данък на овца, на коза, на шиле и така нататък. Това е некоги. 

А: Но… Където пасяхте в общинските земи? 

Л: Е дек, така го зимаха те, па съвета ли го взимаше кои… 

А: Колко горе-долу беше? 

А: Е, па помна ли? Според валутата къде вървеше. 

А: Ама на глава на добитък? 

А: Е, да. 

П: А кой ви пасеше овцете? Вие сами ли, или…? 

А: Секи си има. Едни си имаа, та си одеха с овците, други ги даваха плащахме 

като сиги кък плащаме на овците. 

П: М-м… 

А: Зеле сме двама души цигане и плащаме, беше по-рано по 12, па сеги по 40 

лева… 

Дъщерята: Не говори засега сега де! 

А: Е… 

Дъщерята: За сега нема да приказваш. За 39 година. 

А: Е, не помна я колко сме плащали. 

А: Ами имаше ли хора, които да са освободени от беглик? Които да не плащат 

такса за това, че пасат в общинската земя? 

А: Абе,… 

А: Или всички плащаха? 

А: Не съм бирник, ама не може да не са плащало. Кък, кък… Кък нема да 

платиш? 

Дъщерята: За Стамболийски може да приказва цял ден и цяла нощ. 

Т. Л. П.; Ха-ха 

А: Понеже стана за Банята въпрос — питат за политици, ша им кажа кой е минал 

тука… К во питат тава… 

А: Ами, тия общинските земи… 

А: Да. 

Т:…брали ли сте билки, гъби, киселец, такива неща, брали ли те си? От 

общинската земя? 



А: Кво да ги правиме? 

Дъщерята: Абе не знаеш ли там дека берехме такъв лук? 

А: Полски. 

Дъщерята: Полски лук. Те това сме. Брано е. 

А: Брано е, ама те това по ливадите, беха частни. Секи си имаше ливада. 

П: Частните ли? 

А: Па сиги после ги разорахме. 

П: А плащахте ли на тези хора, на които беше тяхна земята? 

А: Кой ще плаща? Мина към ТКЗС-то. 

П: А преди, преди? 

А: Преди 9-ти септември. 

А: Нема бе, то са плаща общ данък на сичката земя. 

А: Не, а за… 

П: За брането… 

Дъщерята: Не е, не е. 

П: Не е плащано. 

Дъщерята: Ша си откъснеш лук, ща си откъснеш киселяк… не е плащано. 

А:… полски лук беряхме, па лапавец… ха-ха… 

А: Ами всички ли имаха право от селото да берат от тая общинска земя? 

А: Ами секи, кой, кой… 

П: Кой иска — без да плаща. 

А: Никой никого не е забранявал. 

Т: А хора от други села можеха ли да берат от вашата общинска земя? 

А: Могат да берат. Кой ша ги запре? 

А: Няма ли да им се скарат? 

А: Наще одеха по Огнярското — там се бере. Това… тия билки са… божи 

работи. 

Ива: А гори ти имал ли си? 

А: Молим? 

Ива: Гори? 

А: Моля? 

Ива: Гори, гори? 

А: Абе гори имахме, ама они после… 

Дъщерята: Абе нема после бе татка, говори за 39-та година! Имал ли си гора те 

питат. Казваш — имал съм. 

А: Имал съм, ама не помна колко декаре. 

Дъщерята: Те, та те не питат колко декаре. 

Ива: За к'во си ги ползвал? За огън? 

А.: Слушай! Летно време, есенно време се казва… преди след летото. След 

Петров ден чегарехме шума за добитъка и от него, по-едрото за горене, ама сечехме 

шумата за добитъка. 

П: Дървен материал? 

А: Материал? Сечехме и за материал, кой си ги е чувал за греди, за матраки, за 

материал. Само че с позволително от горското. Чако де… чако де. 

Ива: Плащаше се? 

А: Такса, такса. 

П: А след като се прибираше реколтата… 



А: Да 

П:… частната или пък от общинската земя — как се ползваше след това самата 

земя? Например, ако е останало нещо разрешаваше ли се да се пуска добитъка там? 

А: Абе добитъка като ожънем оди по старнището, след като оберем царевичака, 

оди това, докато изорът. Като го изорът то не минава — одеха по ливадите там да 

пасеха, никой ги не забранява. 

П: И не сте плащали? 

А: Не сме. 

П: Ами ако е частна земята? 

Е она е повече частна, ливадите са частни, ама нема… 

А: Ако отидеш у нивата на комшията и си пуснеш овцете, да пасат, след като 

той си е ожънъл, ше ти се разсърди ли? 

А: Нема да се сърди. 

А: Там по стърнището да пасеш? 

А: След като ожъне, е свободно. Като обере кукуруза, ако не си го изорал да 

засееш, пак е свободно. Може да одиш на сегде със стоката, не е забранено. 

П: Общински, такива, на фондове земи имало ли е? 

А: Не, не знам дали е имало. А, тука това Бърдо му викаме, до Милин камик, 

горе на каманяка, това е било общинско. 

П: М-м 

А: Свинакаша. А доле Липака и това са срънки и му викахме — това е било 

общинско, да кажа частно. 

П: М-м… А от общинските гори можехте ли да ползвате нещо? 

А: Е, кък да ползваме? Свинак — ниско. Това съвета си ги продаваше, некоги 

горе бая от него. Куту 2–3 метра, та горе е вар и я сьм бил некоги варджия, 1–2 годин. 

П: А във вашите гори могло ли е да се ловува? 

А: Кък да са? 

Дъщерята: На лов да се ходи. 

А. П.:На лов. 

А: Ходеха си свободно, никой не ги спира. 

Т: Ти ходил ли си да ловуваш? 

Дъщерята: Не, не е ходил. 

А: Ами вие гора имахте ли? Ваша гора? Собствена гора имали ли сте? 

Жена му: Имахме, ама они влезнаа у ТКЗС-то и ги изсекоха. 

Дъщерята: Абе не говори за ТКЗС. 

А: Ами, ако искаш да си насечеш дърва от гората, от твойта ли си сечеш или… 

А: Тогава, некоги от нашето си сечехме, па сигикана… 

А: Ама ша платиш ли като сечеш от…? 

А: Е, нали ти казах, че позволително плащахме на горското стопанство. 

А: На горското? 

П: На горското. 

А: По-малко, неква сума, са колко кубика пише, че сечеш. На кубик плащаш. Ма 

сиги сечът и от наште. 

Дъщерята: Сега та не интересува. Казах ли ти засега да не приказваш? Ма, татко, 

вбесяваш ма. Нема да говориш за сега! Ти не можа ли да разбереш, че само за 39-та 

година приказват? 

А: Абе я разбрах, ама… 



Дъщерята: Ама ти приказваш за сега. Кой те пита за сега? 

А: Ама… 

Дъщерята: Вие ша го изфърлите половината, аз знам. 

А: Нема, не, не! Ние всичко ще запишеме. Няма страшно! 

П: Добре, сега да попитаме за водата… 

А: Чакай! Не сме свършили с това. Ами ако не ти стигне от твойта гора, можеш 

ли от другаде да си насечеш дърва? От общинската земя? 

А: Да. На съседа има повече — он продава. 

А: Той продава? 

А: Съседа продава, я си купим от неговата гора. 

А: Ама с пари плащаш? 

А: Е, ша му платим. 

А: А с труд да му заплатиш? Той да ти даде дърва, а пък ти да му свършиш… 

А: Немаше това, они… си плащат на колко декаре си спазарите и ги сечеш. 

А: Ами брали ли сте гъби, билки? От чужда, гора да береш? 

Може ли? 

А: Берат бе. От чужда, къде намериш, си береш, бе. 

А: И от чуждата? 

А: Бе и от чуждата. Гъби секи не бере, че ги не познават какви са. 

Има отровни и кой познава гъбите, тоя си бере. 

П: А плащаха ли ти? 

А: Не плащат нищо. 

П: Значи — свободно. 

А: Ами за бранищата, ама… той не знае к'во е. Забравил. 

Дъщерята: К'во е бранище, бранище. Татко знае, ама… 

Т: А вие като сте пили вода от кладенеца и той не е бил ваш… 

А: Така. 

Т: Плащали ли сте нещо? 

А: Не. 

Т: Не, не сте плащали? 

А: Това стана, след като го картираха. 

А: Ами… 

Т: Чия собственост беше той кладенец? 

Дъщерята: Чии са кладенците? 

Т: На общината ли, на…? 

А: На селото, на селата са. 

Т: Значи на общината? 

А: Целото село ги ползва. Виж там, дек съ копале геране, тия си ги ползват 

повече они. Кой нема близо вода, не плаща. 

Т: А тогава откъде взимахте вода да поливате? 

А: Абе ния откък помна се от там зимахме, от чешмите вода… 

Т: За градината? 

И:… каптираха 

Т: За градината, да. 

Дъщерята: Некоги, мисла, че… 

А: Градините си как поливахте? 



Дъщерята: Градините… 

А: Ние не сме имале, не сме садили у дворовете… преди 9-ти. То немаше вода… 

Къде ша садиш, да изнасяш от чешмите ли? Па кой имаше геране, по пазарете, градини 

правеха такива зеленчукови, пращаха от тех си купуваха зарзават. 

Т: А тука тая река край селото, вашта… 

Дъщерята: Скът. 

Т: Има ли риба у нея? 

А: Тука тоя язовир! 

Т: Преди 9-ти. 

Дъщерята: Не, в реката, в Скът. 

Т: Имало ли е риба? 

А: Има. 

Т: А някой ходил ли е на… да лови риба? 

А: Бе кой ли не е одил, драг да си лови, той не е одил. Ловил е, ама не е плащал. 

Т: Нищо не е плащал? 

А: А ти ловил ли си риба? 

А: Не. 

Ива: А воденици, тепавици, имало ли е? 

Дъщерята: Воденица — да. 

А: Кое? 

П: Воденица. 

А: Воденица ли? Глей сега! Воденица е имало… тая Ралчовската, и Туювската 

воденица. Па по-рано е имало и други де… А тая ги направиха 22 година, та след 9-ти 

ги национализираха ги разсипаха. 

Дъщерята: Татко пак приказва след 9-ти, ту… 

П: Значи те са били частни тия воденици? 

А: Е беха неколко. Дек са направили мелници. Тук доаждаха от 3 кладенци, 

Девене, Оден, Горно Пещене, Мраморен, Чирен. 

П: М-м… 

А: Ами… 

А: Ама. 

А: Ами ако не искаш да си вземеш а-а от реката пясък, чакъл, такива…? 

А: Не плащаш нищо. 

А: Нищо не плащаш? 

А: Нищо. То нема такова, нема у село вода за нас, такива работи. 

Не е като Бутуньето, през Криводол, тук тая е слаба река. 

А: Ако земеш камъни от планината, там вече ша плащаш, ли на някой? 

А: Хората си ги вадеха некоги, не зимаха нги нищо, а продаваха камъня. 

П: Откъде ги вадеха? 

Дъщерята: Кариерата. 

А: Те тука отдоле. 

П: И да вземеш от тая кариера плащаш? 

А: Не, не плащаш нищо! 

П: Що? 

А: Не плащаш нищо, тия хора… 

Дъщерята: Общински… 

А:… вадеха камъня и продаваха… 



П: Кариерата е била общинска? 

Дъщерята: Кариерата е била общинска? 

А: А? 

Дъщерята: Кариерата? 

А: Общинска, общинска. Секи имаше право да вади камъни, ако желае. 

А: А нямаше, ли частни кариери? На някой частник да е била? 

А: Абе напоследък у двора на една-две места ма немаше къде у Връбешница… 

Повече си беха общински. Немаше такива работи. 

П: Вие имали ли сте там тепавици, мелници, воденици? 

Дъщерята: Не — не. 

П: Някаква работилница, не сте? 

А: Не сме. Не. 

Ива: Ама сте ползвали? 

А: Абе ползвали сме, там си плащахме в натура. 

Ива: В натура? 

А: Не с пари, ми в натура. На там кутли сипа, на колко кила, те толко кутли и 

айде. Сиги как е станало… 

Дъщерята: Па за сега почваш. 

Т: А как ползвахте общинските земи? Кой решаваше как да ги ползвате? 

А: Общинските ли? 

П: Да. 

А: Еми, училището ги наддаваха. И тоя дек ги земе с к'во ще може да ги сади. Не 

е нужно да го задължават. Сади си кукуруз, есенно време си засее жито, жъне си го. 

А: Който иска? 

А: Бе, тоя дек го е наддал земята! 

А: Ами нямало ли е по-стара традиция — на най-богатия най-много, на бедния 

или няма такова нещо. 

А: Абе това е наддаване, кою наддава. Може и най-богатия да наддава, куту ги 

земе, он ги ползва. 

А: М-м… 

А: Гато е богат он си прави сметки, че ша изкара… прави търговия. 

А: Ами как са се контролирали тия неща? Кой колко земя да зима? Решенията да 

се взимат? 

А: Нали ти казвам, че може да имаш 100 декаре, куту сакаш — ша наддаваш. 

А: Да де, ама тия общински земи кой се грижеше за тях? Кмета организираше… 

П: Имаше ли никакъв съвет, който да определя. 

А: Имаше общински съветници некоги. 

П: И тоя ли съвет се заемаше, с разпределянето на земята? 

А: Ема разбира се, общинския съвет. Сбират се и решават тава така да направят, 

тава така, заедно с кмета. 

П: М-м… А знаеш ли на тия събрания какво се решаваше? Тоя съвет какви 

решения е вземал? 

А: Абе, куту речът — земат решение да кажем а-а по 400 лв. на декар ли, това 

изпълняваха. 

П: М-м… 



А: К'во друго решение може да вземат? Не могат да го задължат с нищо — той 

к'во иска с тава ше си го насади. Само, че с най-трайни насаждения не разрешаваха да 

се сади. 

П: М-м… 

А: Лозя, дървета и така нататъка. А за 1–2 години като го земат к'во щат да го 

ползват. 

Ива: А иначе общоселски събрания имало ли е? 

А: Бе имало е. Куту стане нещо… правеле са. 

П., Ива: Ама кой участваше? 

П: Кой участваше в тези събрания? 

Дъщерята: Хоръта. 

  

А: Абе… 

П: Как се определяха? Да. От всяка къща ли е по един или определени хора. 

А: Кой желае да иде. Не е имало задължение. Кой желае, видат, че има събрание, 

бие барабаня. 

П: А-ха. Ти участвал ли си в такива събрания? 

А: Не. Ма я нема. Я после у училище. 

Дъщерята: па после. Ама аз ша та оправям с това после… 

А: Ха-ха. 

А: Какво знам, това казвам. Нема да лъжа нищо! 

А: Ами имахте ли вашето семейство някаква полза от тая общинска земя? 

Имахте ли някакава полза? 

А: Е ква? Ако имахме полза дека пасехме стоката у неге? Като сме имали 

беглик, да си платиме. Друга к'ва полза ша имаме? 

Дъщерята: Нали на баба Мария са давале, на баба Мария… 

А: Е? Фонда, фонда… Това имахме, като… 5 декаре земя. 

А: Ами мислиш ли, че ако я нямаше, тая земя — фондовата, да помогнат на 

майка ти, щяхте да се оправите? 

А: Ние имахме на исполица му викахме. 

А: Ама… 

А: Некой има повече земя и казва така — дава ти на исполица на две, ти го 

работиш, ореш, копаеш, жънеш… и после го делиш на две. Като овършееш житото 

колко кофи изкараш, делиш на две, куту береш кукуруз, там на самото место го 

разделиш с кошлето — толко кошлета на теб. Така беше. 

А: А кое е по-изгодно — да го вземеш на изполица или да ти дадат от фондовите 

земи, да те подпомогнат. 

А: Е там, нали ти казах, че дават на такива — дето покрай от Сръбско ги 

изгониле насам, дек имаше тикива, на тия дадоха и на вдовици. И на хептем бедни, дек 

немаха никви земи, и на тях дадоха по-малко земя. 

П: А някакви приходи да сте имали, облаги от тия общински земи? 

А: Не, никакви. 

П: Да сте продавали от тях? Къде например са растяли билки, нещо дървен 

материал? 

А: Не съм имал. 

П: Значи нищо? 

А: Не съм ползвал никакви работи. 



А: Ами пътищата как се поддържаха едно време? Преди 9-ти? 

А: Глей сега… Тия пътища не са като сега планирани, като комунизацията, тия 

са кой къде некоги прави път — там върви. Ама ако мине и наруши, и да ти съсипе 

нещо, водиш комисия и он плаща за загубата дека го е зел. А сиги има на сегде пътища. 

А: Ами имало ли е такива случаи да каже кмета да излезе цялото село да оправя 

пътя, че е развален? 

А: Правили сме. 

А: А как казва? 

А: Дека разрушен, и дек това-онова, по маали се дигнеме от сека къща по човек 

и отиват там дека е разсипано го поправят, да си оди, да си минува с колата. 

А: Ами кмета ли казва от сяка къща по един човек или… 

А: Абе самите хора си признават, нали минават секи ден с колата там, требва да 

го направят. 

П: А имало ли е такива, които не са ходили, след това да са били наказвани? 

А: Бе, они ги прощаваха. И кой не е кадърен не оди, ако не прати леко дете да 

отбие деня и айде, че одил. К'во да го правиш? 

А: Ами кой решава кой да отиде с лопата, дали с добитък? 

А: Е, казват… 

А: Ти си решаваш? 

А: Е, казват тия тураха на 10-тина къщи един, кмета, от съвета му казват — ти си 

отговорен на те тия 10 къщи, ша кажеш колко кола, колко това. И он им казва — колата 

ти, ти с това и това — да правят пътя и така. 

Т: Ама значи е имало отговорници? Така ли? 

А: Е, ама така доброволно, не е назначаван. Казва му кмета и той отива. Или па 

от маалата викат: „Ей, тоя по-малко вещ, по-учен те ти ша ни командваш к'во ша 

правиме. Сиги да иде да командва, нема да иде. И едни сакат да го напарават, други 

сакат да го разрушат. Те такива работи. 

А: А ти ходил ли си да оправяш? 

А: Ходил съм. 

П: А да почистваш пасища? 

А: И чешмите кога правихме доброволно, това е се преди 9-ти. Пред 39-та 

година, коги е правено това — така се е ползвало. 

А: А контролираше ли ви някой като работехте по пътищата? 

А: Никои. Ако види некой, че некой не роботи ние го овикаме… 

Ха-ха. 

Ива: Заплащаха ли ви? 

А: Не. Кой да плаща? Нали това е доброволен труд. 

А: Ами като видат, че се е замърсил гераня, кмета ли казва да идете да го 

почистите? 

А: Тогива не е имало герани, тия герани после ги извадиха гераните, одеха 

повече на чешмите. 

А: Ми на чешмите, кой казва да се поправят? Вие сами или кмета нарежда? 

А: Абе, ако… 

Дъщерята: В центъра, дето Банята — срещу Банята има 3 големи такива 

кладенци. 

А: Да. 

Дъщерята: Изворна вода. И цялото село налива вода. 



П: А това ли са тия трудови дни, които се водят? 

А: Имаше… водеше се и трудова повинност — 10 дни. 

П: К'во е това? 

А: Имаше трудова… 

А: Какво е това? Обясни ни, че не знаем. 

А: По 10 дена. Например — правихме училището — 36-та. Секи трябва да даде 

за тия 10 дни колко тухли, колко песък да докара от Криводол, предадат му колко да 

докара, за да си отбие трудовата. 

Такива работи. 

П: М-м… 

А: А-а, залесявали ли сте общинските имоти? 

П: Да ходите да садите дървета? 

А: Нали ви казах, коя година беше, ама она се падна сушава и они изсъхнаа, тук 

към Милин камик, покрай Милин камик садихме борове. Хвана се суша като тая годни 

и сичкото изгореи после край. 

Т: А вие безплатно строили ли сте някакви сгради, общински сгради? 

А: Абе… нема общината. Общината безплатно не е правено, се си е плащала. От 

бюджета. 

Т: На вас ви е плащала като сте строили нещо? 

А: Е на майсторите плащаха? 

Т: А вие не сте участвали? 

А: Не съм. Бил съм млад или нещо друго. Не съм. 

А: А касапницата чия собственост е? 

А: Ама те ги развалиха тая касапница. Тя беше общинска. 

А.,П.: Общинска ли? 

А: Общинска беше. 

А: Ами кой я е строил? 

А: Касапница и фурня и един дукян за зарзават, ама тия го развалиха, тука дето 

читалището беше. 

П: Кой ги е строил тях? 

А: Съвета. 

Т: Пак майстори? Ама вие хич не сте помагали? 

А: Има кланица покрай село, там срещу воденицата. Кланица — и она я прави 

съвето. Да колят таму, да не колят животне това у село. Та там ходеха от село. 

Т: И хората у село изобщо не са участвали у строежа? Така ли? 

А: А? 

  

Т.: Хората от село изобщо не са участвали в строежа? 

П: Не са помагали при направата? 

А: Абе, кък… майсторите си нги плащаше съвета. 

П.: М-м… 

А: Съвета са е разправял с тия работи. 

А: Ами какво сте правили в тая касапница? Клали сте добитъка ли? 

А: Кой е, едрия добитък, даже и мъничките ярета са продаваа на сред село, 

имаше касапски дюкян, продаваха месото, там го колеха и там лекара, ветеринарина, го 

печатира, че е качествено и тук го продавах на сред село. 



А: Ами ти, ако искаш да заколиш много добитък, в касапницата ли ша го 

заколиш или в къщата си? 

А: Не е. Коляха са… ама там го коляха, у касапницата. 

П: А кой плащаше? 

А: Абе тоя касапина, къде продава месото, тоя си плащаше. Кво плащаше не 

знам. 

П: М-м… 

Дъщерята: Имаш — даваш му. 

А: Па сигикана тия… 

А: Кой ти плаща? Той плаща ли ти? Касапина. 

Дъщерята: Е, касапина ли плаща? 

А: Касапина. 

Дъщерята: Ми касапина. 

А: Там съвета нги определя такса. 

Дъщерята: Айде, че се измори стареца. 

А: Друга помощ, освен земята от фонда, получавали ли сте от общината? Пари, 

храна? 

А: Не, не сме. Получавали сме пенсия. На баща ми пенсията. Майка ми 

получаваше пенсия. 

П: Да. 

А: Да, това е държавна. 

А: Друго, да, от държавата, никва помощ, не сме. 

П: А помагахте ли си тука по комшийски? Със съседите? 

А: Помагахме си, ма сиги… 

П: Ма безплатно? 

Дъщерята: Пак сега почваш ти… 

А: А? Ма к'во искаш ти, не мога да разбера… 

Дъщерята: питат те помагале ли сте си преди. Нема сега да приказваш. 

А: Абе, помагахме си, ама сиги си не помагаме. 

Дъщерята: Ама кой те пита за сега, дали помагаш? Ти нема да казваш! 

А: Нали казвам. 

Дъщерята: Е, ма си татко… 

А: Некоги сме си помагале… 

А: Не. 

Дъщерята: Вбесява ме с това. Всичко свързва сас сега. 

А: Нищо. Нека. 

П: Та тогава сте си помагали? 

А: Да. 

П: Така, без да плащате един на друг — при строене, при обработка на земя. 

А: Ами селски хамбари имаше ли? Общ — да ползват всички селяни тука — 

хамбар? 

А: Абе, ползваха… Ползвали са банята като… та си переха там. А сиги… 

Дъщерята: Жито, царевица имало ли общо да вървят хората да купуват от там? 

А: Не, да си го пазят там — хамбар, да складирате — кош? 

А: Не е имало такива, секи си го копае и си го сбира у дома. 

А: Ами на банята като сте перяли, плащали ли сте? 

А: И там нема бе, там беше чешма. 



А: Чешма? 

А: Корита, наполи, секи си пере, отпред. Само за къпането плащахме. 

П: М-м… 

П: А тая селската взаимопомощ, организирал ли я е някои, или така е ставало 

спонтанно? 

А: Това не мога да ти кажа нищо. 

Дъщерята: Никой не я е организирал. 

А: Ами кои дейности в селото сте извършвали заедно? К'во правехте в селото 

заедно? 

А: Поправка на пътищата, това-онова, друго к'во, никва помощ. 

Ива: събрания… общоселски събрания. 

А: Абе, куту ручът събрания — има си там, вземат решения, к'во ги правят, 

правят. 

Ива: А ти участвал ли си в такова събрание? 

А: Абе, участвал съм, они вземат такова решение. 

А: Да. 

А: Че разберем да правим пътища — че връвим, че връвим, айде — друго к'во 

може да направим? 

П: А, би ли ни казал тука кои земи са общинските земи? Би ли посочил някакви 

такива наименования? 

А: Глей сега. Тука поди село, това Градината дек му викаме ние. 

Като отиваш за Мало Пещене от десно. До воденицата това. У Селаша имаше, у 

Селаша — нам колко декаре. Това може да ви го кажат съвета или Поземалната 

комисия. 

П: Не. Ти к'во си спомняш? Ние тебе те питаме? Ти какво си спомняш? 

А: Нали ти казвам, че под наем ги зимаха, кой к'во иска, това да прави. 

П: М-м. А с… 

А: Каква е тази агрономова бразда? 

А: Глей сега… 

А: Да ни разкажеш? 

А: След войната? 

А: Преди войната. 

А: Преди войната било разпокъсано… 

А: А след тая година, след 18 година? 

А: След 18-та година свърши оная. Сега така е било разграничението ни — ни 

навътре, ни навънка. И са сбират от селото, съветници, тия си били некоги съветници, и 

назначават неколко душ и че тия 'ора, дек са покрай землището, селското, там покрий 

них и тия и тия, къде определват там е минувала бразда и му викат Агрономова бразда. 

И на неколко места, па около село са правеле едни грамаде така, големи купчини земи и 

затова му викат. 

А и между тех са пущале дръве и затова му викат Агрономова бразда. Ама това е 

било след войната. 

П: А хайде да ми покажеш тука, ако това е разположението на селото да ми…, 

да ми нарисуваш тука къде, кои земи, чии са били. Нещо като карта на селото. 

А: Е, кък — не мом. Това само Поземелната комисия… 

Дъщерята: Слушай сега, това е пъта за Мало Пещене, отдолу местностите и от 

тая страна местностите, какви са? Те това искат децата? 



П: Да. 

Дъщерята: те това е пътя за Мало Пещене и ти почваш отдолу. 

Отдолу и от горната страна — местностите. 

А: Чакай сега — то е обратно, требва от тук, откъде Враца да почна. 

П: Ето това — да. Да кажем това е Враца. 

А: Не, не. Това дек — наново требва да го начертаеме. 

П: Добре. 

А: Абе то Поземелната комисия ги има на плана, бе. 

П: Ние искаме от тебе. 

Дъщерята: пак Поземелната комисия бе, татко, бе. Абе, тъ… 

П: Ето. Ето ти химикалка, ако това е тука пътя… 

А:… да го начертая? 

П: Пътя ли, ето го пътя. 

А: Пътя? Къде е? 

П: Добре. 

А: Пиши тука — Враца. 

П: Добре. Враца. 

А: Така. Най-напред Татарското,… 

П: Да. 

И:… след това Могилките… 

П: Да. 

А:… след това Смрадещец… 

П: Да. 

А:… след това Скът. 

П: Реката. 

А: Реката минува тука. Тука минува. 

П: Добре, това е Скът. 

А: Попълни ги! Скът! 

П: Да. 

А: След това Плуговините. 

П: Да. 

А: то по-първо Чифлика требеше… па после. 

П: Добре. Преди него е Чифлика. 

А: Да. После Плуговините. 

П: Добре. 

А: Така. След това…? 

П: Някаква земя, на някакъв бей? 

А: Чакай! Не, не на бей ми тука — Кириджията. Има чешма там. 

П: Моля? 

А: Кириджията. Така се казва тази местност. Кириджията. 

Ива: Защо се казва така? 

А: Чешмата, некоги през турско време, през турско време е била от некакъв 

кириджия и от там сигурно се казва. 

П: М-м… 

А: След това — иде више ма то е пак… Решидовото. 

П: Как? Ре-чидовото? 



А: Ре-чи-до-во-то. 

П: Да. 

А: Рушид бей, некоги. 

П: М-м… 

А: И тук свършва, тук джедето продължава натам. 

П: Добре. Дай сега… 

А: И тук почва, тука са му викале… 

П: Тоя вече… 

А: Тука частно рочва. 

  

П: Добре. 

А: Суроселско, Селаша, насам Селаша, а джедето тук свива насам, почва… 

Селаша писа ли — Селаша? 

П: Да, да. 

А: А, Золите? 

П: Те са тука ли? 

А: Тука. Золите, върви насам. 

П: М-м… Да. 

А: После… къ му викаха на това? Оф… Чешма има там. 

П: Добре, ша отбележа. 

А: Чакай, бе! Не мога да се сета. 

П: Е, нищо. 

А: Оттам — насам — Беричково, Беричково. 

П: Да. 

А: Пладничето. 

П: Да. 

А: Данговец. Така грубо… Данговец. А Крешка? 

П: Да. 

А: Ручалника. Само че тука почва нагоре — нататъка бобище имаше. 

Бобище. 

П: Къде е? 

А: Е то е от чешмата надолу, от тия… 

П: От тая чешма? 

А:… Не! Чучуревец. Това беше чешмата. 

П: Чучуревец? 

А: Чу-чу-ревец. Така. 

П: След Ручалника к'во има? 

А: След това? Ох, кък им викаха…? 

Дъщерята: деца, вече свършвайте, не тормозете стареца! 

П: Няма вече. Свършваме. 

Дъщерята: Айде, че той е стар човек. 

А: Пиши! Селската ливада. 

Д: Как? 

А: Бобище пиши! Па, после Селската ливада, ма то това е от лозята нагоре. 

Дъщерята: Пасбище… 

А: Там има много… 



Дъщерята:… ходехме като ученици. Казваше се Селска ливада, щото всички, 

всички косеха от нея. 

П: Да. 

А: Това общенска ломя ли е? 

П: След това. 

Дъщерята: Общинска мисля, че е. 

А: Тука требе да почнем, па… нагоре Калугер, това е лозята горе. 

П: Нищо. Тука, общо? 

А: Пиши Калугер! 

П: Да. 

А: И тука това вече е Краището. Бобище писа ли го? 

П: Да, писах го. 

А: И тука, насам Краището. 

П: Това е Краището вече? 

А: Тука, до полето, има Лозята. 

П: И тука вече полето и лозята? 

А: Горе-долу. 

П: А, добре. Там Татарско, Могилките, Смрадещец, да. Тука тая земя частна ли 

е? 

А: У Татарското е имало фонд. 

П: Тука? У Татарското? 

А: Фонд е имало… 

П: Иначе — другото е било частно? 

А: Това натам е все частно. 

П: А къде иначе е… фондове пак? 

А: А, стой! 

П: Фондовете сега кък е… На това разположение ми го покажи. 

А: Глей сега… Това кое е? 

П: Кираджията, Чифлика. 

А: Чифлика? А това? 

П: Плуговините. 

А: Могилките, а? 

П: Плуговините. 

Дъщерята: Плуговините. 

А: Плуговините? Глей сега… градината дек, ама това срещу Чифлика, от тая 

страна. 

П: От тая страна? 

А: Тука, тука от тая джедето. 

П: Какво има? Градини? 

А: Това е било училищен имот. Той нам колко декаре е. Училищен имот. 

П: М-м… 

А: Така. 

П: Да. 

А: Училищен имот. После… нам къде… Селата къде е? 

П: Ето го Селаша. И тук ли има? 

А: И там па имаше… На друго место, незнам. 

П: А фонд? 



А: Кое? 

П: Фонд, къде има? Освен тия. Да, друг фонд имало ли е? 

А: Друг фонд къде… Селската ливада… Това нали е фонд? Селската ливада 

къде я писахме? 

П: Ето я. 

А: Това, това общинско… 

П: Е, мерси много. Къде е центъра тука, я ми обясни? 

П: Е, това е тука пътя. 

А: Това е пътя. 

П: Да. 

А: Ами как са се опазвали земите? Да не влиза чужд добитък в чужда земя? 

А: Некога и това е 39-та година, след 44-та. 

А: Преди 9-ти. 

А: Имали сме пазач, сме им казвале пъдаре. На сека местнос по един пъдар. 

На… ъ-ъ… на… плащали сме кукуруз, царевица н'ам колко кила на декар, на цялата 

земя. 

П: Да. 

А: А и сме имали нощни. Нощно време да пазят селото и пак сме им плащале, па 

кукуруз и жито. 

А: Се в натура плащахте? 

А: В натура. 

А: Е, това е. 

П: Ами… Благодаря много. 

А: Много ви благодарим… Ами, ами съгласни ли сте това да можем да ви 

цитираме в някои книги за научен материал. 

А: Абе, к'во щете, това правете. Ако е вестник може да ми го, да го намер. Може 

да цитирате. 

2.6. Интервю с ключовия информатор ЦВЯТКО ПЕТКОВ 

ЦВЕТКОВ 

Г: Би ли се представил? Как се казваш? Кога си роден? 

Ц: Ще ви кажа. Роден към на 7 септември 1919 г. Казвам се Цветко Петков 

Цветков. Роден съм в село Баница. 

Г: Напускал ли си селото? 

Ц: Не съм се изселвал от селото, а съм работил във Враца. 

Г: Кога си започнал да работиш, на каква възраст? 

Ц: Я съм почнал да работа на 14 години. Като завърших 1933, трети клас и баща 

ми ме прати да уча занаят — да плета на машина, в с. Ракево. И там съм работил 4 г., 

без да ми плащат, само са ме раниле (хранили), а-ха, чирак съм бил. До 37-ма година се 

прибрах тука и баща ми купи машина — продаде една крава, та ми купи плетачна 

машина. И я започнах да работа. И затова ми викат Цвеко (Цеко) плетача. Работил съм 

занаята до 50-та г. Като влезнахме в ТКЗС-то, я ликвидирах занаята. През това време 

съм помагал на баща ми и майка ми със земеделие — с овци, с крави, с телета, с 

кокошки, с прасета. И така 56-та ние влезнахме в ТКЗС-то. Бях в Управителния съвет, 

бях бригадир до 59 г. И 59 г. дойде председателя, един с висше образование и ми вика: 

Цеко, за тебе место нема тука. Тогава членувах в БЗНС, членувам и днеска. През тия 



години съм работил с тях безпогрешно, на честни начала, но така се стекоха 

обстоятелствата, я требаше да напуща. Дадоха ми документ, че ме освобождават, и я 

станах оттук, та във Враца, да си търся работа. Там имам зет, сестра ми е по-млада от 

мене. Оня е майстор, отидох с него да ставам майстор. Работих май 2–3 месеца и по 

едно време се оказа место свободно в Булгарплод — Враца за началник-склад на 

плодове и зеленчуци. Я, въпреки че немах практиката, не съм учил некое училище, 

рискувах, реших и отидох там — 59 година през април месец и лека по-лека се научих. 

13 години седех там на един склад за износ на плодове и зеленчуци. Тогава беше 

разцвета на ТКЗС-то. Тогава имаше всичко. Оттам един от Бабино, мошеник, като 

дойдеше у склада, всичко взимаше, без да плаща, без да прави сметка, че това се води 

на човек, да отговаря. Изпокарахме се. И събра един път другарски съд — имаше към 

предприятията, че яз съм спал в склада. И верно, спах в склада, та те ме ползваха като 

пазач и я си пазех моята стока; и че ползвам плодове и зеленчуци, без да плащам. А он 

си ги взимаше така. Та ме накараха и дадох молба — доброволно да напусна. Обаче във 

Враца има представителство на Булгарплод — София. И я днеска напущих тука, на 

другия ден започнах там. Они после дойдоха да ме викат да се върна, напущих един 

склад с голям капацитет и голяма отговорност. Но как ще да е, я се не върнах, прекарах 

там 8 години, там се пенсионирах. Та 13 и 8–21, и 6 в ТКЗС — това ми е целия трудов 

етаж. 

Г: Като си се върнал, с кого си живял? 

Ц: Я като се върнах от занаята, майка ми, бог да я прости, беше жива, тя почина 

на 42 г. 

Т: Какво образование е имала? 

Ц: Никакво образование, също и баща ми. Баща ми можеше да пише, тя не 

можеше. Брат му (на бащата) е даден храненик на 40 дни, че майка им е умряла от 

родилна треска и не е имало кой да гледа детето. И они са го дали хранениче тука. Той 

почина и той. Сестра му се е оженила пак тука и тя е починала, така че, като се върнах 

от Ракево, взех да плета тука, взех да им помагам. Майка ми като почина останахме 

трима дути — я съм най-големият, имам две сестри още. Тази, втората, която е по мене, 

е починала, а другата е тука, на село. Ние немахме някакво образование. Сестрире ми 

са с 3 клас, прогимназинален. Я се ожених 40 година, и тримата се женииме един подир 

друг. И ние останахме: я, жената, бог да я прости, и татко — трима души. Ние 

живеехме на друга къща, обаче направихме тук, и я дойдох тука. 

Г: Децата кога се родиха? 

Ц: 42-ра ми се е родило първото, дъщерята, тя завърши висше образование — 

зоотехника, а 52-ра се роди пък момчето. Мислехме да минем само с едно, разликата е 

10 г., не можахме да остискаме… Синът ми е в София, завърши инженерство. Снахата е 

също с висше образование. Дъщерята е в Оходен, тя е близо. Тя работи в Оходен, 

работи и в село като зоотехник. Беше кмет на Оходен, два мандата. Така че децата съм 

ги устроил. Я закъсих, че жена ми почина, и останах сам — 11 години ка почина.  

Възел, колко щеш да го разплиташ. Я исках още втората година да търся некоя 

женица. Обаче, дъщеря ми не даде: „Тя като дойде, я ще я изгона, на майка ми в къщата 

— не“. И я се съгласих. Всичко си пада на мене. Тя си има внуче на 4–5 г. Тия 

софиянците, как да ти кажа. Снахата е от Девине, тя завърши медецина, детски лекар е, 

способна е, но е студена. Ние не бехме съгласни с тая негова женитба, да си е тука, във 

Враца. Той отиде в София, она го прилъга, отиде в София и ни натири, с месеци не 

идваше, и така, че устроил се е в София, много добре, апартамент си има негов. В един 

експериментален блок, къде Мотопистата, та там живее. Добре е, не ме закача с нищо, я 

съм свикнал да се трудя и да си имам всичко. Занимавам се с всичко, но най-ми е 

приятно да си гледам пчелите. 



  

Схема 3 

 
  

Г: 39-та г. бил ли си член на кооперация, имало ли е тук кооперация? 

Ц: Кооперация земеделска немаше. Имаше занаятчийско сдружение. В него 

влизаха всички занаятчии — шивачи, бръснари, обущари, тичлери (1). 



Г: Тичлер, какво е? 

Ц: Тези, дето правят дограмата. Но това сдружение не играеше кой знае каква 

роля, но ни обединяваше, така като занаятчии, събирахме се. 

Г: Помагаше ли ви, например с пари? 

Ц: Никой нищо, имахме нещо като членски внос, колкото да поддържаме 

помещението, все за текущи работи. А иначе никой, ние сами се издържахме. Друго 

сдружение не е имало. Потребителната кооперация я имаше, може би 1910 г. е 

създадена. Тя е създадена от 7 човека и тогава, за да заработи, те са заложили земя, кой 

е имал, кой е нямал е заложил воловете си, средства и са отворили, създали тая 

кооперация. В смисъл такъв, че да бойкотират частните магазини. Ше продаваха на по-

ниски цени. 

Г: А на читалището бил ли си член? 

Ц: Не съм бил. 

Г: Мишо живееше с баща си, майка си, сестрите си от какво изкарвахте пари? 

Ц: От земеделието. Имах по това време и деда, дето съм кръстен на него, п 

гледахме около 60 овци. Деда при нас живееше. 

Г: 39-та, колко души живяхте заедно? 

Ц: 4 със стареца. 

Г: А сестрите, къде живееха тогава? 

Ц: О, тука бяха, значи 6 човека. От земеделие. Продавахме ягънца, овце, вълна, 

телета, крави, царевица, жито — най-много продавахме. 

Г: А ти с твоя занаят не си ли печелел тогава? 

Ц: Не. Занаятът на село беше само 6 месеца през зимния период. Жените си 

предят от тяхната вълна. Даже тогава ние плащахме данъци. Тогава зарегистрирах, че 

ще работя на дюкян. Та ми дадоха кочан фактури, па искаха да ме облагат за цяла 

година. Я дадох една молба до София, до инспекция, и от там ми казаха, че нямат право 

да ме санкционионират за цяла година, а само за 6 месеца. 

Г: Всички ли работехте в земеделието? 

Ц: Всички: и майка ми, и сестрите, а стареца — овчар беше, гледаше овците, ама 

и ние му помагахме. Гледате само нашите овци. Имахме кошари по къра, дето имахме 

земя, там снеха и зимъска. 

Г: А на други хора рабохте ли земя? 

Ц: Не, никак. А сме купувале хора от време на време да ни помагат: у жътва — 

днеска 2-ма, утре — 3-ма. Работехме около 40 дка земя, и 20 дка бяха ливади. Общо 60 

дка наша собствена земя. 

Г: Давали ли сте на други да я работят? 

Ц: Не, не, ние сме си я работиле, прегало сме имали. 

Г: Баща ти, майка ти, членува ли ли са в кооперация тогава? 

Ц: Баща ми членуваше в потребителната кооперация. 

Г: Какъв добитък имахте? 

Ц: Отглеждахме крави — едно прегало — две крави: теле, около 60 овце, те 

варират: кокошки, прасета — по 1, 2, по 3 — продавахме по една — оттам си взимахме 

парите. 

Г: А какъв инвентар имахте? 

Ц: Ние не сме имали вършачки. Имали сме плуг, каруца. 

Г: А в двора какви селскостопански постройки сте имали? 

Ц: Е, тука нема. Там, дето бехме имахме един кош — отдоле беше за животните, 

отгоре — храната: кукуруза, житото… Кошара е съвсем друго. Кошара — по полето, а 



и в двора можеш да направиш. В нея спят козите, овците. Кош е друго. В него — 

кравите, кокошките в курниците, прасето — кочина. 

Г: Какви сте били вие, как мислиш — бедни, богати ли? 

Ц: По онова време прилично сме били, средни сме били. Ни най-богати, ни най-

бедни. Живели сме да преживяваме. 

Г: Къщата ни е била ваша, собствена. Колко стаи имаше? 

Ц: Тя беше с една стая и друга му викаме къщи. Стари къщи. По онова време се 

правеше така — една постройка с две разпределения. В едното са спали, а в другото 

има комин. Знаеш ли какво значи камина? В тая камина тука са готвиле, тука са 

гърнето с боба вариле. Абе, то огнище с комин. Покрай това огнище са готвиле, месиле, 

яли, всичко са привиле. Зиме, лете — все на това место. После това го бутнахме. Я като 

дойдох тука, сестра ми остана горе, бутнахме го. Всичко с дърва. 

Г: Чешма имахте, ли в двора, в къщата? А кладенец? 

Ц: Не, не. Чешмите не бяха канализирани. Тука имаше 4–5 чешми извън двора. 

Г: Тоалетна имахте ли в двора? 

Ц: Имаше. 

Г: Какви очаквания, планове имаш? 

Ц: Откъде съм тръгнал, откъде съм почнал — се не види, а къде отивам — се 

види. Чакам накрай село да идем. Със земята какво — имам желание да я взема, има 

моите наследници нещат да я работят. Моите планове са изчерпани. Какво е требвало 

съм постигнал. Оженил съм децата, изучил съм ги, задомил съм ги. Не са развей 

прахове и са добре. За мен — ако мога да намеря една бабичка…(смее се). Самотата не 

е хубава. Как да ти кажа… Един като мене отишъл при една врачка: „Слушай да ти 

кажа, я останах сам си, докога ще тегля туй тегло, по-добре да мра“. Тя рекла: 

— Колко години се минаха? 

— Осем. 

— Е, една още като се мине, 9, и ти ще свикнеш, (смее се). 

Г: Коя е била общинската земя 39-та година? 

Ц: Общинската земя беше покрай селото, около 1200 дка. Общинска земя имаше 

и в Балкана. Общо едната и другата — 1200 дка. Това е било работна земя. В Балкана е 

била гора. Пасището си е отделно. Имало е общинско пасище — покрай селото. Имало 

е и общинска ливада. След като си заминале турците, тук е останало турска земя. Тия 

от село се дигат, трима човека. Единият е Тошко Неделков, на жена ми деда. Един 

Тодор Даскала, който е и имал сестра, оженила се по турчин. И един Вълко 

Мариновски, от такъв род, дигат се с торбичките пеш, и у Цариград. И го намират, и 

златни пари са носили у торбиците, та са го намерили тама и са платиле земята, тая 

селската ливада, дето си е и днеска. 

Г: Това Рушидовото ли е? 

Ц: Не, това е отделно. И Рушидовото са купиле. Като се върнале от там, 

ливадата е останала селска, и към училището, а Рушидовото е разделено на цялото село 

— по половин дка, по един дка. 

Представете си, че е разделено така и с течение на времето то се е променило… 

Г: А можеш, ли да ни начертаеш тука, къде е била тази земя. 

Примерно, ако това е пътя за Враца — тука е Борован. Къде е била обществената 

ливада, земята, гората? 

Ц: Това е селото. Покрай селото е пасище — това е общинското. 

Фондовете, общинската земя — тя е на две-три места. Тя я има и от този край, 

пък и от тоя. Общинската гора е некъде тъдява. 



Г: А къде е била ливадата, селската ливада? 

Ц: След като тук е гората, това е тъдява — към Милип камик. Е не знам къде е, 

но около 80 дка. И днеска си стои… Тук идваш от Враца, тук е Мало Пещене. Ливадата 

е срещу Мало Пещене. Церов дол е къде Мало Пещене, тук идват за вода да се лекуват. 

Г: А мера, мера на какво казвахте? 

Ц: Мера (2) казваме на даден район — дали ще бъде бобище, дали ще бъде това 

— еди-коя си мера — селище, бобище, Букура, на това му казваме мера. 

Г: Но независимо земя ли е или нещо друго. 

Ц: Земя е, само земя. 

Г: А бранище? 

Ц: Бранище вече е къде Балкана, къде Милин камик, тука е минал Ботев, от 

Козлодуй и първата битка е на Милин камик. 

Г: А трайни насаждения, на селото, имало ли е? 

Ц: Не е имало на селото. Имахме — всеки частник си имаше трайни насаждения 

— земя, градини. Всичко си беше частно. Не е имало общински. 

Г: А друга земя — на читалището, на училището? 

Ц: Черквата нема. А читалището има, но точно къде е, що е, не знам. А 

училището — селската ливада. 

Г: И то какво я е правило? 

Ц: Ами давало е под наем. Косят ги. Ако искаш точно да знаеш, в селото едно 

време имаше бикарник. Там се гледа едно животно за заплождане на частните кравп — 

бик, нерез, козел, овни. Сеното от ливадата се караше там и се плащаше нещо на 

училището. 

Г: А тези фондове как са били придобити? Селото как ги е имало — дали е взело 

от друго село, как? 

Ц: Чакай сега. Това е една сложна работа. Наше село не е било тук. Било е на 

едно място, казваме му Селището. Къде Крешка. Там са били в землянки, били са малко 

народ. Тук е било все гора. Изворите са биле извори, както е и днеска. Тогава, зимно 

време, хората са се занимавали повече със свине. Коне са пасли също така. И овце. Това 

им е било поминъка. Обаче свинете зимно време изчезват и ги нема. Тия по дирята, по 

дирята и ги намират тука на това място дето сме сега ние. Тук има минерална вода. 

Само че ние не можем да хванем капацитета доле да си я вземем само топлата, а тя се 

меша. И тия оттам като виделе, че тука има вода и е по-добре, и се преместили в селото. 

Как са вземали тази земя ли? Като се преселили тука, той взема, очиства даден район, 

место и го завладява. Тоя тука, оня — тамо, така леко полеко, и нали тогава е имало 

съвети, може, може и примитивни да са били, като са видели, че тия завладяват земя по 

онова време, тия вземале Съвета да казва — това тука е наше, вие — оттатък. Граница 

правят. Та така е останала тази земя. Пак е имало умни хора: най-напред че оставим 

место за пасище на тая стока, след това… 

Г: Ти каза, че тази общинска земя е давана под наем? 

Ц: Да. 

Г: Не е давана така, подарявана? 

Ц: Тая общинска земя е давана под наем и по-късно са я обявиле, не знам коя 

година, за оземляване. Като на бай… 

Г: Твоето домакинство не е взимало такава земя? 

Г: Тук в селото, в землището, някакви местности, заклети места, исторически 

места, свързани с традиции, ритуали, да знаеш да има? 



Ц.:… викаме Манастира. И доскоро камъните си беха там. Кога е правено Не 

знам, кога e бутано, пак незнам. Ние имахме место там и я съм ходил да гледам. Как да 

ти кажа, една плоча имаше по-голяма от тази маса, кръгла. Това е историческо место. 

Историческо место са дърветата горе над селото — ей, те се видат — у Балкана. Не 

дудовете, ние му викаме Крешка, що е само камик. И сега са си дърветата там. Ей 

толкова дебели. Та там ние ходехме на оброк му викахме. Там се колеше, казаните с 

чорба, па ше идеш там, па музика, па всеки си отнесе, и насядаме, па музика, па 

приказки, смех. И се прибираме. Имаше си определен ден. За Ботевите празници — 

отделно, на 2 юни. И там беше така. На 2 юни училището, децата под строй — горе. 

Попа иде да чете. Селото от всяка къща по двама — горе. С всичко. И смех, приказки, 

веселие, музика. Военните доаждаха (идваха) да свирят. Но това след 9-ти изчезна. 

Г: Имаше ли някакви забрани, някакви правила за опазване на тия места. На 

водата — да не се замърсява? 

Ц: Понеже водата с изворна, то няма такива правила. Но тогава имаше нощние, 

сега нема нощние. Нощни хора като пазачи, възрастни хора и им плащаше Съвета. Беа 

(бяха) 6 човека, 3 по 2 и цяла нощ обикаляха. 

Г: Имало ли е случаи да хващат някой? 

Ц: Имало е. После си имаше полски пазачи. Пъдари им викаме. Имаше си пъдар 

на лозята, имаше си пъдар на другото землище, и така че, некак си беше по-уредено. 

Нямаше такива кражби. Циганите беа по-малко. 

Г: И какво, глобяваха ли тогава? 

Ц: Направо го глобяваха. 

Г: Да се е залесявало тогава? 

Ц: Да, залесяваха акации. Ние, училището, и я съм одил (ходил). През месец 

март всяко едно дете ще вземе казмъта (3) и ще вземе едно дръвче, каквото ще, и ще 

вървим еди-къде си… 

Г: Какво е казмъта? 

Ц: Това е лопата, бел. 

Г: Сега за пасищата. Къде са пасяли животните? 

Ц: Нали ти казах. Всеки на свойто си. Селската ливада — не можеш да пасеш 

там. Ти можеш да пасеш, след като се окоси тревата. Всичките са можели, нищо се не е 

плащало. Общо место е било, не знам. Кога е бутано, пак не знам. Ние имахме место 

там и я съм ходил да гледам. Как да ти кажа, една плоча имаше по-голяма от тази маса, 

кръгла. Това е историческо место. Историческо место са дърветата горе над селото — 

ей, те се видат — у Балкана. Не дудовете, ние му викаме Крешта, що е само кимик. И 

сега са си дърветата там. Ей толкова дебели. Та там ние ходехме на оброк ми викахме. 

Там се колеше, казаните с чорба, па ше идеш там, па музика, па всеки си отнесе, и 

насядаме, па музика, па приказки, смех. И се прибираме. Имаше си определен ден. За 

Ботевите празници — отделно, на 2 юни. И там беше така. Па 2 юни училището, децата 

под строй — горе. Попа иде да чете. Селото от всяка къща по двама горе. С всичко. И 

смех, приказки, веселие, муцика. Военните доаждаха (идваха) да свирят. По това след 

9-ти изчезна. 

Г: Имаше ли някакви забрани, някакви правила за опазване на тия места. На 

водата — да не се замърсява? 

Ц: Понеже водата е изворна, то няма такива правила. Но тогава имаше нощние, 

сега нема нощние. Нощни хора като пазачи,… хора им плащаше (… беа (бяха) (… 

човека, 3 по 2 и цяла нощ обикаляха. 

Г: Имало ли е случаи да хващат някой? 

Ц: Имало е. После си имаше полски пазачи. Нъдари им викаме. 



Имаше си пъдар на лозята, имаше си пъдар на другото землище, и така че, некак 

си беше по-уредено. Нямаше такива кражби. Циганите беа по-малко. 

Г: И какво, глобяваха ли тогава? 

Ц: Напарво го глобяваха. 

Г: Да се е залесявало тогава? 

Ц: Да, залесяваха акации. Ние, училището, и я съм одил (ходил). През месец 

март всяко едно дете ще вземе казмъта (3) и ще вземе едно дръвче, каквото ще, и ще 

вървим еди-къде си… 

Г: Какво е каямъта? 

Ц: Това е лопата, бол. 

Г: Сега за пасищата. Къде са пасяли животните? 

Ц: Нали ти казах. Всеки на свойто си. Селската ливада — не можеш да пасеш 

там. Ти можеш да пасеш, след като се окоси тревата. Всичките са можели, нищо се е 

плащало. Общо место е било това, дето рисувах покрай селото — пасището. Не се 

плаща. 

Ц: Всеки сам. Преди 9-ти немаше овчар, всеки сам. Ако имаше некъде, става 

дума за козар. Защо тоя има една коза, другия една и ги даваа. Какво са плащалe, не 

знам не съм имал кози. 

Ц: Не. Я не съм, въобще нашето семейство не е. Обаче гъби се береа от други. 

Не за продан, а за собствени нужди. 

Г: Значи твоето домакинство не е ползвало общинската земя? 

Ц: Не, не. 

Г: А как се е ползвала гората? Ти каза, че е имало в Балкана общинска гора. 

Ц: Общинската гора си е била общинска. Обаче ние си имахме отделно гора, 

всяко семейство — купило си е, наследило. И ние тия гори си ги пазехме, не можеш да 

сечеш как сега. 

Г: По всяко време ли си могъл да сечеш? Трябват ти дърва, отиваш? 

Ц: Така беше. Обаче след това, горските, преди 9-ти, сложиха ръка на горите, и 

можеш да сечеш, никой нема да те запре, но преди това ще ходиш да си вземеш 

позволително. 

Г: А плащаш ли нещо за него? 

Ц: Много малко, за марките. И там ще ти определят какво ще изсечеш. И после 

тия гори влезнаха в ТКЗС-то, и край. 

Г: А който няма гора, дърва? 

Ц: Купува си. Ние не сме продавале дърва, ама други са продавале, дажи ние сме 

купувале от други, не за огрев, а за строителен материал. 

Г: А шума, листак? 

Ц: Това го прибирахме за животните. 

Г: А гората в Балкана, общинската гора, давана ли е за гола сеч? 

Ц: Не, не е давана. В Балкана ние имахме, и ние, и повече от половината село 

имаше. Там го сечеше гола сеч. Като ще го сече — наред. Това е една ивица 5–6–10 

метра. 

Г: А бранищата, как се пазеха? 

Ц: Оно (то) е все същото. То се пази само по себе си. Едното с другото. 

Г: На лов ходил ли си? 

Ц: Не, никой от назе не е ловджия. 

Г: А от селото? 



Ц: Те си имаха ловни дружинки. Преди 9-ти имаше ловджии, но те не бяха 

организирани. Ловджия си купил пушка, плащате нещо на Съвета. Обаче след 9-ти 

направиха дружество, обединиха ги, дават документи, билети, и така уж, горе-долу, 

понеже горите се изсекоха, остана малко дивеч и затова ги ограничиха. 

Г: За водата. 

Ц: Водата си течеше свободно, селото ги беше направило на чешми, от чешмата 

един соп, е — така, е — и водата върви. Я ида с кобилицата — едно отпреде, едно 

отзаде и си донесе. Имаше и тогава геране, тук-таме някой си изкопал. Но бяха малко. 

Но цялото село тогава се снабдяваше от там. За вода не сме плащали нищо. 

Г: А кой ги е правил тия чешми? 

Ц: Ами селото, на доброволни начала. Събират се хора, идат, изчистят, и така. 

После, като стана 9-ти, самият съвет, държавата отпускаше пари на ТКЗС, на Съвета, 

голяма работа да стане, и тогава ги канализираха. В един резервоар всички. 

Г: Откъде взимахте пясък, камъни, чакъл за къща, за друго? 

Ц: Камъни си вземахме от нашата кариера. Имаше и частна, и общинска. На 

общинската не плащахме нищо. Частната бе по-нагоре, и камъните по-добри и по-

открити. Пясък и чакъл карахме от Криводол, на 20 км., с кравите се заредиме. 

Г: А там откъде, от реката ли? 

Ц: От Ботунята. Отначало не плащахме, а после — общината…, но и там се 

плащаше малко, колко да не е без хич, направиха роднини. Воденицата — направиха 

нещо като сдружение. И рода, колко души са, заложиха земя. Повече бяха роднини. 

Направиха воденицата и така. Друго сдружение — с течение на времето по тоя начин 

се събираха, та купуваха вършачки. Преди 9-ти, 3–4 човека се съберат и заложат в 

банката нещо и отидат, та купят. Такива имаше 5–6 вършачки. Само един беше купил 

самичък. Това са сдруженията, дето ви бях казал, че имаше, задругите. А сега, 

поновому — и сие — дружество, фирма. 

Г: Кой взимаше решение как да се ползват тези общински земи? 

Ц: Тогава като се избира кмет, селото си избира съветници. Всяка махала си 

избира по един човек, дето ще представлява тая махала. И кмета събира съветниците, 

старейшините, и те какво решение вземат, това е. 

Г: А те допитваха ли се до хората? 

Ц: Тука беше пълно с народ. Като изскочиш на улицата и казваш: ти нали си 

съветник, вземете, та направете това, онова, та между другото се разговаряше. 

Г: А ако някой не се съобразяваше с това дето е решил кмета? 

Ц: Болшинството определяше. Може кмета да не е съгласен, съветниците 

решаваха. И да има некой недоволен, той ще не ще… 

Г: А общоселско събрание? За какво? Какво решаваше? 

Ц: Правеха, правеха често. Кооперацията правеше такова събрание да ке види 

какъв е животът на тия, които са членове. Някои протестираха — защо вие продавате 

това, защо купувате онова. Кооперацията изкупуваше всичко, което ние произведем — 

жито, кукуруз, складовете си бяха тука. И кметството правеше събрания, даже по-

често. Ще се запролети, требва да се спре стоката. Като се прибере и царевицата, почва 

да се сее. Всеки сее, но като се ожъне, се пускаха тия площи на стока и тя си ходеше 

свободно. И те нарочно ги пускаха, та като ходеше стоката, то се тори земята. 

Г: Значи по естествен начин се поддържат. 

Ц: И като стане значи нужда вече, се прави събрание, ще се сее ниви, ще се 

угарисват нивите — и ти вече ще вардш. 

Г: Твоят баща ходил ли е? Ти ходил ли си? 



Ц: Я съм ходел. Не е било задължително, но хората бяха любопитни и бяха 

близо до властта, и властта им обръщаше внимание. А сега, след 9-ти, не знам. 

Г: Значи вие сте могли без общинска земя да живеете? 

Ц: Да, имахме ей ливада, не сме били зависими от тая земя. Животът беше 

труден, но по-свободен. След 9-ти се научихме, ако ти кажат, че идеш на работа, ако не 

— ще седиш у дома. 

Г: Участвали ли сте в направата на пътища? Ти, твоят баща? 

Ц: Моят баща е участвал. Например, селото ни правеха улици и от Съвета го 

викат и кажат: „Ти, бай Петко, ще представиш три кубици камъни еди-къде си“. Ще 

идеш там с колата си, ще извадиш, ще сбираш. Те определяха, имаше кантониери, 

които се занимаваха с тая работа. И баща ми днеска иде, предаде ги и после на 

доброволни начала правят. И се насмеят цял ден, и се наприказват, и свършат работа. 

Абе, самият въздух ли, самата атмосфера ли ги свързваше тия хора. А сега сме зверове. 

Г: Някой отказвал ли е да върши такива работи? 

Ц: О, във всяко стадо си има некоя овца, която ходи настрани. 

Г: Наказваха ли го? 

Ц: Какво ще го наказват. То съвестта го бори. И като го видят, му се подиграват. 

Г: Кой поддържаше общинските земи? Някой грижел ли се е за тях? 

Ц: Всеки сам, като му се даде. Общо не е имало. 

Г: Помагаха ли си хората? 

Ц: Я вчера ви казах, че е имало зареда. А заредата значи, че язе, сестра ми, 

другата ми сестра, комшиите се сберем. Я днеска да идем да копаем на назе (нас), и се 

сберем една зареда. Не само по роднинска линия. Иначе като вземе да прави къща, 

комшиите се сберем, че впрегнем колата, ще докараме песък. И я съм ходил. 

Тогава имаше такава връзка. 

Г: А помощ от общината? 

Ц: Не, не. 

Г: Някой нещо го сполети, къща изгори? 

Ц: Имаше такова нещо. Ако некой, даже се пали селото и Съвета тогава прави 

организация чрез съветниците. Ще събираме по кофа жито или кукуруз и ходи каруцата 

по къщите. 

Г: А селски кош? 

Ц: Не, имаше друго. Заградено, ние му викахме капан. Ако да кажем, че моите 

крави са изскочили и са направили пакост на тебе. 

Пъдарът кара кравите в селския капан. Заградено с плет, наказани като на арест. 

Това значи капан. 

Г: Какви дейности се извършваха общо, колективно? 

Ц: Да се направи път. Редки неща, за общи нужди. Сгради не са правени общо. 

Г: По-добре ли си живеехте? Кое се обърка в селото? 

Ц: Като стана 9-ти, викахме — е, защо това по-рано не е дошло. Ние бехме 

отрудени. Заран станат, щеш не щеш — идеш да копаш. Сега не могат ни накара да 

работим. Но беше по-спокойно, всичко си вкарваш у дома. А след това — не можеш 

разполага с нищо. Билкари е имало. За тях си са брале. Не са продавали. След 9-ти 

изкупуваха билки. По-рано бабичките беряха буреняци за това, онова. Имаше 

изкупуване за жито, кукуруз; за Италия — търгуваха за яйца, за кокошки. 

Кооперацията търгуваше. В общинските земи не сме насаждали за общо ползване. 

Всеки си е садил в своя имот, за свое ползване. Ние имахме 1 дка лозя. 

Г: Откъде идва името на селото? 



Ц: От банята. Тя е още от турско време. Селото е на повече от 100 г. Милин 

камик носи името на една мома. Красива била и турците са я подгонили и тя хване 

горите. Иде на една скала на Милин камик и се хвърля. Там има паметник за Хр. Ботев, 

за нея няма. Тя се хвърлила, но не е можала да се убие, тя пада в храсти като лозите, 

там се е скрила. 

Т: Идват ли много хора на Баните? 

Ц: Идваха много. Сега — нема кюмюр, нема къде да се нахранят. 

  

1 — тичлер — който прави дограма 2 — мера — земя, независимо каква 3 — 

казмъ — лопата, бел 

2.7. Интервю с ключов информатор ИВАН МЛАДЕНОВ 

ШИШКОВСКИ 

М.: Как се казваш? 

И.: Иван Младенов Шишковски 

М.: Кога си роден? 

И.: 11-та година, 18 юли. Тук, у Баница. Не съм напускал селото. Само тук съм 

живял. 

М.: Кога си се женил? 

И.: 30-та година. Имам две деца момиче и момче. 

М.: Къде сте живели тогава? 

И.: Като се ожених, отидох на жената у дома. Това е на жената, дошъл съм у 

дома на жената. 

М.: Колко души сте живели? 

И.: Заедно сме живели 5 души. Деда ми, баща ми, майка ми, брата и аз. Като се 

ожених, на дома на жената заварих 4 стари хора. 

И ние двамата — 6 души. 

М.: Кога се родиха децата? 

И.: Момичето — 1932, момчето — 1934 г. 

М.: Какво образование имаш? 

И.: Трети клас. 

М.: А жена ти? 

И.: Бабичката има първи клас. 

И.: А твоите родители? 

И.: Моите грамотни бяха, ама не са учили и ония. 

М.: Тогава членувал ли си в някаква кооперация? 

И.: Не съм. Старци основаха една кооперация, казва се Земеделец. 

А сега 50 години има, му викат Селкооп. 

М.: А на читалището бил ли си член? 

И.: Бил съм, ама рядко съм ходил. 

И.: Кога си почнал работа? 

И.: От 10 годишен. 

М.: Като какъв? Какво си работил? 

И.: Земедел. 

М.: Само земеделие? 



И.: Земеделие и лозе. Лозен труд. Четиридесет години съм бил в лозарска 

бригада, от 1950 г. насам. 

М.: А брат ти в 39 г. колко голям е бил, какво образование е имал? 

И.: Той е по-голям, ученик беше. Той е роден 1908 г. Свършил е 11 клас. 

Последно е завършил в Лом педагогическа гимназия и е свирел на цигулка. Полувисше 

се водеше. 

М.: От какво, как изкарвахте пари? 

И.: Пари — продадем някоя кофа жито, някоя — кукуруз, някое ягне… 

М.: Вие имахте ваша земя? 

И.: Тогива (тогава) всеки имаше земя, частна земя. 

М.: Колко имахте вие? 

И.: Тук заварих 50 дка имот, я съм донел 52 дка. Сто и два общо. 

М.: Давали ли сте под наем? 

И.: На изполица сме давале. 

М.: От време на време. 

И.: 2–3 години. Иначе сме викале цигани да работят. Имаше цигани, давахме им 

жито, кукуруз, пари, та работят. Изполица сме давали. 

М.: Колко дка приблизително? 

И.: Еми, давале сме до 20 дка. 

М.: А вие под аренда взимали ли сте? 

И.: Не сме. Ние нашата не можем обработим. 

М.: Колко хора са идвали да работят за вас? 

И.: През летото може да има, да съм платил на къде 40 души. 

М.: А целогодишно, редовно имало ли е да работят на твоята земя? 

И.: Не е баш редовно. През жътвата, по време на кукуруза, 40 души съм им 

плащал. И с жито, и с пари, мешано. 

М.: А само със земеделски труд ли си изкарваше прехраната тогава или е имало 

и други странични дейности? 

И.: Само със земеделие. 

М.: Имало ли е гурбетчии? От вашата къща? 

И.: Няма такова нещо. Къде ще ходят на печалба. 

И.: Къщата беше ваша? 

И.: Тая къща я съм я правил. 42-ра година. 

М.: Колко стаи има? 

И.: Три стаи, и маза има. Три отделения. 

М.: Чешма имахте ли? 

И.: Не сме имали на двора. И ток също. Тоалетната е навън, в двора. 

М.: Кладенец имало ли е? 

И.: Геран (1) не е имало тогава. Тоя геран е правен наскоро. Долу, насред село е 

имаше три чешми, и банята с минерална вода. 

М.: С какво се отоплявахте? 

И.: С дърва, печка с дърва. 

М.: На какво готвехте зиме и лете? 

И.: На печката. 

М.: Не сте ли имали огнище? 

И.: Тука нема. У старата къща, до 42 г., имаше. Печка е имало в кюмбета, в двете 

стаи имаше, а в голямата стая, в средата — огнище. 



М.: Какъв добитък имахте? 

И.: Овци — 30; крави — 6; кокшки — 30; свине — по 15 свине; телета сме 

имале, еми 30 овци и 20 ягънца. 

М.: Инвентар, сечива? 

И.: Плуг, каруца. Каруца и волска кола е различно. Дървена кола е различно и 

каруца е различно. 

М.: А биволици имахте ли? 

И.: Биволици съм държал от 57-ма година. 

М.: А какви постройки сте имали? Примерно, къде сте гледали животните? 

И.: Имахме кошара — от гора (дърва), покрита със слама. Горе е дърво с покрив 

от слама. Имахме кошове, дето държахме житото, от слама. 

М.: Как преценяваш — какви сте били — средни, бедни, богати? 

И.: Ние сме средни, били сме средни. 

М.: Какво образование е имала жена ти? 

И.: Основно, а аз — трети клас. 

М.: Селото имало ли е общинска земя? 

И.: Имаше обществени фондове. Общината е имала селската ливада. 

Ами църквата е имала 10 дка. 

М.: Коя земя е била на селото? 

И.: Тука, до сами селото, 30 дка., повече — не. Казвала се е общински 

фондове(2). 

М.: Какви видове е била? Мера, пасище, ливада, гора? 

И.: Не е била гори и ливади. Работна земя е била. 

М.: Обработваема, така ли? 

И.: Обработваема, работна земя. Ражда жито и кукуруз. 

М.: А пасище? 

И.: Селска ливада имало е покрай селото, та пасат овците. Полето е общинско. 

Обществено поле, не се работи никак. И сега има покрай селотополе. 

М.: А мера, казвали ли сте на земята? Коя земя е мера? 

И.: Мера (3) се казва на всичката земя. 

М.: На всичката, независимо дали се работиили не? 

И.: На тази, която е обработваема. И на пасищата се казва мера. 

Думата мера — на всяка една земя. Ти ще кажеш земя, ти ще кажеш мера. 

М.: А земята дето са минавали пътища, площади? Каква е била тази земя? 

Общинска земя, селска ли е, частна ли е? 

И.: Частната земя има пътища. 

М.: Да се направи път, земята, която се взима, плаща ли се, или е била селска 

земя? 

И.: Кой сака път казва на комисия, плаща на комисията, пуска си път до лозето. 

Плаща тая земя. До кукуруза, до нивите си има пътища, редовни пътища. 

М.: Освен общинска земя, другото е била частна земя? 

И.: Частна е била. 

М.: А друга земя, държавна имало ли е? 

И.: Тука в селото не е имало. 

М.: А друга, църковна, училищна, читалищна? 

И.: На читалището — давали са. 



Дъщерята отговаря: Аз, понеже съм била църковен настоятел, знам, църковна 

земя е имало 10 дка., към Мало Пещене. 

М.: Какво е правено с тази земя? 

И.: Тогава е била работена. Давали са да я работят. Сигурно е било на изполица 

— на църквата половината, другата — на тия, дето я работят. Така се е давало тогава. 

Училищна земя — требва да е имало и училищни земя. Читалището почна да има вече 

след 9-ти, преди не е имало. 

М.: А трайни насаждения имало ли е? Общинска земя? 

И.: Не е имало. След 9-ти сме садили череши 500 дка. 

М.: А гори, бранища, залесени места да са общинска земя? 

И.: Абе, не е имало, общинска гора не е имало. Гората беше частна. 

М.: А тази общинска земя да е давана, да е подарявана? 

И.: Абе кмета я дава под наем и прибира пари. 

М.: На кого я е давал под наем? На който иска или на който няма? 

И.: Кои са от неговата партия, кои са близки… 

М.: А продавана ли е? 

И.: Не, не е продавана. Под наем само, за обработване. 

М.: Твоето семейство не е взимало такава земя? 

И.: Как ще взимаме… 

М.: В землището на селото, да знаеш да е имало местности, които са били 

забранени. Примерно, знае се, че там не трябва да се ходи, да се оре, да се пасе. Заклети 

места, свещени места? 

И.: Тука няма такива места. 

Дъщерята: Тука край село имаме едно вековно дърво, надписано така. И онзи 

ден като пасохме, там пише, че държавата го охранява. Тука край селото е, от запад. 

Едно дърво е, много е красиво. То беше оградено, сега е запуснато. Аз хвърлих 

табелката, да се закрепи горе. 

М.: Тогава как се е пазела водата? Да е имало някакви правила, наредби или 

хората са си знаели? Охранявал ли е някой водата, да не се замърсява? 

И.: Е, няма пазач, цялото село си взима вода от двата кладенци. 

Дъщерята: Има тук едно кладенче, Церов дол се казва. 

М.: Защо така се казва? 

М.: Ами, може да има церове, а, татко? 

И.: Церове горе има. Цер (4) — вид дърво. Частните имоти си имат име. Единият 

се казва Мираша, другият Барбатин, Крешка. 

М.: Барбатин какво значи? 

И.: Имот, жито и кукуруз. 

М.: А имената откъде идват? 

И.: Еми, Съвето си е турнал (сложил) имената. 

М.: Катранкавец какво значи? Като дума? 

И.: Виж, може даже през турско робство така да се е казвало… 

М.: А селото, откога е създадено селото? Старо ли е? 

И.: Това село от Крешка е дошло тука. 

М.: А преди Крешка? 

И.: Преди Крешка не е. Само от Крешка. 

М.: А при Милин камък, там под манастира, много, много отдавна? 

И.: Милин камик там живот не е имало. 



М.: А защо се е преместило? 

И.: Зарад банята сред селото. Дошли са 7 къщи от Крешка, заради водата. 

М.: Защо се казва Баница? 

Дъщерята: Баница се казва, защото тука Борованска могила има, Милин камик, 

селото представлява като тепсия, оградено е с могили така, с възвишения. 

М.: А не защото има баня? 

И.: Не, защото минералната баня после е направена. Баница се е казвало, баба ми 

ми е разправяла, тя беше много възрастна, че когато турците през турско време, 

руснаците, когато са ги гонили, баба ми е била бебе. Тук е живяла, в съседния двор. И 

спуснали бебето и всички коне са минале през него. Те са мислили, че е загинало 

бебето. И после като са бегали, като се върнали, и са си го намерили. Значи, конете са я 

прескочили баба ми. 

М.: Да са залесявани места, долища, сипеи? 

И.: След 9-ти е залесено. Преди 9-ти не е садено нищо. Горското сади след 9-ти 

тополи. 

М.: Къде се пасеше добитъка? На коя земя? 

И.: Е, на общинската земя, полето. 

М.: А който си имаше имот? 

И.: Е, може и там. Иначе всички пасат на полето. 

М.: А плащало ли се е нещо? 

И.: Не сме плащале нищо. А, плащахме беглик (5) — пари на овца: по 2 лв., по 3 

лв. ли… И на крава, и на овца. 

М.: Кой пасеше? 

И.: Всеки сам. 

М.: А не е ли имало овчар, говедар? 

И.: Не е имало. Всеки си пасе. 

М.: А там, по общинските ливади, дето се е пасял добитъка, вие събирали ли сте 

билки, гъби, киселец? 

И.: След като се окоси, може и да сме събирале. 

М.: А плащало ли се е за това? 

И.: Не се е плащало. Какво да се плаща? На общинската земя е, не се е плащало. 

М.: Можело ли е да пасеш добитъка си в чуждо пасище, без да плащаш нищо? 

И.: Може, бе. Не плащаш нищо. Има време кога се пасе, като мине 7 април 

ливадите се завардват. След като окосат ливадите, пасат се от всеки един. Няма да 

плащаш, няма нищо. 

М.: Не се иска разрешително, че ще влязат в твоята нива, за да пасат? 

И.: Какво разрешение, след като окосат се пускат животните. 

М.: Други хора, които не са имали достатъчно земя, могли ли са да обработват 

общинска земя под наем, например? 

И.: Могли са. Ама не може всеки да вземе. Кметът, на който разреши, на свои 

хора. 

Дъщерята: Тате, а билките като дете, които сте събирали, продавали ли сте или 

само за лична консумация са били? 

И.: Само за нас. Не знам да е имало хора, които са продавале. 

М.: Значи, гората е била частна. Ти имал ли си гора? 

И.: Имал съм, 20 дка. 

М.: А този, който е нямал, откъде е взимал дърва? 



И.: Ами купува. 

М.: А ти ли му разрешаваш или е имало горски, който определя кое е за сечене? 

И.: Горски — от 9-ти насам. Преди 9-ти не е имало горски, не е имало нищо. 

Абе, имаше горски, чакай, — от горския — плащаш позволително и сечеш. 

М.: Какво се е плащало, знаеш, ли? 

И.: Горският какво определи. Горският и кметът определят, и се плаща. Не 

помня точно какво. 

М.: А бранище, какво е бранище? 

И.: Бранище (6) се казва на гора от 5 дка., или 10 дка., или имот. 

Имот — казва му се бранище. Имот и бранище е едно и също. И гора, и имот. 

М.: Защо не се е казвало земя, или мера, а бранище? Нива и бранище едно и 

също ли е? 

И.: Бранище се казва и на гора, където е сечено. Така го разбирам. 

Земя, която е била с гора, се казва бранище.(7) М.: А там добитък ходел ли е? 

Или е било забранено? 

И.: Могло е, що да не е могло. Из гората се ходеше без ограничения. Особено 

козите. 

М.: На лов ходил ли се? 

И.: На лов не съм ходил, а други ходят. 

М.: Къде ходят? 

И.: По частните гори, ей в Балкана. Тим билети си вадят, ходят на лов. 

М.: Ползвали сте селските чешми, кладенци. Нещо плащахте ли за водата? 

И.: Не сме плащали нищо. 

М.: А чешмите кой, ги правеше? 

И.: Съвето си ги е правил. Селото си е направило чешмите и цяло село налива 

оттам. 

И.: А ти самият, правил ли си чешма? Кметът казва: Трябва да се направи 

чешма. Доброволен труд, имало ли е? 

И.: Я не съм правил, дедо и баба са правили. 

М.: Вода за поливане, с какво сте поливали? 

И.: Имали сме тука Ралчова воденица, къде река Скъта. Там у Катранковец пак 

имаше изворче, което тече, образува река и там сме имали градини, и сме поливали. Не 

сме плащали, това си е природна река. 

М.: Пясък, чакъл, камъни, откъде сте взимали? 

И.: Пясък от Криводол чак, камънье — тук си имаме кариера, оттам си вадиме. 

Това е частна кариера. 

И.: Плащали ли сте? 

И.: И преди 9-ти имаше общинска и частна кариера. На общинската не сме 

плащали, вадиме си камъните. Ние не сме вадили камъни на частната, само на 

общинската. 

М.: А мелница, воденица, други такива обекти? 

И.: Само мелница. 

М.: Каква е била тя? 

И.: Частна. 

М.: Какво сте плащали? 

И.: Жито давахме, жито. Пари туриха сега скоро. По-напред си даваме жито. 

М.: Кой определя как да се ползват общинските земи, имоти? 



И.: Кметът и други 4 души — общински съветници. Тия 5 души викат: Ще 

дадеме 10 дка. фонд на еди-кой си. Те взимат решения и ги дадат на нихни (техни) 

хора. 

М.: А селско събрание имало ли е? Участвал ли си ти? 

И.: Имало е събрания преди 9-ти, нали Сговора е държал власт. 

Може ли да не е имало събрания — и на селото, и на партията. 

Имало е. Я не съм ходил на такива събрания. 

М.: Значи твоето семейство не е ползвало общинските имоти, не сте изкарвали 

пари, не сте се прехранвали от тях? 

И.: Всичко си изкарвахме от собствената земя. 

М.: А продавахте ли за пари? 

И.: Продавахме — жито, кукуруз, овце, прасета. Вземахме някой лев, платим си 

налога. Преди 9-ти татко е имал много жито, и житото е било скъпо. Тогава е продал 

повече жито и тогава за първи път преди 9-ти е купил вече бели чаршафи. Дотогава са 

били все с черги. Тъкала е майка памук, насадиме памук, берем памук, имаше помаци, 

бием памука. И бабичката тъче (жена ми) и имахме по една риза памучна от собствения 

памук Преди е било все коноп. 

М.: Колко дка. ви беше градината? 

И.: Малко бехме насадили, 300 метра, да се облечем. 

М.: А продавахте ли от памука? 

И.: Не, не сме продавали. За нас си беше. 

М.: Ти или някой от твоето семейство взимали ли сте участие в построяването 

на пътища, на чешми, на съоръжения за напояване? 

И.: Не. От тоя дом не е имало. 

М.: А кой ги е правил пътищата преди 9-ти? 

И.: Трудови дни сме давали, ама след 9-ти за некои работи. За Имото (имота) 

тези пътища са от старо време. 

М.: А църквата, училището, казаха, че са правени от хора на селото? 

И.: Църквата като че ли преди 100 годни да е правена. Тя е правена от камък, 

само от камък. Аз съм на 83 г. — не помня кога е правена. 

И.: Засаждал ли си, залесявал ли си? 

И.: Тогава не е имало преди 9-ти. След 9-ти от 50-та година насам са садели 

орехи, ей, Грачанския имот садиха. 

И.: Значи ти въобще не си ходил на тия общоселски събрания, дето са се 

решавали общи за селото въпроси? 

И.: Я не съм ходил. 

М.: Казаха ни, с барабан се е свиквало събранието? 

И.: Е, имаше, барабан биеше, че земеделската партия има събрание, така беше. 

М.: В селото, помагали ли сте си? Селска взаимопомощ? 

И.: Ами всеки си работи имото, я да му помагам, он требва да ми плаща. Я 

немам време. 

М.: Някой не е ли идвал да ти помага, къщата да правите? 

И.: Е, идваха цигани, ама я им плащах. 

М.: А така, ти да отидеш да помогнеш, после те на тебе? 

И.: Е, това са роднини. Роднината иде днес я да му работя, после той на мен. 

М.: А, например, на някой къща му изгори. Селото помагало ли е? Природно 

бедствие, например? 



И.: Некога сме давали пари за крадени. Откраднали на някой нещо, общината му 

плаща. Давахме по 30 лв. като данък, да се плаща краденото. 

М.: Нещо като селска каса, така ли? 

И.: Не. Общината му плаща. Не е имало такава каса: да даваш пари и да можеш 

да взимаш. 

М.: А селски хамбар? 

И.: И селски хамбар не е имало. Общината си даваше по 2–8 овни и ги ядяхме на 

31 май, на Милин камик. 

М.: Какво е имало тогава на 31 май? 

И.: Ботевите тържества. 

М.: Преди 9-ти не е ли имало потребителна кооперация? 

И.: Е, селкоопа, направиха го 20 души старци, преди 9-ти. 

М.: Бил ли си член на селкоопа? 

И.: Не, не съм бил член. Ходил съм на събрания, викали са ме. 

М.: И какво правеше, селкоопа? 

И.: Какво, ами държат дюкян, имат човек, та му плащат заплата. 

Он купува житото — и у Враца. Това е търговията. 

М.: Хората от селото участваха ли в такива благотворителни дейности за 

благоустройство, за почистване? 

И.: Не е имало такива работи преди 9-ти. 

М.: Някакви, общи, колективни дейности? 

И.: Не е имало. 

М.: Този Церов дол къде се намира, горе-долу? 

И.: На изток от селото. Пътят за Враца е юг, а той е на изток. Тук на юг е гората, 

у Балкана, частната гора. На запад има гора, друга, и она е била частна — 900 дка. На 

запад има имот, работен имот. На север има пак работен имот, частен. 

М.: Къде са били общинските земи, фондовете? 

И.: Ей, тука, на север до сами селото, до сами полето. 

М.: А ливадата? 

И.: Селската ливада е на запад, между Баница и Чирен. 

М.: За Стамболийски как е убит щеше да ни казваш? 

И.: Носи се легенда. Стамболийски е бил министър-председател от Земеделската 

партия. Тая Земеделска партия колко месеци е държала не мога да кажа. И отважда 

(отива) при цар Борис и му казва: За три дена цар Борис да си обере книжата, дрехите и 

да напуща България, че България става република, а не монархия, не царство. И цар 

Борис заран отива в Австрия при баща си, Фердинанд. Ей, Стамболийски ми каза да 

напуща България, че он (той) ще бъде мин. председател на републиката. И баща му 

рекъл: Много лошо, какво ще измислиш? Отрежи му главата и ти ще управляваш. 

Монархия ке бъде, нема република. И връща се цар Борис от тама и намира капитан 

Фурлаков, военен капитан от войската, македонец. Казва на кап. Фарлаков: „Тази нощ 

ще ми донесеш на Стамболийски главата“. Разправя му там и му дава пропускате, че 

Стамболийски у Славовица при кравите спи таме, има крави у Славовица. Та 

войниците го пазят у двора. Та пропуска е тия войници да го пуснат. И кап. Фарлаков с 

други войници и с пропуската отиват при другите войници. Пущат ги тия и кап. 

Фарлаков заварва Стамболийски как е спал там, разтурен, и му отрязва главата. И туря 

тялото и главата, взима тялото, туря го до един чувал, и минава покрай другите 

войници и изскача навънка. Та така е заклан Стамболийски. 

М.: А ти какво ще правиш земята? 



И.: Ще ми я дават тая есен. И като нема кой да я работи, ще я давам у 

кооперацията. Има нова кооперация. Взехме сега частно дето дават — 3 дка., ама си го 

плащаме. 

  

1. геран — кладенец 

2. фондове — общинска земя 

3. мера — всичката земя 

4. цер — вид дърво 

5. беглик — данък за глава добитък 

6. бранище — гора от 5,10 дка., или имот 

7. бранище — земя, която е била с гора 

2.8. Интервю с ключов информатор ВЪЛО ЙОРДАНОВ 

ВАТОВ 

Г., М.: Кога си роден? 

В.:1921 г., 31 май. Женен, с две деца — момче и момиче. Женил съм се 1943 г, 

44-та бях на фронта. 

Г.,М.: Какво образование имаш? 

В.: Основно. А 39-та — ученик съм бил. 

Г., М.: Кога си започнал да работиш? 

В. Тогава, от малък все си работех — строител. Все съм бил строител. 

Г., М.: Къде си работил? 

В.: Работил съм в село, работил съм на турската граница. 

Г., М.: Значи си напускал селото? 

В. Напускал съм го 4 пъти. Само аз, без семейството. 

Г., М. Колко години си напускал така? 

В. Четири години. Работил съм и в атомна централа, в Химкомбинат, къде ли не 

съм работил! В строителни организации. 

Г., М. Бил ли си член на кооперация? Тогава, 39-та, имало ли е кооперация? 

В. Бил съм член на ТКЗС. 39-та не съм бил член. Чувал съм, че е имало 

кооперация, но не знам точно. Член съм бил на ТКЗС — 4 години. Останалите — само 

на държавна работа. 

Г., М.: Коя година започна да работиш? 

В. На 22 г. съм бил, 4 години съм бил на фронта, запаси и т.н. 

Г.,М.:На читалището да си бил член? 

В. Не, не помня кога е образувано читалището. 

Г., М. Какво очакваш сега от живота? 

В. Объркаха ни много. Не знаят какво сакат (искат). Секи ден измислят пари да 

даваш. Скъп стана животът. 

Г.,М. Сега влезе ли в новата кооперация? 

В. Сега си чакам парите за земята. Не съм доволен от живота, понеже тежък 

стана живота. Нема управа, стабилна управа нема. Нищо не е на местото си. Нравите са 

настанали такива, дека ще ни изядат се. Крадат агънца, кокошки. 

Г., М. Колко души бяхте в домакинството към 39-та? 

В. 4-ма души, жената, аз… 

  



Г., М. Още не си бил женен. С майка си и баща си, когато си живял? 

В. Брат ми, майка ми и баща ми, и ние двамата — 5 човека. С жена ми. 

Брат ми не беше женен, 14 години е по-млад от мен. 

Г., М. Какво образование имаха майка ти, баща ти, брат ти? 

В. Трети клас — брат ми. Майка ми не е ходила на училище. Старецът (бащата) 

беше козар, прислужник, барабанчик. 

Г., М. Как живеехте, от какво изкарвахте прехраната? 

В. Работехме си земеделието. Земеделска работа си работехме. Гледал съм 

крави, после земята. Бабичката гледаше децата, когато се родиха. Старецът — 

глашатай, а ние ходехме с жената, та работехме земята, общо и с брат ми. 

Г., М. На други хора да сте работили? 

В. Работил съм, ида да коса, да бразда — плащаха ми пари. Баща ми беше козар, 

после глашатай. Плащаха му надница. Надничар се казваше. 

Г., М. Гурбетчии имало ли е? 

В. Не е имало от на… 

Г., М. В каква къща живеехте? 

В. Наша, стара къща, с кирпич. 

Г., М. Какви помещения имаше? 

В. Две стаички. Стара, ниска къща. Нямахме чешма. Носехме вода от чешмите 

навън, с кобилица. Нямаше електричество, тоалетната беше на двора. Отоплявахме се с 

дърва и кюмюрец. 

Г., М. На какво готвехте? 

В. На печката. С дърва печка. Лятно време — на саджак му викаме. 

Г., М. Саджак какво е това? (1) В. Такова с три крака, и туриме бобеца. Проста 

работа беше. 

Г., М. Земя имахте ли? 

В. Земя имахме, около 30 дка. 

Г., М. А да сте взимали чужда земя, под наем? 

В. Изполица съм работил. 2–3 дка. съм взимал, да си помагам, че не стигаше. 

Г., М. Какъв добитък имахте? 

В. Неколко години съм гледал две кравички, 2 коня, 5–6 кокошки, прасенце по 

едно си чувахме (гледахме). 

Г., М. А сечива, земеделски инвентар имахте ли? 

В. Плуг, които дадох после в ТКЗС, брана, каруца, рало. Какво имахме 

земеделски инвентар дадохме го в ТКЗС-то. 

Г., М. Какви постройки имахте, в двора? Къде отглеждахте животните? 

В. Колиба, сламеница (2) за кравите. 

Г., М.Как се оценяваш, тогава какви бяхте — бедни, богати? 

В. Според мене бехме много по-бедни от сега. Но много по-леко се живееше. 

Много спокойно живяхме, сега няма спокойствие. 

Г., М. Тука, в селото ли ти е родата? 

В. Тука. Имам двама чича, на баща ми братя. Те починаха, имам доста 

братовчеди. 

Г., М. За земята. Коя земя е общинска? На коя земя сте казвали общинска? 

В. Общинска земя е там къде Церов дол, към мелницата. Фондове му казват. Я 

съм работил 5 дка. фондове. На селото земя. 

Г., М. На друго место такава земя? 



В. Къде птицекомбината и накрай селото, полето къде е. Ето ти центъра на 

селото. Тука минава шосето. Това шосе покрай фурната отива накрая на селото и те 

това е Церов дол. Това е на изток. 

Г., М. Защо се казва Церов дол? 

В. Така се е наименувало некоги. Тук е и мелницата. Церов дол е на 100–200 

метра от центъра на селото. Насам е полето, тука е дола. 

На тоя край на шосето към Враца пак са фондове. Тука е нашата земя. Я съм 

държал 5 дка. фондове, не зная колко общо са били. 

И на други са давали фондове, на много души. По 2, по 3, по 5 дка. ги раздадоха. 

Г., М. Тази земя се е раздавала на тия, които нямат земя, така ли? 

В. Да. 

М. А плащали ли сте за нея? 

В. Данък сме плащали. Годишна такса сме плащали. На всички, които немат 

земя, са им дали. На тия с 200 дка. Не са давали. Само на малоимотни. 

Г.,М. Кои са малоимотни? 

В. Например, ние сме 5 човека, с 20 дка земя. До 10 дка. са малоимотни. 

Г., М. Какво беше тази земя? Пасища? 

В. Работна земя. Я съм га насадил това с царевица, а пасищата са от тая страна. 

Това е шосето от Враца. Те това е полето. То е черна земя. Общинска земя е. Фондовете 

са общинска обработваема земя. Полето е черна, общинска земя. Само пасат овцете. 

Г., М. А мера, думата мера? 

В. Мерата е у Церов дол, това, което се работи. (8) Г., М. А общинска гора? 

В. Там нямаше гори. 

Г., М. А бранище? Казвали ли сте на нещо бранище? 

В. Бранище, дето пасе стоката се казва бранище (4). 

Г., М. Тази земя, през която минават пътищата, реката, тази земя каква е? 

В. Общинска земя е. От тая страна са борове, до Божурище му викаме, това са 

гори. Това е горско, след 9-ти, държавно. Преди беше частно. Сега всеки си го знае. 

Искат си го хората, ама борова гора… 

Г., М. Друга земя да е имало — манастирска, църковна, училищна? 

В. Ей тука покрай шосето училищна ли се води, не знам. 

Г., М. Какво се садеше на фондовете? 

В. Царевица и жито. 

Г., М. Откога съществува селото? 

В. Откакто си свят съществува, все си е село. Преди години е било у Крешка. 

Там има църква ли е горело, Крешка му викат. Има там едно кладенче. Беше частна 

земя. Крешка е на 1,5 км. от селото. Мираша е накрая на селото, също са били частни 

земи, обработваеми земи, пасища, гори, къде Букура. На изток тука са Могилките. 

Фигури такива със земя. На Могилките сме имали земя, шумак, ливада, обработваема 

зема 5–6-ина дка. Шумак е гора, като храстчета. 

Г.,М. Да е подарявана общинска земя, да е подарявана по друг начин? 

В. Не знам, малко съм живял у село, много съм скитал. 

Г.,М. Трайни насаждения имало ли е преди 9-ти? 

В. Храсти, люляци, топола — да. Орехи има некъде, череши има. 

Черешови градини — под Милин камък. Тук са и кооперативните лозя и 

черешите. Ама това след 9-ти. 

Г., М. Знаеш ли да е имало местности, забранени, за ползване? 



Заклети места? Да има някаква забрана там да се… 

В. Под Милин камък, забранено е козите да пасат. Но това е малко местност, 

която е между лозята и Балкана. Тука има липове, шипка и явор. 

Г., М. А, значи те са били защитавани? 

В. Да. Тука е хайдушкото кладенче. Тука имаше явор, горското ги изсече. 

Г., М. А как се пазеше? 

В. Пъдари имаше, знаят, че пъдаря ще го хване. Много се пазеха. Това беше 

частна земя. Ние си плащахме, на дка. по едно кошле царевица. Плащахме си за 

пъдарина. Те са на работа към общината, ама ние им плащахме. Пазеха всичко, и ниви, 

знаеха всяка земя. Като хване пъдаря, прошка нямаше. 

Г., М. Какво ги наказваше? 

В. Хване го и на една кука да виси надолу. Оня си пие ракията и като дойде бой. 

Пъдарите пазеха всичко, и общинската земя. 

Г., М. А глоби плащали ли са се? 

В. Глоби — 101 лв. те глобяват като нищо. Шест ст. беше едно кебапче. 

Г., М. А стари дървета около селото? 

В. За 31 май, ей тука на полето, накрая на селото, езерото му викат, на запад. 

Тука имаме геран, сега вода няма. Там има вековно дърво, столетник, заградено. 

Празнувахме, музика, военна, всички ходят. Че свири музика, кебапчета, сливи, ябълки, 

круши, какво има. Празвахме Ботевата чета. Тука, в лозята имаме 3–4 много големи 

дървета, дъбове. Така си стоят. 

После там, на Кръста му викаме, пак има дървета. Над селото, горе. 

Г., М. Как се опазваше водата чиста? Някакви забрани? 

В. Тука, при езерото, кладенец имаме, като почваха дъждовете, се препълни и 

излизаше. Сега нема вода. 

Г., М. Да уточним, с кои села граничи Баница? 

В. Голямо Пещене — на изток, тука е Мало Пещене, на същата линия; тука е 

Оходен, Чирен и Девене. Това е Мраморен, на 5 км. 

Г., М. Залесявани обекти тука да е имало? 

В. Тука, падинката, у Церов дол е залесено, борчета. Селото ги е залесявало. 

Горски си имаше. Те водеха работници. 

Г., М. Имало ли е случаи някой своеволно да е заграбвал общинска земя? 

В. Имало, не може да не е имало. 

Г., М. За какво се използваха общинските земи? Къде пасеше добитъка? 

В. На полето. По частните ливади. Имахме много гори. Отива си у моето. 

Г., М. А общата земя ползваше ли се за паша? 

В. Тука, у полето. 

Г., М. Кой пасеше добитъка? Всеки сам? 

В. Плащаше се на овчар. На глава добитък. Всички плащаха, кой колко глава 

добитък има. А също, и за земята, дето пасе, там на Кръста. 

Г., М. А тези земи ползваха ли се за бране на гъби, билки? 

В. Гъби нема никъде. Това е все пасище. 

Г., М. Твоето домакинство ползвало ли е обработваема общинска земя? 

В. Не. Тази, 5 дка. дето съм вземал. Ливади не съм имал. Селската ливада е към 

Чирен. Ползваше се за овце, за бикове. Къде Гергьовден са пасли и моите животни. 

Съвета плащаше да се окоси. След Гергьовден се забраняват селските ливади. А сега 

няма и частни ливади. Не се е плащало. Съвета взима окосената трева. Имаше 

общински бик, крави. И бикар си имахме. Два бика бяха. 



Г., М. Как ползвахте горите? 

В. Който си имаше, си ползваше, сечеше си. 

Г., М. А този, който няма и му трябват дърва? 

В. Купуваше се от частника. Аз например имам 5 дка. гора. Мине при мене, 

пазарим се и му давам. 

Г., М. А общинската гора, тая, общата, как се ползваше? 

В. Общинската гора не можеш я ползва за нищо. Дори за дърва не можеш да 

влезеш да сечеш. Криво, келаво, не ставаше. Частно си купуваха, продаваха си хората, 

и това е. Там, у Балкана, яворовата гора, беше горско, ама трудно се разрешаваше. 

Горският, ако ти даде разрешително. Горският беше от село и се отчиташе във Враца. 

Г., М. Общинските гори да са давани за гола сеч? 

В. За това не знам. 

Г., М. А бранище, какво е бранище? 

В. Немаме тука. Това, дето забраняват да се пасе (5). Къде е отсечено. 

Г., М. Ползвали ли сте вие нещо от горите, бранищата? 

В. Не, от нашето. 

Г., М. Да сте ходили на лов? 

В. Ние не сме. Имаше други, много. 

Г., М. Такса за водата, която сте взимали за пиене? 

В. Не знам, може да е влизала в данъка за къщите. 

Г., М. А вода за поливане? 

В. Оттатък карахме, от Крешка, от другаде. 

Г., М. А риба да сте ловяли? 

В. Не. 

Г., М. А пясък, чакъл, камени откъде сте взимали? 

В. Покрай реките. Плащало се е, като сега. Кариерата е в Балкана. 

Частни кариери, плащаше се нещо. 

Г., М. Имаше ли много богати тука, преди 9-ти? 

В. Имаше. Имаше 3 вършачки на времето. Имаше чорбаджии. По 100200 дка. 

имоти. Имаше 10–20 души богати. Имаха и животни, но държаха си повече на имота. 

Работили сме и за тях. Карали сме пясък от Криводол за къщи, та са ни плащали. 

Г., М. А мелници, воденици? 

В. Имаше частна мелница. Царевица и жито се мелеше. Плащахме в продукти. 

Г., М. Кой разрешаваше ползването на общите земи? 

В. Към Съвета, даваш заявление. Кмета разрешаваше. 

В. Баща ми беше барабанчик. Съобщаваше новините. 

Г., М. А общоселско събрание? 

В. Имаше, решаваха се някои неща. 

Г., М. Чуваше ли се гласът на всеки един? 

В. Да, гласуваше се. 

Г., М. Как преценяваш, от полза ли е било ползването на общинска земя от 

твоето домакинство? 

В. Плащал съм си му наема и съм го работил. Като роди, роди, като не роди… 

Преживявали сме от тази земя. Не съм продавал от тази земя. 

Г., М. А доходи от други дейности? 

В. От земеделие. Продавал е баща ми някое агънце, жито, от време на време. 

Г., М. Как сте участвали в поддържането на общинските имоти? 



В направата на пътища, чешми? 

В. Еми, съберем се селото и идат, та ги направят. 

Г., М. Кой определя кой да отиде? 

В. Събранието. Събират се, решава се. Ако некой не дойде, наказва се, глобява 

се една надница. 

Г., М. А за почистването на общите земи, пасищата? 

В. Не сме ходили, то само се поддържаше. 

Г., М. А да сте залесявали? 

В. Залесявали сме, там у Церово, я съм ходил, та съм работил. 

Г., М. А с безплатен труд да сте участвали в строежа на някои сгради? 

В. След 9-ти, да. Преди — не. 

Г., М. Каква роля изпълняваха общинските съветници? 

В. Всеки отговаряше за нещо. 

Г., М. Всички фондове ли се раздаваха или оставаше? Кой се грижеше за 

останалата земя? 

В. Не мога да кажа. 

Г., М. Твоето домакинство да е получавало помощ от селото? 

В. Не. 

Г., М. А селски кош, селски хамбар? 

В. Немаше. Но сме си помагали така по съседски. 

Г., М. Какви дейности общо са се извършвали? 

В. Еми, лозарски път. Събере се днес тая махала, после другата. 

Г., М. Да сте ходили общо на гроздобер? 

В. Не. Всеки си ходеше, но кмета разрешаваше кой кога да бере, за да нема 

кражби. 

  

1 — саджак — печка на три крака 

2 — сламеница — обор, направен от слама 

3 — мера — земя, която се работи 

4 — бранище — дето пасе стоката 

5 — бранище — дето забраняват да се пасе. 

2.9. Интервю с ключов информатор ЙОРДАН ГЕРГОВ 

Г.: Кога си роден? 

Й.: 1920 г., на 1 юли. Тука, у село Баница. 

Г.: Напускал ли си селото? 

Й.: 19 години съм работил в текстилния комбинат, Враца. 

Г.: Кога е било това? 

Й.: 1972 г. 

Г.: Кога си започнал да работиш? На колко години си бил? 

Й.: Тогава съм бил… ама на държавна работа ли? Я съм работил у занкопа, 3 

години. 

Г.: Кога си почнал за първи път да работиш? 

Й.: Баща ми е бил бакалин тука, и я съм малко глезен… 

Г.: Сега какво образование имаш? Ще говорим за времето преди войната. 



Й.: Еми 39-та година — трети клас му викат тогава, сега му викат 7 клас, и съм 

хванал занаят. 

Г.: Какъв занаят? 

Й.: Шивач съм. 

Г.: Тогава си работил шивач. А после нещо друго работил ли си? 

Й.: 56-та година. 

Г.: Какво си работил, земеделска работа ли? 

Й.: Ами, в зеленчуковата градина 12 години. 

Г.: А защо не си бил шивач? 

Й.: Бях у запкопа 3 г. 

Г.: В текстилния комбинат като шивач си работил? 

Й.: Не, маслар се казва, общ работник. 

Г.: Кога си се женил? 

Й.: Ми, 53 г. 

Г.: Не си се оженил много млад, поживял си си. Тогава с кого си живял 39-та 

година? 

Й.: С майка ми и баща ми. Я си живеех като Симеончо. 

Г.: Брат, сестра? 

Й.: Не. Я съм едно дете. 

Г.: Майка ти и баща ти тогава, какви са били, какво са работили? 

Й.: Ние имахме дюкян тогава. Всичко продаваха, ка му викат сега — фирма. 

  

Схема 4 



 
  

Г.: Майка ти какво работеше? 

Й.: Е, нищо, покрай баща ми, в дюкяна. Земеделие не сме работили. 

Г.: Майка ти, баща ти с какво образование бяха? 

Й.: Трето отделение. Баща ми, как да ти кажа, той е от бедно семейство. 4 души 

братя и 2 сестри, 6 деца. Не е имал образование, бил е шивач и е отворил дюкян. С 



евреите е работил. И на евреите, като сака (иска), за илядо (хиляда), две иляди, 5 иляди 

— дава двойно, ама се подписва с полица, на три месеца, и внася в банката. И те така е 

спечелил да направи тая къща. 

Г: Значи, тогава парите са идвали от дюкяна? 

Й.: От дюкяна. 

Г.: Освен дюкяна, имахте ли земеделие, нещо да продавате — жито, животни? 

Й.: Не сме продавали. Дадоха на майка ми (като се женила) едно конче от 

Мраморен, и баща ми го продаде. Животновъдство не е имало. 

Р.: Някой от вас да е работил в земеделско стопанство, или само в дюкяна? 

Й.: Да, в дюкяна. Не е имало никакво зем. стопанство. 

Г.: А собствена земя имахте ли тогава? 

Й.: Е, 13 дка. 

Г.: Какво я правехте, кой я работеше? 

Й.: Майка ми работеше. 

Г.: Други хора идваха ли да работят на нея? 

Й.: А, не са идвали, не сме викали. 

Г.: А някой от вас да е ходил на друга земя да работи? 

Й.: Не, не сме одили (ходили). 

Г.: Ти тогава бил ли си член на кооперация преди 9-ти? 

И.: Не, не. 56-та година влезнах в стопанството. 

Г.: А на читалището да си бил? 

Й.: Не. Не съм бил. 

Г.: Гурбетчии да е имало, да е ходил някой от семейството? 

Й.: Не сме имали. 

Г.: А къщата, в която живеехте, каква беше? 

Й.: Баща ми я е правил. Той я купил от Панталей Нинов, адвокат, 23-та. Тогава 

съм бил на 3 г. Парите беха скъпи… 

Г.: Колко стаи е къщата? 

Й.: Две стаи, нема кухня отделно. 

Г.: Какво имаше в къщата? Чешма? 

Й.: Не, нямаше. 

Г.: А в двора? 

Й.: И в двора нямаше. Имаше кладенец, там одихме за вода. 

Г.: Електричество? 

Й.: Не е имало. Токът ни дойде 1960 г. 

Г.: А тоалетната къде беше? 

Й.: В двора. 

Г.: А кога си направихте клозет в къщи? 

Й.: По-късно ще да е било. 

Г.: С какво се отоплявахте? 

Й.: С дърва, печка с дърва. Некога имаше връшник (1), пък се печеше… 

Г.: Какво е връшник? 

Й.: Едно така, окръжност, и отгоре има капак. На едното му викат връшник, а на 

другото — подница (2). Там се печеше — хлеб, тогава нямаше фурни като сега. И 

много хубав хлеб изскачеше на връшник. 

Г.: А с връшника и през зимата, и през лятото ли печахте? 

Й.: През лятото. 



Г.: А зимата на какво готвехте? 

Й.: Печка с дърва. 

Г.: Огнище имахте ли? 

Й.: Не сме имали. 

Г.: Ти каза, че сте имали 13 дка. земя. Не сте взимали под аренда, на изполица? 

Й.: Не сме имали, не сме одили. Дюкянът имахме, я си живеех кат Симеончо. 

Г.: Добитък да сте имали? 

Й.: Кончето от деда ми. Кокошки — около 15-итина. Прасе — не мога да си 

спомня, имаше прасе. 

Г.: Крави, магаре? 

Й.: Не. 

Г.: А селски сечива, инвентар? 

Й.: Е, да, като идеш в една къща…манара… 

Г.: Манара!(3) Какво е това? 

Й.: Брадва, мотика. 

Г.: А кола, каруца, брана? 

Й.: Е, ние не сме имали такива. Баща ми е бил дюкянджия. 

Г.: А постройки? За кончето — обор? 

Й.: Там, дето направихме гаража, е имало. После, не знам. 

Г.: Как мислиш, тогава вие какви бяхте? Бедни, богати? 

Й.: Между тази среда, ние бехме малко по-така. Как да кажем — изникнали, така 

с дюкяна де. Иначе народът си беше беден. 

Сега едните забогатеа… Баща ми беше търговец, с евреите, както ви казах. Като 

умре, замина 100 полици. Всяка полица си имаше срок — 3 месеца. Абе, искаш му на 

евреина хилядо, две, той дава двойно, за да има оборот, печалба. 

Г.: Да си поговорим за земята. Тогава, преди войната, общинската земя, знаеш 

ли коя е? 

Й.: Ние имаме оземление, 4 дка., щото нали с търговия сме се занимавали. И 

сега, я и още един си пазим квитанциите, па друг никой нема квитанции. 

Г.: Квитанции за какво? За оземление? 

Й.: Да. 

Г.: Кога са ви дали тази земя? Преди 9-ти? 

Й.: Да. 

Г.: Тази земя е била общинска. Дадена ви е, защото не сте имали земя? 

Й.: Да, да. 

Г.: Те са ви я дали под наем? 

Й.: Не под наем. Купили сме си я. 

Г.: Платили сте я? 

Й.: Да. От общината сме я купили и се казва оземление. Като става наша, 

общината не си я взима, защото сме я платили. 

Г.: Самото село общинска земя имало ли е? Такава обща, на селото, общоселска 

земя? 

Й.: Имало е, имало е. Много души са оземлени. Само двама, обаче, си пазим 

квитанциите, останалите ги загубиле (смее се). 

Г.: Каква е била тази земя? 

Й.: Общинска. 

Г.: Добре, мера ли? 



Й.: Общинска мера. 

Г.: Общинска мера, която се е обработвала? 

Й.: Да, която се е обработвала. 

Г.: Друга земя, ливади? 

Й.: Е, да, по 40, по 50 дка. 

Г.: Но това е била частна земя? 

Й.: Да, частна. 

Г.: Аз ти говоря за общинска земя, на общината. Тези фондове, дето са 

казвали… 

Й.: Да, фондове, ама не мога ти кажа, колко е била. 

Г.: Имало ли е общинска гора? 

Й.: Имало е, всичко е имало. На майка ми 4 дка. у Мрамор, у местността Рупите. 

Имам документ. Гора, къде баба ми е дала на майка ми с договор. Сега законът за 

горите не е изскочил още. 

Г.: А друга земя, пасище? 

Й.: Е, кой си е имал, имал си е. 

Г.: Ама частна е. Аз те питам за селска, обща земя. 

Й.: Селската ливада — да. 

Г.: Къде се е намирала тя? 

И.: Към Чирен. 

Г.: Какво се е правило на таза ливада? 

Й.: Ами, това се коси. 

Г.: Кой коси? 

И.: Е, стопанството, преди — хората. 

Г.: Ама нали е била селска земя? 

И.: Не. Преди войната е била частна. 

Г.: Не е било на общината, така ли? 

Й.: Не е. Дали е имало на общината, не знам. 

Г.: Имало ли е трайни насаждения на селото? 

Й.: Знам, бе, знам — череши… 

Г.: Да, ябълки, лозе? 

Й.: Ами, всеки си е имал в лозето, по 1–2 дка. 

Г.: А общи? 

  

Й.: Не е имало. Това стана като дойде 9-ти. Тогава насадиха настрана на 

частните лозя, а тия лозя останаха по 1–2 дка. Моята жена е работила у тия на ТКЗС-то, 

по лозята. 

Г.: Добре. Бранище, селско, общинско бранище? 

И.: Нема такова тука у Баница, не е имало. 

Г.: А какво е бранище? 

Й.: Бранище(4) е пасище. Не е имало общинско. Бранище е необработваема 

земя. Там, у Чирен, може би. Гора. Гора към Девене, там му викат Букура. 

Г.: А на кого е тази гора? 

Й.: Тази гора остана може би общинска. Е, на това може да му викат бранище. 

Към Девене, ама пак е било частно. Като дойде 9-ти, стана общо. 

Г.: Земята, където минават пътищата, реката, улиците каква е тази земя, на кого 

е била тя? 



Й.: Еми, общо на селото, на хората е била. 

Г.: Примерно, ако е била на някой и е трябвало да мине, пътем плащали ли са му 

нещо за тая земя? 

Й.: Нищо. Кой ще плаща. 

Г.: Този, който не е имал земя, можел ли е да си вземе от общината? 

Й.: Нали ти казах. Оземление. 

Г.: Това оземление да купиш, или под наем е било? 

Й.: Да я купиш. Нали имам квитанция. И другите са купувале. Нали баща ми е 

бил малоимотен. 

Г.: Да е имало друга земя, училищна, например? 

Й.: Имало е училищна, тук у Баница. Училищен фонд. Към Мало Пещене 60 дка. 

градина. Така помня. И дойдоха от Горнооряховско, от едно село. Разработиха 

зеленчукови градини. И са плащали наем за тая земя на училището. И това му викат 

училищен фонд. 

Г.: А църквата имала ли е земя? 

Й.: За църквата не мога да ти кажа. За училището си спомнам, за 60 дка. 

Г.: Какво правеха със зеленчуците и плодовете? 

Й.: Продаваха ги, купуваха коне. Ама летно време, даже и я си спомням как 

викаше един: „Зеле, зеле — е-е. Домати, чушки“. За църквата не мога да си спомня. 

Г.: А читалищна земя? 

Й.: Училищна земя, да. Друга не знам. 

Г.: А как са придобити тези фондаве? Селото купувало ли е земя? 

Й.: Не мога да кажа. 

Г.: Да знаеш в селото да е имало местности, места, забранени за ползване? 

Заклети места? Където се е приказвало, че не може да се минава, че трябва да се пазят? 

Й.: Я съм бил дете, не съм чувал такива работи да се приказват. Всеки си пазеше 

имота тогава. И де има дума, не даваше човек да мине с кола и волове, или да му окосе, 

леле-мале. 

Г.: А ако някой направи това? 

Й.: Е, побоища, де, па се съдеха за бразди. 

Г.: А някакви стари дървета в селото, да знаеш? 

Й.: Имаше тука, към лозята като тръгнеш, в десно, имаше едно такова, 

конакчийско дърво. 

Г.: Конакчийско? Конак ли е имало? Разкажи за него, какво знаеш? 

Й.: Това си беше частно. Не знам друго. 

Г.: А за стари дудове? 

Й.: Стари дудове? Сега ще ти кажа. Там са се венчавале и му викат дуд, черница. 

Двама не могат да го обхванат. Там селото е било към Крешка. И там се изселват 

заради банята. И тамо вече са живели хората със землянки. Да, у землянки са седеле. 

Шосето от Враца за Оряхова е минавало другаде, и тука заради водата са почнале да 

минуват. И 1903 е почнало да се прави шосето, моста. 

Г.: Селото кога е образувано? Какво си чул? 

Й.: Селото е образувано вследствие от Крешка, отдавна. Но Тошо по-помни. 

Г.: А защо се казва Баница? 

Й.: Ще ти кажа защо. Като са били там, у Крешка, те са живели в землянки. И 

тука на банята: „Къде оди, бе? Тук на Баница, баньосвах се“. И оттам вече е изскочило 

това име. 

Г.: Да знаеш как се е пазела водата чиста? От кладенците? 



Й.: Никой не ги е пазил. А банята, там се давиле на един човек овците. И он 

слагал ред тръне, ред вълна. И тука е било тръсище (5), не е било село. 

Г.: Това кога е било? 

Й.: Преди 1900 г. И тогава като почнале да се заселват заради банята. Те, като 

Борован, е било Боров хан. Къде почива? — На Боров хан. И така изскочило Борован. 

Г.: Като са се удавили овцете, защо е сложил вълна? 

Й.: Да не дойдат да се удавят пак. Така ми е разправяно, я така съм запомнил. 

Г.: Тук, да знаеш, да е залесявано. Да е засаждано с дървета? 

Й.: Тука е засаждано 37-ма година. Адвокат Розов от Враца, като дойде, он 

засади тия дръвчета тука покрай дола — американски бор, брези. 

Г.: Той сам ли го направи или с хората? 

Й.: С хората от селото. Некога имаше трудова, по 15 дена ще работиш трудова. 

Г.: Кой работи? Всеки човек или от всяка къща? 

Й.: На всеки човек, работоспособен. Мъж и жена. 

Г.: Нещо плащало ли се е? 

Й.: Това му викат трудова, без пари. 

Г.: Ти работил ли си? 

Й.: Е, я бех малък. 

Г.: А майка ти, баща ти? 

Й.: Те са работили. 

Г.: Сега, за добитъка. Къде се е пасял добитъка тогава? Как? 

Й.: Добитъкът, верно, ние не сме имале, ама всеки си имаше… в ливадите, 

частните… И като сега, кукуруз е имал, царевица. 

Всеки си е пасел в своята ливада. 

Г.: Който не е имал ливада? Къде е ходил добитъка? Можело ли е в ливадата на 

някой? 

Й.: О, то ставаха побоища, и се съдеха, че му пасял добитъка, че преорал… 

Г.: Имаше ли обща ливада, дето всеки е могъл да пасе добитъка? 

Й.: Сега му викат селската ливада. Ама не мога да кажа… 

Г.: А в частната ливада като се окосе, може ли там да влизат други животни? 

Й.: О, беше един егоизъм, едно гонение, защо тоя да ми пасе… 

Г.: Да са събирани билки, гъби? По кои земи? Имало ли е такива места за бране? 

Й.: Не мога да си спомня. Не сме брале, ама може хора да са одиле. 

Г.: Продавали ли са? 

Й.: Не мога да кажа, не знам. 

Г.; Знаеш ли, като се прибере реколтата от земята, как се ползва тази земя? 

Й.: Всеки си ранеше стока. И продаваше свине, крави… 

Г.: Сега за горите. Ти каза, че имало частни гори и мислиш, че е имало обща 

гора, там към Букура? 

Й.: Към Букура всеки си знаеше. Тя стана след 9-ти обща. Иначе беше частна. 

Всеки си сече, продава. 

Г.: Иска ли се разрешение да секат? 

Й.: Тогава няма горско, не е имало пазач. Всеки си пазеше гората. 

Г.: Ако нямаш гора, пък ти трябват дърва, откъде се е взимало? 

Й.: Майка ми продаде гора по 22 лв. дървото, па си направи един мой кумец 

къща. 

Г.: Майка ти е имала частна гора и е продавала? 



Й.: Продавала си е свободно. Няма горско, няма нищо. 

Г.: Да знаеш вие, твоят баща да е купувал дърва? Дрва за отопляване, откъде сте 

взимали? 

Й.: От гората, дето майка ми я имала. 

Г.: А шума? 

Й.: Кой имаше овце, той си сече. Я помним, му викат листник (6). 

Сече и си трупа. 

Г.: От тяхното си място? 

Й.: От тяхното. 

Г.: Е, ако няма такова? 

Й.: Ако няма — с царевичак, — кукуруза. 

Г.; Как се пазеха бранищата? 

Й.: Всеки си ги пазеше. 

Г.: Е, как? Седи там… 

Й.: Е, не така, ако види… Имаше тогава малко айдуци (хайдути). 

Й.: Тогава не е имало пъдари, такива общи работници. Всеки си ги пазеше. Един 

заварил, че му откраднали и го глобил 5000 лв., заварил го, че сечал гора от неговото. 

Г.: На лов ходеше ли се в гората? 

Й.: Някога тук, в Баница, бяха само 8 души ловджии. А сега станаха 30. 

Г.: Искаха ли тогава разрешения за лов? 

Й.: Не е имало, не знам. 

Г.: Като ползвахте водата, плащахте ли нещо? 

Й.: Нищо, не е имало водомери. 

Г.: За поливане вода, откъде се взимаше? 

Й.: Хората си имаха градини. Къде Кириджията, Крешка. 

Г.: Какво е Криджията? 

Й.: Местност се казваше така. Там си имаха градини. Към Оходен е Кириджията. 

Г.: А риба, ловеше ли се риба? 

Й.: В язовира сега, а преди не знам къде. 

Г.: Откъде са взимали пясък, чакъл за къщи? 

Й.: Тогава некои събираха по шосетата. Тогава бяха с пясък, не с асфлт. И 

покрай реката ходеха, къде Криводол. 

Г.: А нещо плащаха ли? 

Й.: Не мога да ти кажа. А за камъни — тук си имаме кариера, оттам си вадиме 

камънье, а песък, там към Девине, има жълт песък. 

Тогава не са купували. 

Г.: А кариерата каква е? Частна ли? 

Й.: Не е частна, общинска е. 

Г.: Плащаше ли се там? 

Й.: Не. Стига да си здрав, да вадиш камънье. 

Г.: А вие, твоето семейство, баща ти, вадили ли сте камъни? 

Й.: Не сме вадили ние. 

Г.: Други такива общи постройки имаше ли? Мелници, воденици? 

Й.: Мелница имаше. 

Г.: На кого е била? 



Й.: На 7 души частници. Внесоха си в банката земята, взеха пари. 1903 г. е 

направена. И като дойде 9-ти — тука 2–3 изедници, ги продадоха, та станахме без 

мелница. 

Г.: И ходехте да мелете и си плащахте? 

Й.: Одехме. Плащахме уем (7). От Чирен, Върбица,Баница, Мало Пещене, все 

доаждаха тука да мелят. 

Г.: Да знаеш кой определяше как да се ползва тази общинска земя, фондовете? 

Кой даваше разрешение да се даде на някой земя, да се продаде? 

Й.: Там от общината, кмета. Имаше си общински съвет. 

Г.: Твоето семейство е имало полза от фондовете, защото са ви оземлили. 

Изкарвахте ли пари или само сте се изхранвали? 

Й.: Не сме продавали. 

Г.: Ако нямахте земя, можехте ли да се изхранвате само с дюкяна? 

Й.: С дюкяна, понеже чилиците носеа. Тогава нямаше потребителни кооперации. 

Като дойдоха после потр. кооперации, баща ми фалира и опрехме до земята. 

Г.: Какво правехте на трудодните? 

Й.: Шосе, нейде път, чешми. 

Г.: Ти участвал ли си или само баща ти? 

Й.: Е, я живях като Симеончо, но другите участваа по 15 дни трудова. Общината 

тогава командваше. 

Г.: А селски събрания имаше ли? 

Й.: Е, имало е. 

Г.: Защо се свикваха? 

Й.: Еми, така решили, дето нема мост, 15 трудодни — сберат се и правят. 

Г.: Баща ти ходел ли е на събранията? 

Й.: Не мога да кажа. Я бех дете. 

Г.: В селото помагахте ли си едно време? Селска взаимопомощ? 

Й.: Каква помощ? Кой те цафереше тогава. Ако рекат роднини да помогнат… 

Г.: Селото да е помагало? Например на някой къща му изгори? 

Й.: Помня тука, две горяха… 

Г.: Кой им помогна? 

Й.: Не мога да кажа. Ако е имало фонд, може… 

Г.: Селски кош, селски хамбар да знаеш? 

Й.: Не е имало. Кои немаа (нямаха) имоти, нали ти казах, ги оземлиха. Селски 

хамбар не е имало. 

Г.: Ако не стане, реколтата, няма зърно? 

Й.: Кой го интересува? И тогава като сега. 

Г.: Кой пасеше добитъка? Всеки сам или е имало овчар? 

Й.: Имало е овчари, козари. Е, плащало се е. 

Г.: А кои работи се извършваха общо в селото? 

Й.: Некой като си заправи къща, он се зареди, майстори, по роднински връзки. 

Г.: Как мислиш тогава хората по-добре ли живееха? 

Й.: Трудът побеждава всичко. Тогава е било по-голям мързел. 

Г.: Тогава имаше ли богати хора у Баница? 

Й.: Имаше, ама беа малко. Сега, след 9-ти станаа много богати. С тия кражби… 

Повече от тогава. Вследствие на ТКЗС много хора забогатяа. 

Г.: Известни стари родове, големи семейства, известни, които са се запазили? 



Й.: Нема, измени се живота. 

Г.: А задруги? Тази дума задруга знаеш ли я? 

Й.: Тук не е имало. Преди 9-ти е имало потребителни кооперации. 

Баща ми така фалира — подбиват цените. 

Г: Какви са ти плановете? Какво очакваш? 

Й.: Какво очаквам? Гледам да взема пенсията и да ми стигне. Гледам един 

пенсионер като мене, така умислен. Викам му: „Защо си така умислен? Мисля дали ще 

ми стигнат парите до края на месеца“. Планове какви? Планове — има няколко души, 

търговци, да прекупуваш — това е спасението. С честен труд не можеш да спечелиш. 

Й.: Татарско е обработваема земя. Церов дол е към Големо Пещене. Церов дол 

некога е бил лековито место. Хора наливале вода и лекуват болни бъбреци. 

Г.: Каква е била земята в Церов дол? 

Й.: Обработваема, частна. 

Г.: Къде са били тия общински фондове? Къде е била вашата земя? 

Й.: Кулин дол, къде Чирен. Не мога си спомня точно. Серния дол — там ни е 

частното. Горите са към Чирен, викат му там Букура, между Враца и Баница. 

Г.: Къде са били ливадите? 

Й.: Селската ливада — между Чирен и Баница. Оходен е от тая страна. Там има 

много гори, към Борован. Там се криле партизаните. Милин камък е към Чирен. 

Момиче на име Мила, искале турците да я потурчат и тя се хвърля. И се казва Милин 

камик. Мрамор е на 15 км. от Враца. 

  

1 — връшник — кръгла тава с въглища; 

2 — подница — горната част на връшника; 

3 — манара — брадва, мотика; 

4 — бранище — пасище, необработваема земя; 

5 — тръсище — тресавище; 

6 — листник — шума; 

7 — уем — такса (натурална) за мелене на жито. 

2.10. Интервю с ключов информатор ЙОНА ПЕТКОВА 

ДИЛОВА (баба Йоша) 

М. Първо да ми кажеш как се казваш — трите ти имена. 

Й. Мойто име? 

М. Всичко да, как се казваш? 

Й. Йона — они ми викат Йоша, ама я съм Йона Петкова Дилова. 

М. Така си по паспорт? 

Й. Така съм по паспорт. Мъжа ми — имам мъж, ма он куто от 40-се годин, ка е 

умрел. Я за себе си повече баща си… 

М. Кога си родена? 

Й. 1903 година. 

М. Кой месец? 

Й. Като заговееме за Великден кой месец беше не знам. 

М. Не си знаеш точно деня и… 

Й. Ами като заговееме за великите… 

М. Ами март ли, април ли, тогава май? 



Й. Март, април — къде април съм родена… точно пъ датата ли питат, датата не 

е пъ толко… 

М. Няма значение. Какво, учила ли си нещо? Какво си завършила? 

Й. ОУ, трети клас. 

М. Трети клас. 

Й. И не завърших, оти тато го взея запис и мама ме маана да ореме на местото, 

да вървим да й помагам да ореме. 

М. На колко години почна да й помагаш? 

Й. 15 па на 12-се годин. 

М. А 39-та година вече беше ли женена? Кога се ожени, коя година? 

Й. Коя година… не помня… 

М. На 22 години. 

Й. На 22 години съм женена. 

М. Колко деца имаш? 

Й. Син и дъщера имам. Една дъщера и един син. 

М. Мъжът ти какво образование имаше? 

Й. Мъжа ми беше обущар, обуща правеше. 

М. Занаятчия. А кой клас беше завършил? 

Й. Кой он ли? 

М. Да 

Й. Па ние, он да е втори клас. 

М. Ма прогимназиален или отделението? 

Й. Отделението де, отделението. 

М. А, и ти отделението си завършила. 

Й. И я отделение, и я отделението. 

М. Добре, преди войната около 39-та година с кого живееше ти — с мъжа. си и с 

децата си ли само или с родителите си също? 

Й. А, мама и тато беа, тука сме близо, та гледах и мама, и татко, и с мъжа си, и 

децата ми. 

М. Така, майка ти и баща ти наблизо живееха. 

Й. Близо, другата къща, е отгоре. 

М. Ти си тука родена и не си напускала селото? 

Й. Не съм, я съм тука родена, тук съм си и женена, а мъжа ми беше от друго 

село. 

М. А майка ти и баща ти, и те ли бяха оттука? 

Й. И они си са оттука. 

М. Корена е оттука. 

Й. Така, оттука са. 

М. Значи, кога си започнала да работиш в началото? За първи път кога започна 

работа, на колко години беше? 

Й. Е па, от два-тринаесе годин работа земледелие, па друго не съм баба. 

М. Все това на вашето си работила? 

Й. На нашето си се. 

М. До войната? 

Й. Аха. 

М. Добре, а имаше ли кооперация преди девети и някой от вашето семейство 

бил ли е член? 



Й. Не, не, немаше никаква кооперация. Така си беше народа свободен, има си 

добичета и всеки си оре неговата земьъ. 

М. А потребителна кооперация имаше ли — кредитна или потребителна, 

помниш ли да е имало в селото? 

Й. Не, не, по помна такова нещо, не е имало. 

М. А на читалището членове били ли сте или… имало е читалище преди девети? 

Й. Море немаше, ма! 

М. Немаше ли? 

Й. После правиа читалището,… немаше. 

М. След девети ли? Добре, значи казваш, че си живяла с децата си и с мъжа си 

около войната, в самостоятелна къща. На кого беше къщата, собствена? 

Й. Къщата, на мое селище, на мое име е. 

М. Твоя собствена е била? 

Й. Аха. 

М. Кой я е строил? 

Й. С него, с мъжа си сме я привиле. 

М. Коя година я строихте, горе-долу? 

Й. Горе-доле сина ми беше у трети клас. 

М. А преди това в каква къща живяхте? 

Й. Живеехме при бяща си. 

М. До коя година живяхте? 

Й. Па до коя година, мигар се помня годината — ма има 7–8 години ка си 

живеехме така. 

М. Откакто се оженихте живяхте 7–8 години заедно с родителите. 

Й. Живеехме тама при тато у мазето и после си направихме къщата тая, па 

додохме тука, а мама и тато си останаа там, ама па я си ги гледам. 

М. Колко стаи имаше къщата? 

Й. Е па, 4 стаи. 

М. А кухня, мазе, отделно? 

Й. Немам мазе, а-а, имам една малка мазичка нататък — много малка и това ми е 

па кухнята. 

М. Значи 4 стаи, кухня и мазе отделно. 

Й. Аха. 

М. Добре, имало ли е чешма тогава в двора? 

Й. Немаше ма, баба. 

М. Откъде взимахте вода тогава? 

Й. От банята я зимам, тука от банята, че е близо на мене, а па другите ора — 

геране. 

М. Тогава ти имаше ли чешма в двора? 

Й. Немах — никой немаше. 

М. А тоалетна имаше ли в двора? 

Й. А, имах, без тоалетна, имах. 

М. Имаше тоалетна. А как се отоплявахте? 

Й. Имах. 

М. А на какво се отопляваше? Как се отоплявахте? 

И. С дърва. 

Й. И през зимата? 



Й. Ми през зимата… 

М. Какво имаше тогава в къщата — огнище или печка с въглища или дърва? 

Й. Печка, я на огнище не съм… 

М. А на какво готвеше тогава? 

Й. На печка, се на печката. 

М. С дърва и въглища? 

Й. С дърва. 

М. Добре, а тогава, преди войната, земя имахте ли? И колко? 

Й. Имахме, всички имааме, земиъ, а пък, не беше така разделена баш както 

требва, ама общо така с брайкята ги работехме. 

М. Добре, кажи ми, ти понеже си живяла вече преди войната с мъжа си, вашата 

земя отделно ли беше с мъжа ви? 

Й. Не, не. 

М. Или с баща ти общо я работехте? 

Й. Общо. 

М. Колко тогава беше общо земята? 

Й. Па имаше пад 100 дка. 

М. Общо — вашата и на баща ти? 

Й. Аха. 

М. А по наследство ти от него получи ли земя? 

Й. Е не съм — получих, е оно пише там… 

М. Но работехте заедно земята с майка ти и баща ти? 

Й. Така. Мама и тато много не можеа да работат… они малко одиа, остареа, и 

умреа. 

М. Забравих да те питам, братя и сестри имаше ли? 

И. Сестра немам — брайкя имах трима — измреа сичките. Само я… 

М. Кой беше най-голям? 

Й. Я съм най-голема, а най-малкия умре. Па тогива така караа отзаде — на, я 

най-старата останах, а они измреа се. 

М. Те след тебе ли се жениха? 

Й. След мене ами, сичките след мене. 

М. А те какво образование, до какво бяха учили? 

Й. Тоя най-малкия, дека умре, он имаше шести клас. 

М. Поновому шести. Другия, средния? 

Й. Средния — трети и другия трети. 

М. А каква професия, занаят изкараха? 

Й. Само са…, имале са това, ама си работеа земеделци. 

М. Земеделци, нищо друго не са учили? 

Й. Нищо друго не са училе. 

М. У града ходили ли са? 

Й. А, единия ми брат живееше, най-малкия, у София. 

М. Кога това? Преди войната ли още? 

Й. Преди войната. 

М. Замина за София? 

Й. Замина за София. 

М. Кога ви напусна горе-долу? Ти още при майка ти ли беше или беше женена? 

Й. Я съм си при мама тука, а он замина у София. 



М. Ама беше ли женена вече? 

Й. Язе женена бех, а он беше началник на милицията, там у София. 

М. Значи кога сте се родили всички си живеехте в къщата на баща ти и майка ти, 

дето викаш, че е тука наблизо. 

Й. Аха. 

М. С братята и ти. 

Й. Така. 

М. Добре, а тогава имахте ли добитък? 

Й. Имаахме. 

М. Какво имахте? 

Й. Единия ми брат коние впрегаше, другия — крави. 

М. Колко крави имахте? 

Й. Две. 

М. Колко коне имахте? 

Й. Два коние. 

М. За сила впрегателна? 

Й. Аха, единия ми брат имаше и крава и биволица дек му казваме бивол. 

М. Ама това кога е имал, когато се е отделил ли? 

Й. Не, ние си заедно…, ама моя мъж като беше обущар, немаше на негово име 

добитък, защо он си работи обущата, а бракята ми работат… 

М. Когато живеехте заедно с ваште, то пак преди войната беше? 

Й. Аха, преди войната. 

М. Преди, да се отделите тука във вашта къща? 

Й. Не, не тук се жених у нашта си къща, ама у старата. Старата къща дек 

седехме заедно. После, тия са къщите на бракята ми. 

М. Да де, ти каза, че 7 години сте живяли откак си се оженила там с ваште. 

Й. Аха. 

М. Не на тая къща. 

И. Не, не на тая. 

М. Е там те питам — това е било около войната, нали каза. Там те питам 

добитъка — общо сте го гледали. Какво имаше, освен кравите, конете, биволици 

имахте? 

Й. Биволици, па единия ми брат па имаше биволици. 

М. Добре, а майка ти и баща ти, ти, нямахте ли? 

Й. Они немаа добитък. Они вече не можеа да гледат добитък. 

М. А той беше на вас, а ти и мъжът ти имахте ли отделно добитък? 

Й. А, немам, ние живееме така — идем на полето, но они го орат. 

Що мъжа ми беше обущар и по можеше да се занимава… 

М. Аха, ти само си ходела с брат си. 

Й. Я одех. 

М. Добре — свине, кокошки? 

Й. Свин(и)е ранехме си, свиние. Имахме си и кокошки отделно. 

М. Агънца? Овце? 

Й. Агънца не сме имале. 

М. Кози? 

Й. А, кози имахме. 

М. Колко? 



Й. Две. 

  

М. Две кози. 

Й. Две, па най-после остана една. 

М. Добре, а майка ти беше ли жива около 39-та година? 

И баща ти? 

Й. Жива беше… живи беха. 

М. Те си работеха на нивите също? 

Й. Они не можеа вече да работат… не можеа вече. 

М. Не можеха. Добре, а в двора там като живяхте, там по това време, имахте ли 

за животните сгради — селскостопански — обор, плевня нещо, некакви такива 

пристройки за животните? 

Й. Е, имашо дека спат добичетата. 

М. Как се наричаше това? Какво имахте? Сайван ли имахте? 

Й. Обор, обор, дек спеа добичетата. 

М. Обор, а конете къде бяха? 

Й. И кониете, и те там. Они една годин държаа коние, продадоа ги, взея, па 

крави, нали различно така. Може ли, па човек да помни сичко. 

Г. А кошара? 

Й. А-а, кошара не сме имали. 

М. А селскостопански сечива, инвентар, какво имахте тогава? С какво орахте 

земята? С какво я работехте? 

Й. Е, па плугове имаше. 

М. Колко имахте? 

Й. Те таково, кола, плугове, редосеялки имаше. 

М. Волска кола? 

Г. Каруца? 

М. Ама собствени ли ви бяха? 

Й. Наши си беа. 

М. Колко редосеялки? 

Й. Една. 

М. Колко плугове? 

Й. Они си седат два плугове имаше, ама си седат тука. Куто стана стопанството 

они си… това останаа. 

М. Взеха, ги? 

Й. От ни (едни) ги взеа, от них ги не аресаха, та си седат тука… 

М. И колата? Друго не сте имали? 

Й. Друго не сме имали. 

М. Ти как мислиш, тогава бедни ли бяхте, средни селяни, или богати селяни, 

тогава? 

Й. Средни, баба. Не бееме много богати, па не бееме и много, па бедни. 

М. Сега продължаваме и както ти казах ще те питаме за общинските земи да си 

спомниш преди войната. Твойто семейство или с майка ти и баща ти като сте живяли, 

ползвахте ли общински земи? На кои земи викахте общински земи? Значи, не частните 

земи, за тях те питам. Имаше ли такива и кои земи наричахте общински? Общите, 

селските? 

Й. Кък общински да сме…? 



Г. На селото. 

М. На селото земите, как им викаха, които не са твои? 

Й. Откъ стана ТКЗС-то ли, откъ стана камунизъма ли? 

М. Не, преди войната. Питам те се преди войната, преди девети. 

Имаше ли общи на селото земи? Чух, че им казвали на едни земи „Фондовете“. 

Ти чувала ли си за това? 

Й. Чувала съм. И на мене, назе са давале „фонд“… 

М. За тех те питам. 

Й. Щото моя мъж като не беше оттука и се засели тука, они ни дадоа фонд на 

две години. 

М. Кога беше това? 

Й. Е айде де, куто не помна. 

М. Преди войната?… Добре, колко ви дадоха? 

Й. Те тогива колко ги даваа „фондовете“, тогива и на нас — коги 5 дка, коги 10 

дка, после си го земат, па друга годин го дадат, па на друг. 

М. Значи горе-долу по 5, по 10 дка. 

Й. А-ха 

М. А как ги получавахте? 

Й. И плащааме тама нещо, плащаме и они го дадат. 

М. На общината ли плащахте? 

Й. На общината, да. 

М. А всеки ли имаше достъп до тези земи, който поиска ли или на определени 

хора? 

Й. Не, който си има много земя, они му не дават. 

М. Не му дават, значи кметът определя, общината определя? 

Й. Аха, те така. 

М. Ти подаваш, там заявление и те ти дадат. 

Й. Да, и они ти дадат, така. 

М. Добре, значи вие сте взимали, но не помниш, коя година колко? 

Й. Не помня баба, но това се знае по съвета коя година, не помна вече. 

М. Добре, а вие само на ваште земи ли сте работили или сте ходили и на чужди 

земи да работите? 

Й. А, не сме одили на чужди. 

М. А чужди хора на ваши земи работиха ли? 

Й. Не, ние си ги обработвааме. 

М. Сезонни работници? 

Й. По некой път, като дойде жътва, узрее нивата, сме викале цигани, та ни 

помогнат. 

М. Колко души средно, горе-долу? По колко сте викали на сезон? 

Й. Е, па некой път 5 души, некой път двоица (двама) така, ама не сме много 

викали. 

М. Плащахте им на тях, нали плащахте им? 

Й. А-а, плащаш си. 

М. Добре, значи други земи, които са били на селото, освен ти каза тези 

Фондовете — това обработваема земя беше, нали? 

Й. Да. 

М. А имаше ли общо на селото земи пасища, ливади и къде бяха те? 



Й. А, ливади имаше, они си бея на ората (хората), се частни. 

М. А имаше ли селска ливада? 

Й. Имаше една ливада — още си носи името „селската ливада“. 

М. А къде беше тя? 

Й. Она си е тама… 

М. Къде там, кажи ми около какво се намира? 

Й. Бобище, Бобище и Копрец. 
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М. Бяхме стигнали до селската ливада, общинската. Ти каза, че е имало. Къде 

беше там? Коя местност е близо до нея? 

Й. Копрец. 

М. На Копрец. 

Й. Тама при Копрец е селската ливада. Некой отка съм се родила се е селска 

ливада и досеика. Косеше ги селото за добитъка, ама… 

М. А тя даваше ли се като Фондовете на селяните или не, стоеше обща? 

Й. А, не, не даваа ги… она селската ливада и досеги… 

М. Не я разделяха. Кой, всички пасяха там добитъка? Плащахте ли нещо? 

Й. Не, они не плащат ората, ама куто дойде това време Благовец му казваме — 

никой не пускат там — само са коси там… пасат овците покрай селото, а в ливадите не. 

М. Така като се окоси, след това пускаха ли добитъка? 

Й. Пак пасат, пак М. А после почистваха ли се тия ливади или не? 

Й. Какво да са? 

М. Почистваха ли се ливадите? 

Й. Не, не чистат се нищо, ма, они са си убави ливаде… 

М. Догодина пак? 

Й. Пак си същата трева. 

Г. А това Благовец кога е? 

М. 25 март. 

Й. Благовец е ей, пред Великден. 

М. Така, за ливадите казахме. Имаше ли пасища, общински пасища на селото, 

селски пасища? 

Й. Они са Балканя,… целото село козите одат това пасище. 

М. Ама там земя ли е, гора ли е? 

Й. Не гора, гора, Балкан. 

М. Там ли пасеше добитъка? 

Й. Не едър добитък само овци и кози. 

М. А плащахте ли да пасете там? 

Й. Не, не плащат. 

М. А вашето семейство, твойто, на майка ти и баща ти, ходеха ли ваште 

животни? 

Й. Целото село одат и никой не плаща… по Балканя му викаме. 

М. Добре, кажи ми имаше ли трайни насаждения пак на общината да бъдат, 

селската? 

Й. Какво да има? 

М. Трайни насаждения — градини, лозя, ама общи на селото, не частни градини. 



Й. Нема, немаше, частно си беше, баба. Частно, градини имааме частно, но нали 

ги взеа куто доде девети. И после дават на ората с пари, кой… 

М.А помниш ли горе-долу Фондовете колко дка бяха? Много ли бяха, малко ли 

бяха? 

Й. Е, они покрай селото, така кък е селото, де да знам баш колко декаре са биле, 

ама те, кой човек взима — кой 10, кой 5. 

М. А селската, ливада колко дка беше? 

Й. Селската ливада има 200 дка, ако не и повече. 

М. Така ли беше? 

Й. М-м 

Г. А гората, гората, селската гора? 

Й. Там нема гора, само ливади. 

Г. В селото не е имало гора, такава селска гора? 

Й. Не, не, частна гора, всичко си беше частно. 

М. Добре, а бранища, на какво викахте бранища? 

Й. Е, на гората — бранище, ама гората си беше частна се на ората. 

Всеки си знаеше горъта къде е. Ние имаме Букора, си знаем там, други — Кулин 

дол, си знаят там работат се измешат… 

М. Добре, а залесени места, преди девети залесявало ли се е? Имаше ли залесени 

места общи? 

Й. Нема, нема, залесия са след девети. 

М. А мера на какво викате? Позната ли ти е тази дума мера? 

Й. Ей мера е местност, викат тая мера е от там до там. 

М. Ама земя ли е? 

Й. Земя, земя, ама й викат мерата. 

М. Ама, работна земя? 

Й. Работна, а они й викат мерата тама. 

М. А някакви други специфични думи, местни думи, които вие си употребявате 

за земята, да ги назовавате, знаеш ли така, помниш ли, щото си отдавна така… 

Й. На земята ли имената? 

М. Примерно, да. Имате думи ето мера, или някакви други думи, които вие 

викате на местности и си ги обозначавате, ваши тука за баничани така… 

Й. Думи… така си викаме. 

М. Добре. 

Й. Крешка викаме, Кулин дол викаме. 

М. Това какво са? 

Й. Това са имена на земите. 

М. Ама частни земи ли са? 

Й. Частни земи си беа… и сега пак са имената същите, ама го владеят други ора. 

М. Така, добре, казаха ни, че едно време селото е било в Крешка. 

Това село, селото, вашто. 

Й. А, у Крешка е било, още има трапове. 

М. Може ли да ни разкажеш? 

Й. Още си има траповци, та са познава. 

М. Добре, ти нещо чувала ли си? 

Й. Я като бех момиче, мама вика — на мама ма й е казвала пъ майкя й — на тоя 

„дуд“, нали знаете дуд к?во се казва. 



М. Кажи какво е дуд? 

Й. Връзвала люйките, имаше една баба Стана, та се е раждала там, баба Стана. 

М. Кога е било това? 

Й. Па кой знае мамо коя година е било? Ма са е раждала там и й викат „люйката, 

люйката“ такава люйка. 

М. Това на Крешка. 

Й. На Крешка, на дудовете вързана люйкята. 

М. Какво е дуд? 

Й. На кой дуд? Дудове е имало много там! 

М. Ама кажи ми какво значи дуд? 

Й. Ама дървото бе, дървото вънка — дърво, дека расте, му казват дуд. 

М. На всяко дърво ли викате дуд? 

Й. Не на всеко — дуд е друго, джанка е друго, слива е друго, такова… дуня е 

друго, а това дуд, тама останале бея дудове от селото. 

Г. Стари, много стари. 

Й. М-м, ТКЗС-то изсече всичко. Това все преди девети — бех на 15-се годин, 

куто мине мама все ше рече и татко, а и на ним е казано, че е било по-рано, тука е била 

къща — трап, е по-нататъка е била къща, ма нали у трапове къщата, доле у трапа и 

отгоре покрита със… 

М. Значи тази баба Станка, дет викаш, тя може да е била родена у турско там. 

Й. Дали е турско било това не знам, ама е тама раждана, раждана у Крешка — на 

дуда е връзвана люйкята. 

М. А чувала, ли си от майка ти, от баба ти, кога е дошло селото тука, кога е 

било? 

Й. А, те това не знам. 

М. Преди турско ли е било, след турско? 

Й. Баба ми умре на 90 годин, мойта баба. 

М. А нещо да ти е казвала, не помниш ли да ти е казвала… кога е дошло селото 

тука? 

Й. Не помним, баба ми не е… по-млада, не помни за Крешка. 

М. Ама баба ти тука е родена, не в Крешка? 

Й. Тука си е родена. 

М. Значи, много отдавна. 

Й. Она… цара умре, та знае турците, посрещала е турците баба ми, че умре на 

100 годин и вика, сутрин като станем и они минале Ботев с четата, нали е минал тука, е, 

при мойто лозе. 

Г. Милин камък ли? 

Й. Аха, Милин камък е нататъка, ма они минале тука да върват на Милин 

камчък. 

М. Кажи къде е минал Ботев, къде беше, коя местност, как се нарича? 

Й. Тука наде…, у Борован, ама не сте ходиле там. Най-напреде са слезнале на 

Козлудуи, вий сте челе това, и от Козлудуи много села минал, та дошло на Борован и на 

Борован вече се надале (надявали са се), надал се е Ботев на помощ, ма они не дошле. 

М. Това разбрах. 

Й. Ти си го чула. И он рекъл: „Борован, Борован, вечно ше спиш“, рекъл. 

М. Така ли е казал Ботев? 



Й. Така го е казал Ботев. И дошле тука у Баница, ма при Герничката, при гераня, 

на езерото тука, край гераня се сбрале, че има вода. 

Езерото се казва. 

М. Колко е стоял Ботев, чувала ли си? 

Й. Само една нощ е стоял и е потеглил за Милин камик. 

М. А баничани тука посрещнали ли са го? 

Й. Никой не е знаял, они са криле, защо не знаят да ги не изкаже некой, ама само 

са чуле, баба ми вика: „О-о, комитата, они така по старо, комитата са дождале нощеска 

при Гърницата“, вика. 

М. Само това се е чуло. 

Й. Това, дождале са, вика, познале тама де са яле и са тръгнале за Милин камък. 

М. Ами кой им е дал ядене пък? 

Й. Това на 18-сети май, на 18-ти май го празвахме, ма още го празваме, ама 

камунистите го измения сеги. 

М. А преди все си го празнувахте? 

Й. Ау, какво тържество се праеше! Мраморен, Девене, Чирен, Баница! 

М. Какво правехте? 

Й. 0-о, какво правят? От селото, от това село — 2–3 овце, от онова село, от онова 

и всеки си отнесе казане, та са готви там, музики, война доаждаше. 

М. Войска. 

Й. Тама на Милин камък… това го празваме. 

М. Там го правехте, не на Граничка. 

Й. Ама колко жестоко тама нали… Оттам куто тръгнаа, от Милин камък… тама 

моя баща беше кмет, та го има пръв на паметника на Ботев. 

М. Кога беше баща ти кмет? 

Й. През тава време, коги мина Ботев, не, не коги му тураа паметника, а Ботев е… 

М. Коя година горе-долу е било? Ти колко годишна си била, помниш ли, кое 

отделение ли, след това ли беше, женена ли беше, кога баща ти е бил кмет? 

Й. Чакай да вида. Не съм била женена, не бех женена. 

М. А учеше ли още или вече беше престанала да ходиш на училище? 

Й. (затруднява се, не може да отговори) М. Добре, а майка ти работеше ли 

някъде? 

Й. Работеше земеделие, мама бе, она си работеше и тато си работеше тогива. 

М. Колко време беше баща ти кмет, колко години? 

Й. Он три-четири годин беше тук у Баница кмет, а пък дооа от Враца такива 

висшисти, кметове, а моя баща четвърти клас и него го турнаа в едно село Мало 

Пещене — малко село. 

М. След това там беше? 

Й. А пъ додоа такиви от града висшисти кметове, де учени… 

М. А след Първата световна война ли беше, я така да те ориентирам? 

Й. Е, Първата е било, ами, коя война друга на Лозенград беше. 

М. Кажи, кажи… 

Й. Коги загина чичо, ама коя година беше, не знам М. Или Балканската след, 

преди това? Тогава е бил баща ти кмет…? 

  

Й… 

  



(Информаторката отново не може да си спомни, не отговаря). 

Г. Добре, ти каза за тоя дуд, а други такива стари дървета? 

Й. Оно имаше много дудове, ма они ги изсекоа, они са отсекли и тоя, оти ние 

вече селото не одим там, това ТКЗС-то си го работи, ама доде беше частно, та го одеем 

и траповете си седат на старите къщи. 

Г. Някакви легенди да си чувала? 

Й. А па се аресали тука, они старе къде старе ората, ама разбрале, че има топла 

вода тука… има баня ние, та постепенно, постепенно са изместиле тука. Та я пов(м)на 

тука дека вие, това беше един дреп и една шума, това от отдавна бе, това е 91 годин, 

имаше една такава дебела круша не мое гя събори снега да ги изкърти. 

М. А други такива свещенни места, да свършиме с легендите, места, които са 

свързани с историята и където хората така милеят и пазат. Знаеш ли такива места и 

нещо легенди да ни разкажеш? 

Й. Е, нема, мамо, те тука имаме една местност й викат Кръста. Кръста тука. При 

тия дърве, викат така, имало така, та от селата пък нещо куто събрание правиле — 

дървеата на Кръста… 

М. Кой е правил събрание? 

Й. Е па, такива нещо се по партийци, е по такиви работие е било. 

Г. А защо се казва Кръста? 

Й. Е, така, Кръста му казват на тая местност. 

М. Но не знаеш защо. Добре, а другите дървета, вековните, как са ги пазели 

хората? Кое беше това нещо, което ги караше да ги пазат? 

Й. Така си ги пазеа ората. Имат на друга местност… Кръста е тука — има 

дървеа, а има едни дървеа, е па у лозеята и тама се служи на тех. 

М. Свещени? 

Й. Аха, служи се на тия дървеа и ги уважават така тама у селото. 

М. Какво значи да се служи на тях? 

Й. Заколят овцата тама, ядат и прават гуляй. 

М. Какви видове дървета са те? 

Й. Рас, рас дърво. 

М. Какво е това, опиши ми го. 

Й. Обикновенно дърво. 

М. Високо? 

Й. Рас се казва, растол. Чули ли сте? 

М. Не, не сме. 

Й. Еми цер и церове. 

Г. А, цер, това дето Церов дол… 

М. А така, Церов дол оттам ли идва? 

Й. Царове, цер се казва. 

М. Значи, от тия дървета ли са церовните дървета, расовете? 

Й. Аха, та им се казва цер, на дървеата — церове. 

М. Оттам е дошъл Церовия дол. 

Й. Е, те затова, от дървеата. Тия дървеа са така познати у местността. 

М. И хората там ли ходят да… 

Й. И на Кръста одат така. 

М. А как се опазват тия дървета? 



Й. Уважават тия дървета от край си свет, ма имало е се некой преди мене некой, 

та така, а айдуци е имало, па копале пари, та като нема, нема и видат покрай дървеата 

копал е некой. Даже наскоро преди 2–3 годин, куто, ние имаме и там лозе, куто рекоа, 

на Кръста са намерили пари и ние куто деца да идем да видим и верно трапа си седи и 

си личи, че е имало некакъв съд, та е очертал, разбираш ли? 

М. Значи са намерили и са взели нещо? 

Й. Намериле са и трапа си е останал и това го нема, та жълтици ли са биле, злато 

ли е било… 

М. Не са ли хванали иманярите'? 

Й. Е не са, они нощем са одиле. 

М. Добре, ами ако някой се опита да наруши, ето казваш тия церовите дървета? 

Й. Они много души беа копале по-напреде, че чуле, ама не са улучили баш тама. 

М. А някой фанали ли са, който… 

Й. Никой не са фанале, оти (защото) нощем одат. 

М. Добре, ако някой увреди нещо тия дървета, ще го накажат ли? 

Й. А-а, ше го накажат. 

Г. Кой ще го накаже? 

Й. Ше го накажат, ама они тия дървета изсънаа (изсъхнаха) едното, та остана 

другото, а големи — и, това през турско още. 

Й. А ти чувала ли си някой да е бил наказан? Знаеш ли някаква случка? 

Й. Не съм чула. 

М. А имало ли е? Не знаеш. 

Й. Може да е имало некой, ама не съм чула. 

Г. А защо се казва Баница селото? 

Й. Ма по банята, по банята така се дигало пара и жешка вода тече и некой си 

казва, че имало един бивол, дека тия черното, бивол, кьорав и он все лежал — това 

биволете лежат у кал, у локва — и се лежал тама и прогледнал с едното око. 

М. Там, като е пил вода? 

Й. Он пил и лежал у водъта, затова кои жени доаждат на баня, постоянно така се 

лискат и чувстват некакво облекчение. (Й. Е, те ми попадаа, баба, зъбите, я не може и 

да говора със света…) Г. Говориш много хубаво ти. 

Й. Маре какво, я си чувствам. 

М. Добре, а тогава селото било ли е тука, когато бикът се е оправил, помниш ли? 

Й. Не е имало, не, они са се изселвале така — баба ми казва, че нойната баба 

казвала — тоя се изсели за раз, другия, другия, другия, дорде се е сичкото село 

заселило тука и онова го тама напущили. 

М. А бика, преди това, значи се е оправил. Те са чули и са се заселили тука? 

Й. А, они са чуле и водата тече жешка и рекли, дайте да се заселим. 

М. За старите родове тя те пита — още от баба ти да си чувала, преди още по 

турско имало ли е големи български стари родове с много челяд, с много хора в 

семействата? 

Й. О-о, има ами, и мойта баба е имала 10… 

М. Какво десет? Деца? 

Й. Деца. 

М. А колко са били такива стари родове кореняци? 

Й. Много са се така биле с много деца, сичките. Какво е било това чудо, не знам! 

М. Още от турско ли? 



Й. Е, па от турско, ами. Баба ми казва така, че като турчина дойде, вика, у дома 

беше конака, вика… 

М. У техния дом ли е бил? 

Й. Не, она вика конака. Конака е на квартира и вика, беше кае, тоя големеца и 

като му донела и поръчала на една българка да му направи баница, ама баница само с 

масло — свинското, не, да са не поменува, а жената немала масло и гя направила с 

кокоша мас — кокошката отбрала мас, па направила баница и он куто взел да гя яде 

рекъл: „А-а!“ И като взел това, та гя удари! 

М. Не я харесал баницата. 

Й. Не я аресал, че мисли, че е с мас. 

М. Свинска? 

Й. А, свинска мас, па я ударил жената! 

М. А чувала ли си турците да са се държали лошо с българите тогава по турско, 

от баба ти? 

Й. Едни са биле много човечни, а па едни, оно си зависи и от българете, то, ако 

си българин, ако не си много у ред, он и турчина не мое го търпи. 

М. Викаш, ако си е лош българина! 

Й. Ами така та, има турци са биле с българете много близки. Я имам, мойта 

майка е от Мало Пещене. Нойния деда с турчина дето са биле брайкя — толкова 

близко. 

М. Как са били? 

Й. Брайкя, брайкя, така са биле близки. 

Г. Брайкя? 

М. Брайкя като братя ли значи? 

Й. А-ха, като братя, като братя са биле. Коги си е тръгнал турчина, та да ги 

изпъждат вече — нали е дошла Русия да изпъжда турците — моя баща и досеги много 

чете тия истории и я слушам от него. Това не баща ми — баща ми четеше, па сеги пъ 

сина ми чете. Моя син къщата му е пълна с книги… Та нойния, на мама деда й, я го 

знам на мама деда й — дедо Брешко… 

М. Той какъв е бил? 

Й. И куто тръгнал турчина, дал му един бивол, вие не знаете бивол… 

М. Значи на майка ти деда ти? 

Й. Дал на мама, на деда й — та дал и каца, мноо покъщнини — така са се 

сговарали, а има негде турчин, та ареса некоя жена тука у Баница, баба Тоша е имало 

една, мама ми казва… 

М. Хубавица? 

Й. Убава, женена жена, женена, ама убава, убава много, а един турчин се по негя 

оди — къде идат они, на къра да работат, турчина оди тама и клечи у горътъ, та гледа 

она дано да иде нявга по нужда, та толкова гя следи. 

М. Ама докосвал ли я е, закачал ли я е? 

Й. Ма он, коги я нема мъжа й, гя види некъде из улицата, он ги закача се и она 

казва на мъжа си. 

М. А тя харесвала ли го е? 

Й. А, она не мое го ареса, що некоги е забранено, не е като сеги да се жениш за 

бъгарин и за такова… Това е забранено, ама казва на мъжа си, добре, ама турците 

властни — он бъгарина не мое победи… еми, та било, така, мамо, у един шумак, они са 

пикясале… на тая жена, баба Тоша. Я викам баба Тоша, ама она е била млада, убава. 



Нойния мъж и един друг идат у шумака и го пребият. Там го пребили, там са и го 

оставили. 

М. Убили го. 

Й. Убиле го. 

М. Какво значи „пикясала“? Пикясала, ти каза, пикясала к'во значи? 

Й. А, не моа разбера. 

М. Я кажи пак. 

Г. Я кажи на Ивановден какво правят, какво са правили? 

Й. Додат на чушмътъ, тия младоженци, тия млади дет са се жениле тая година, 

тия сичките… 

М. Преди Ивановден? 

Й. На Ивановден и се сбере селото и они са къпат един друг на чешмите тука… 

Г. Ама ги гледат голи как се къпат? 

Й. Голи, нагоре голи, само гащетата до тука. 

М. И жената така? 

Й. Не жената му нема, тя с него та носи му дреите. 

Г. Те се къпат, само мъжете се къпат. 

Й. И народа се сбира тука, музиката свири, младоженците са къпат на банята, 

така, та праат такова, смех де. Те такиви работи, а па додеше Нова година — цела нощ 

по улиците децата с торбичките за мръвки и викат цела нощ: „мър — мяу, мър — мяу“, 

цела нощ до съмненяло. Па си напулнат торбичките, вместо на тая къща да одат, дадат 

ги на друга къща, па весело! 

Г. Пеят песни? 

Й. Много беше приятно, ше знаеш! 

Г. А на Гергьовден правеше ли се нещо, сега, днеска? 

Й. Коги? 

Г. На Гергьовден. 

Й. На Гергьовден се одеше на черкувата и се там ако не отнесеш шилето да го 

попа чете, нема да го ядат. 

М. Трябва да е прекадено. 

Й. Сичките занесат тама шилето, та и я го…, с мама одех. 

М. А сега носат ли го? 

Й. А-а, Боже, кой ти, нали сакат да бутат черковата… кат доде девети! 

М. Кой иска да я бута сега? 

Й. Ма, така искаа! 

М. Бабо Йове, продължаваме сега да питаме за общинските земи, за тия селските 

земи. Ти каза, че е имало селски и частни, а имаше ли и на читалището, на църквата, на 

училището? Та питахме за църковната земя, за училищна земя, имало ли е? Читалищна 

земя, помнш ли имало ли е преди девети? 

Й. Читалищна си имаше, па я викаха: „тая е, кае, на читалището“. 

М. Горе-долу колко дка, помниш, ли? 

Й. Е, не помна, ама тури го там 20-се дка пъ, не е много, никой го не помни 

колкото е, тия са измреле дек са го държале. 

М. А на църквата, имаше ли земя? 

Й. Каква? 

М. Църквата, земя. 

Й. Черковна? 



М. Черковна. 

Й. Тури ги тама 15-есе дка, ти, мое ли кой ше дойде, па да провери дали… 

М. А на училището, казаха, некакви градини, имало ли е? 

Й. Училищни? … 

М. Чула ли си, помниш ли?… Добре. 

Г. А манастирска земя? 

Й. Не, не, не е имало. 

М. А вие, вашето семейство брали ли сте билки, гъби, има ли тука в околията, 

около гората. Билки, гъби други растения, брали ли сте преди девети? 

Й. Много са брани — гъби, разни панчушки, червенки, лютики. 

М. Ти брала ли си гъби? 

Й. Брала съм, ми, брала съм, много съм брала и ги обичам. 

М. Билки? Растения други, билки? 

Й. Билки? Виж, не съм се занимавала, а има билки, ама я не съм брала. 

М. А други хора? 

Й. Други ора са берели. Доаждаа отнекъде, па ги береа. 

М. Продаваха ли ги хората тези билки? 

Й. Я го позпяпам тоя човек от Плевен, ама доаждаа тук да ги берат билки. 

М. Твоите какво ги правеше — вие ли ги ядяхте или ги продавахте билките? 

Й. Гъбите едеме си ги, едеме си ги. 

М. Не сте ги продавали? 

Й. Има тия панчушките, тия червенкпте такия големи и лютиките… такиви 

сортове има. 

М. Ясно, а други хора от селото дали продаваха гъби и билки като берат? 

Й. Не, не, никой. Се берат само за тех си. 

М. Добре, а сега да ми кажеш как сте опазвали тогава водоизточниците — 

водоемите, изворите, кладенците, чешмите — те са били общи, селски Й. Общи, 

никакво, секи си ги налива по къро ли или у селото само. 

Г. От чешмите? 

М. Край къра, край селото, вътре в селото. Имаше ли норми, правила за пазенето 

им? Хората как ги опазваха? Имаше ли пъдарин да пази тях? 

Й. Да пази чешмите? 

М. Да, да, не се замърсяват. 

Й. Не, не, секи, къде има чешма … налива тая площ — Калугер налива там, 

Крешка си налива, кой ка мине, се налива. 

Г. А нещо плащали ли сте за тая вода? 

Й. Не, никой. 

М. А ако някой, се опита нещо да замърси, наказван ли е бил? Знаеш ли дали е 

имало такива случаи? 

Й. Не, не е имало, пазат си изворете, много си пазат. 

М. А тогава залесявало ли се е — сипеи, долове? Имало ли е залесяване? 

Й. Залесяване немаме у Баница, май че нема. Залесяват, така… 

М. Сипеи, голи местности…? 

Й. А, борове, залесяваа. 

М. Ама преди девети? 

Й. След девети. 

М. Преди девети те питам. 



Й. Аийе, преди девети — не. 

М. Добре, кажи нещо сега за пасищата. Каза, че пасищата са били на селото и 

всеки е пасял свободно. Плащаше ли се такса за пасене? 

Й. Плаща се на човека дека ги гледа, а за пасището се не плаща. 

М. А частни пасища имаше ли? 

Й. Не, не. Частни си има, кой си има имот си е частно негово, нема да дава на 

другия. 

М. А който нема? Който е частник не пуска други хора да пасат у неговото? 

Й. Не пуска, не пуска, секи си има частно. 

М. А вие плащахте само на говедаря? 

Й. Само на говедаря, на козаря. 

М. С пари ли плащахте или в натура? 

Й. С пари, баба, с пари. 

Г. На глава добитък? Колкото овце имаш, толкова Й. А така, по 40-есе лева, как 

сеги ше плащат, па некоги беше по-евтино. 

Г. 40 лв за добитък. 

М. А по пасищата, ако е имало билки или гъби, там свободно ли се събираха? 

Й. Свободно навсекъде, кой ка лук… 

М. Къде намери? 

Й. Къде лук има, диви… ски лук, полски лук, като дойде Гергьовден моми и 

ергене се пременят и отваждат у Къркижовец — тама и любов и гъби! И любов и лук! 

М. Това в пасища ли е било или в гора? 

Й. В гора, у горите там. Щом доде Гергьовден, одат там моми и ергене за лук, за 

гъби у горъта. 

М. А твойто семейство ползвахте ли тези общинските ливади, селската 

голямата, ливада? 

Й. Не, не сме. 

М. Там не сте, не сте по… 

Й. Нашто беше на общинската, селската ливада й викат. 

М. Добре, като я окосат, къде отива тревата, кой я ползва? 

Й. На селото си. Имаше коние, на моат си го продават, ама селска си е, на 

селото, ми викат селото, ама значи е общинска де, общинътъ разполага с негя. 

М. Кмета там командва. 

Й. Така кмета кво каже. 

М. Добре, имаше ли селски бик, пак така, на кметството, на общината, селски 

бик имаше ли? 

Й. Имаше. 

М. Той това го хранеха с това… 

Й. С това… не един ми два биковете… моя мъж седе три месеци там. 

М. Бабе, ако трябва да ползвате бика, плащахте ли за разплод? 

Й. Плаща се, плаща се, се се плаща. 

М. Водиш, ваште крави водихте ли ги там за разплод? 

Й. Лично я не съм имала крава де, кат ти казвам, че мъжа ми беше обущар, ама, 

който заведе се си плаща. 

М. Ами майка ти и баща ти и те сигурно са плащали? 

Й. А-ха, всеки си плаща. 



М. Да ми кажеш, за горите. Каза, че са частни горите, нямало общински, така 

ли? 

Й. Немаше, немаше, баба. 

М. Добре, дърва за сеч как събирахте? 

Й. Секи си оди на горътъ и си сече дърва. 

М. Имаше ли разрешение за това или сечеш кога искаш? 

Й. А, разрешение се зема от, само ако е зела горътъ да расте. 

М. Млада гора. 

Й. Млада гора, да пуща шума, тогива горския не дава да се сече, ако е твоа, твоа, 

твоа, ама не. Така е закона! 

М. Добре, а по друго време даваше ли, трябваше ли да притежаваш,… 

Й. И щом са мине есента, дава да си сечеш колко сакаш у твоята си гора. 

М. Плащахте ли такса за това на горския? 

Й. Не, наша като си е горътъ никво плащане. 

М. Никакво плащане, само трябва да знаеш, кога да сечеш? 

Й. А-а така. 

М. Горския казва? 

Г. А този, който не е имал гора? 

Й. Он си купи от кой има. 

М. От частника. 

Й. От частнико си купи … некой има, та си е изорал горите — сади само нива, 

он по-нема. 

М. Бабе, от ваште вие имахте гора? 

Й. Имахме. 

М. Колко дка гора имахте вие частна? 

Й. Мигар ги знам! 

М. Е горе-долу. 

Й. У Селата мое да има 3 дка, 5 дка ела да има у Букора, тука му викаме Балкана 

Дръмките дека Милин камък има… 

М. Бабе, а Селаша какво е местност ли? 

Й. Местност. 

М. Къде се намира? 

Й. Къде Оходен. 

М. А Дръмките къде е? 

Й. Дръмките са при Милин камък. 

М. Към Милин камък? 

Й. А-ха. 

М. Там имахте ли също гора? 

Й. Имааме дръмки. 

М. Е добре де горе-долу колко — 10 дка, 20 дка? 

Й. Нема 20-есе, тука по 5 дка така. 

М. По 5 дка и на двете места? 

Й. М-м. 

М. Вие продавахте ли от ваште дърва на други хора? 

Й. Не, не сме имали излишно. Едни ора имат повече, они продават. 

М. Добре, като сте били земеделци какво продавахте от това, което 

произвеждахте? Нещо продавахте ли? 



Й. Само коги немат некои хора продадат кукуруз или жито, или боб. 

М. Вие какво продавахте? 

Й. Не сме. Продавали сме жито и ние некой път. 

М. Ама не всека година? 

Й. Не всека година, кото мине град и го убие, не мое продадеш. 

М. Добре, ами за други неща, пари откъде взимахте да си купувате, нали, разни 

дрехи? 

Й. Продадеш само от жито и от кукуруз. 

М. Само от жито и кукуруз. 

Й. Продадеш и си купиш — друго немаше такиви излишни така да работиш, 

немаше никъде така. 

Г. А животни продавали ли сте? 

Й. А, продаваш, имаш заяк и агънца, не мое, па да ги платиш, това ти онова ти, 

ти продадеш от ягнето, та платиш на овчаря. 

М. А ти продавала ли си? 

Й. Не съм продавала, ами все съм купувала. 

М. А майка ти продавала ли е? 

Й. И мама не е, не сме имале ние. 

М. Не сте имали толкова много? 

Й. М-м, има, некои ората имат много стока и продават. 

М. Добре, а кажи ми сега шумата, листака, събирахте ли след като се отсече 

дърветата? Плащахте ли за шумата? 

Й. А, тая шума, ама за нищо, ама сечат ората, чегарат. Дава лесничея, тоа 

горския. Куто доде сезона на шумата позволяват да си изчегарат за козите, за овците. 

М. Какво значи „да си изчегарат“, да си окастрят ли? 

Й. Да се изчегари шумата, не дървото да се отсече, ами шумата, чегарат за 

зимътъ, за овците, за козите. 

Й. А дървен материал ако ви трябва откъде взимате? От ваште дърва? 

Й. От нашите, па ако требва само материал букова, тама къде Берковица, вие не 

знаете, у там я купуват ората. Нашата гора не е много строителна, да строиш. Повече е, 

е така на клоне, церове не е добро за у земята, че гние, а лиляк, дека има лиляк, като 

турнеш колеца, по 20-есе годни ше изкара, а тая нашата горъ гние. 

М. А вие купували ли сте? 

Й. Купувале сме, коги сме правиле къщата. 

М. Кога сте правили къщата. И си плаща всеки? Ходи и си ги товари със свои 

каруци или камион и ги носи? 

Й. М-м, да, така, ше плащаш. 

М. Знаеш ли дали някой е продавал своите гори, казваш, че обща гора е нямало, 

хората са продавали? 

Й. Продават, кой има повече гора и види зор и да има нужда он продаде, че па 

нема пари. 

М. А как пазехте бранищата? Всеки си има бранище 

Й. Всеки си има. Пъдар си има. 

М. А общо бранище имаше ли в селото? 

Й. Не, не, има си пъдар, така, наред, та пази, не само на един. 

М. Бранище какво беше — ти каза, гората ли? 

Й. Горътъ, бранище — тоя има бранище там, оня има друго. 



М. Така, а вие плащахте ли на пъдара да ви пази бранищата? 

Й. Плащаме ами. 

М, В пари или в натура? 

Й. Пари, пари, плащаме на съвета и съвета дава на пъдаря. 

М. Колко, един път в годината или по-често? 

Й. Един път. 

М. А от гората и от бранищата какво друго ползвахте? Освен шумата, освен 

дървения материал, друго нещо събираше ли се? 

Й. Не, не, нищо друго. 

М. А в гората пасеше ли добитъка? Можеше ли да пасе? 

Й. О, пасе, оно из по горите има добитък 

М. Кой добитък пасеше там? 

Й. Тия крави, волове, 

М. Козите пасеха ли там? 

Й. И козите, овците не, овците не — само на полето 

М. А в горите ловуваше ли се тука? Лов можеше ли да има в горите? 

Й. О, има, има, лов има. 

М. А вие ловували ли сте от вашто семейство? 

Й. На брат ми. И двоицата ми братя одеа на лов. 

М. Те ходеха. Какво ловиха преди девети? 

Й. Одеа на лов и имаа приятели и от София, та доаждаа и спеа при мене. 

М. Преди войната? 

Й. Не войната. 

М. Преди девети те питам. 

Й. След девети. 

М. Преди девети ловувахте ли тука? 

Й. Тия моите беа малки преди девети, че коги беше девети. 

М. Аз затова те питам преди, девети ловувахте ли от вашто семейство? 

Й. Одеа, одеше единия ми брат, поодваше по малко, ма после пораснаа, та зеа да 

одат, та доаждаа чак от София ловци. 

М. Добре, а знаеш ли тези, които са ловували, ама преди войната, преди девети, 

плащаха ли нещо за лова и на кого го плащаха? 

Й. Нищо ни са плащале. 

М. Такса не? 

Й. Нищо, много редко имаше, а па гори беа много. 

М. А немахте ли ловна дружинка? 

Й. Имало е, а имаше и тука, скоро беше това преди 5–60 годин. 

М. Преди 50 годи и? 

Й. Аха. 

М. Значи преди войната е имало още? 

Й. Имаше, имаше. 

М. А какво ловуваха тогава селяните, другите? Какво се хващаше? 

Й. Сърни, диви свиние, заяци, те такова. 

М. А сега да те питаме водата за пиене. Ти каза, че от чешми, извори сте 

взимали. Плащахте ли тази вода, която…? 

Й. Не, нема никакво плащанье, поливат си ората градините по полето, къде има 

чешма? 



М. И за поливане, не сте, плащали? 

Й. Нищо не плаща никой. С каци одат, та си докарват от горътъ. 

Никой не плаща. 

М. На кого бяха собствеиност тези чешми, извори, кладенци, герани? 

Кой ги е строил тогава? 

Й. Селото. Тия ора дек са близо … местото. 

М. Махалата. 

Й. А, махлата. Они видат, че има извор, направат го и наливат кой ка мине. 

М. А кой плащаше за техния труд? 

Й. Никой не е плащал. Нали кото е близо до местото и има вода, он помага и 

другия помага, и другия, и другия. Оно не е некоя солидна кой знае каква, ама те колко 

да… 

М. А общината даваше ли пари за тръбите? 

Й. Никой, никой. 

М. Без пари, събирате така. 

Й. Без пари, така на извора, нема търба, ами право на извора, захванат водите, 

така. 

М. Така, воденици, тепавици, мелници имаше ли в селото? 

Й. Имаше и ние имааме воденица, тия камунистите защо я събория бе ей, деца, 

бе вие не знаете бе! Воденицата — селата доаждаа тук …! 

М. Голяма ли беше? 

Й. Голема бе, добра бе, брашно добро бе, а и мелеа на убаве! Куто додоа 

камунистите и ги събореа, та сеги одиме се по другите села. Е що събарат? Айде 

камунисти, камунисти, ама варите воденицата да мели селото! 

М. Хляба се мели. На кого беше собственост воденицата? 

Й. Имаше на 4–5 души. 

М. На тях беше, а имаше ли селска, обща воденица? На селото да е била, не на 

някои? 

Й. Не, на селото нема, ма тия се сгрупираа 4 семейства ли 5 семейства се 

сгрупираа и вземаа пари и работни, едни работливи ора и направиа воденицата. Стана 

много добре и околните села доаждаа. Куто додоа камунистите ги събореа! 

М. А имаше ли мелница? 

Й. Как мелница, нали това е мелница! 

М. Същото ли е? Добре. Тепавица имате ли? 

Й. Нема, тепавица не сме имале. 

М. Нещо такова да е било на общината собственост? Работилница нещо, 

складове на общината? 

Й. Имаше си, ама на частни ора. 

М. И всеки ходи и си плаща на тия частници, за мелницата, за…? 

Й. За тишаре имаше на селото, за прозорци. 

Г. Какво е това тишъре? 

Й. Прозорци и вратье — „тишър“ му казват, е оня ден умре от тех един. 

М. Това е било като занаятчийска работилница? 

Й. Аха, така. 

М. …са правили такива рамки за прозорци от дърво? 

Й. Прозорци, врати. 

Г. Тишъра е самия магазин ли? 



М. Не, не, тишъра му викат това за дървената част на вратата. 

Й. Аха, те оня ден дека умре, каят:“ то умря, кай, Петко тишъра“. 

М. Тишъра. 

Й. ТИШЛЕРА! 

М. А, тишлера. 

М. Е тука чухме, че има няколко реки. Риба може ли да се лови при вас тука? 

Й. А, може, може. 

М. Хората ловяха ли тогава преди войната? 

Й. Ловеа си ората и сеги си одат едни, та си ловат. 

М. А вие от вашто семейство ловил ли е някой риба? Баща ти? 

Й. Одеше един братов ми син, оди некой път, та фане некои рибета, така. 

М. Ама отдавна питам, преди девети? 

Й. Отдавна, ма и сеги поодват, па едни фанале, едни не фанале. 

М. А тогава преди войната, чакъл, пясък, камъни, откъде сте взимали? 

Й. Тука ние си имаме камъни — му викаме Балкана. Те ти казвам, тука Балкана 

дроби колко щеш, никой те не закача. 

Г. Кариера ли е това? 

Й. Кариера, като почнеш от селото ни оттука — до Милин камък, се камънье, се 

кариера. 

М. Кои е собственик? 

Г. На кого е тая кариера? 

Й. На кого? На никой, общинска. 

Г. Плащахте ли нещо като взимахте? 

Й. Никой не плаща, това не мое го трае никой? 

Г. А разрешение искали ли сте да ходите там? 

Й. Нема разрешение, щот знам, че долните села там, Бородан се казва, доаждат 

се тука 

М. А те не плащаха ли камъка като идваха тука? 

Й. А, плащат на тоя дека го вади, камъньете 

М. Ама вие не му плащате на тоя дето… 

Й. Не, ние, човека дек купува камъньете, он плаща. 

М. Добре, ти отиваш, да си вземеш камъни от кариерата, на този, който ще ти го 

вади ти плащаш ли му? 

Й. Плащаш, тоя дек ги вади. 

М. Само за труда, че ти го вади? 

Й. За труда. 

М. А не за камъка, а не за камъка. 

М. Борованци и те така са купували. 

Й. Така. 

М. Добре, речен пясък ако ти трябва за къща, ако ти трябва чакъл, откъде го 

взимате? 

Й. А, чакъла го не зимат, в некакво село го мелят. Имаше едно време и тука, та 

праат чакъл бе, ама сеги нема. Апа сеги и камънье, мамо, не зимат. Това беше некоги, 

сеги — цимент, като праят къща — цимент. 

М. Някога, някога те питам, плащахте ли за чакъла, за пясъка ако ги взимахте? 

Й. Се са плащаше, плащаш. Песък нема, ама ако искаш песък, ша платиш и они 

ше ти докарат. 



М. На кого ше платиш? 

Й. На човека, дек ше го докара. 

М. Ти се уговаряш и той ше ти докара. Той знае откъде? 

Й. Он знае откъде, те така. 

М. Чувала ли си за общинската зема, тая общата на селото, тая селската ливада и 

Фондовете, откъде са дошли, как така са станали общи? 

Й. А, не знам. 

М. Не знаеш, от баба ти, от майка ти? Как така са станали? 

Й. Знам, че ги има, па отде са дошле. Оно … така — това си е било общинско, та 

е дадено така. 

М. Ма защо е общинско, знае ли някой? Ти знаеш ли, защо е било общинско? 

Г. Отнякъде е взето? 

М. Как е дошла? 

Й. Кък е дошла? 

Г. От някое друго село ли? 

Й. Она куто прилепена до частното, до частното и насам е общинско — до 

селото е се общинско. 

М. Добре, примерно — тука е твоята, земя и тука казваш, че е общинска, кой 

знае и как е решил, че тя е общинска поделило? 

Й. Селото са решиле. Те тука е частното на частните ора. Насам е се общинско. 

Е така. 

М. Чувала ли си как е дошла тая земя от турците ли е взимана, грабена ли е тая 

общинската, купувана ли е? 

Й. Е-е, от турците нищо не знам, мамо, така си е останало. 

Й. Турцете не са владеле сичко ма! 

М. И българите имали ли са си тогава земя? 

Й. Бъ(л)гарете са си държало земята, ма! 

М. Ама тогава пак е имало общинско. Откъде е дошла, не си чувала? 

Й. Е така си е от самата, от тех си от съвето, откъде ше доде от друго место. 

М. И за тая земя кой зимаше решение? Кмета ли? Кой взимаше? 

Й. Е, от кмета. 

М. Те я раздаваха, тея … 

Й. А-ха, они я дават, они прибират парите. 

М. А знаеш ли много хора ли ползваха такава общинска земя от селото, вие не 

сте? 

Й. Я ти казах, че сме зимале фонд, викаа й фонд. Ние сме зимале, не всеки ора 

зимаа. 

Г. Значи вие сте имали полза от тая общинска земя? 

М. Докарвахте си допълнително от нея продукти? 

Й. Е допълнително, така. Ора къде имат много земя, опи не зимат. А понеже моя 

мъж не беше оттука, нема земя, че е дошел, та ни даваа така — коги 5 дка, коги 10, коги 

7. 

М. Добре, примерно, смяташ ли, че ако не бяхте взимали от общинската земя, 

нямаше да можете така добре да преживявате? 

Й. Е, не можеш. 

М. И другите ли хора затова, взимаха? 

Й. Затова, баба, затова. Кой е с по-малко земя така. 



М. А как ги поддържаха, общинските земи? Кмета и това, как се грижеха за тях? 

Кой ги опазваше? Примерно… 

Й. Он дек ги зима, он си ги пази. Он го земе местото, оре си го, посее си го, 

прокопае си го. 

Й. А оставаше ли общинска земя нераздадена или цялата? 

„Фондовете“, земя я раздаваха? 

Й. Може би некъде по края на селото да е остаяло. 

М. И какво я правеха, тая земя, кой я пазеше? Как я съхраняваха, как я пазеха 

нея? 

Й. Пъдарето палат сичко. 

М. И общинската? 

Й. Ти като плащаш, они палат, как сеги кат земе, от вчера, това частното, они 

турат пъдар. 

М. Ама на общинската? 

Й. И там, общинската, дек ми ги дават сеги ка — дават 5 дка, а ние даваме 50, 

550 на декар. 

М. Добре, а общинската ливада и тя ли беше общинска — пазеше ли я пъдарин и 

нея? 

Й. Пази, никой не смее частник да иде да си коси там. 

Г. А ти знаеш ли тогава някой да е взимал общинска земя тъдявя, да е заграбил? 

М. Без разрешение? 

Й. Некой, мигар сеги по зимат така. Вие сега да не ми… 

М. А преди? Няма, сега не ме инересува, преди ми кажи. 

Й. Чакай, сеги ка сгрупират на ората земята на тоя дават толко, на оня толко, на 

оня толко, а ние се знаеме у селото, че едни много малко земя имаха, а сеги имат 

много? 

М. А защо, бабе, е така? 

Й. Е що, я имах един чича, он умре, он имаше лозе тука, имаше у 

Мраморенското место. Умреа му децата, земиъта остана тука. Значи тука остана у 

Баница. Взеа ги такиви, дека немаа… 

М. И го надписаха сега 

Й. Е те така, и …имат они, имат и повече от другите. Те сеги, преди една годин. 

Г. Ама кажи преди войната тогава, някой можеше ли така да си открадне малко 

земя и да си сложи? 

Й. Не можеше! Да се краднат! Тоги се знае междите точно! Кражби немаше! 

Такива лъжи немаше! Ората ги беше страх да крадат и да таково! 

Г. Не си спомняш тогава да е имало случай някой да е взел? 

Й. Никъде се не приказваше, куто сеги ка. Къ ти казвам, че много семейства, 

дека отидоа по София, по Враца, я като съм си тука си владеем малко земите. Да умра и 

язе, они моите ора нема да минат, така ше ми го земат, такиви дек са тук. 

М. Добре, ти каза, че всеки си е пазел своето и общото също се пазеше? 

Й. Така бе, така беше бе! Спиш на нивата, никой те не закача! Сега смееш ли да 

заспиш на полето от тия айдуци, че те пребият… тия, станаа, само крадат! 

М. А вие, ти примерно не, а от твойто семейство участвали ли са в общоселски 

строежи, така на къщи, на община, на общински сгради, на пътища? 

Й. Не са, мамо. 

М. А други хора от селото, как ги строяха? Доброволно или им се плащаше 

труда? 



Й. Кой сака — да, плащат му. 

Г. Училището, когато се строеше училището? 

Й. Помна, ама старото училище не помна, мама,…чакай да вида… читалището 

знам. 

М. Кога се строи? Преди девети ли се строи то или след девети? 

Й. Море, след девети беше. 

М. Добре, аз те питам, примерно, трябва да се направи път и нещо дупка е 

изровено и нещо е станало буря и това нещо се е счупило, ама не е на никого, а 

навънка. 

Й. Плащат. 

М. Кой ще иде да го поправи? 

Й. Тоя дека иде му плащат. 

М. Добре, а кой примерно ще отиде доброволно ли или кмета или някой друг 

трябва да ги помоли? Как ставаха тези общоселските работи? 

Й. Е, така, кмета ги вика. Тука знаят кой поразбира от майстория, него повикат и 

си му плащат. 

М. Така, за чешма да кажем нещо, за водопровод, за водопровод по-късно, де? 

Й. А така, така. 

М. А за брагоустройство, така да сте се събирали общо селяните тука от селото 

да дойде един или друг празник, пак така да свършите някаква работа, ама извън твоя 

двор да бъде, правили ли сте така? 

Й. Каква работа? 

М. Ами нещо по благоустрояването на селото, да почистите улиците нещо, да 

направите. 

Й. Плащаш си, плащаш си. Кой иде да му работи, те тика край село правиа 

водътъ и си им ги плащат. 

М. Кметството плаща, от общината? 

Й. Вие запознахте ли се с кмета? 

Г. и М. Да. 

Й. Он дири ли ви квартира. 

М. Да. 

Й. А къде ви намери каеш? 

М. Не знам. 

Г. Да е имало доброволен труд? 

М. Безплатен труд? 

Г. Трудови дни така за направата на нещо общо, без да се плаща? 

М. Чухме, че някои тука селяни казаха, че са имали т.н. „трудова давахме“. 

Знаеш ли нещо за тези трудови? 

Й. Трудова? Е, това трудова, пак им ги плащат, оти они ше речат… кмета ше 

накара тия пет души и они ще речат: „епа оня си копае, апа я да ида да спра ли да 

работа? 

М. Така ли казваха? 

Й. Така е, ше им ги плати да идат. Те, розите покрай… им ги плащат. 

М. Или дръвчетата там да окопаят, да залесят? 

Й. Ше им ги плащат, оти они могут да речат: „еми и я ша ида да копа рози, куто 

е кал не моа да ида да копа у полието и ти ше ми дадеш 20-есе, 30-есе лева, да си купа 

на децата два-три леба“. 



М. Добре, от вас никой ли не е ходил така преди войната? От вашто семейство? 

Й. Оно немаше и рози некоги ба, преди войната! 

М. Е аз за тогава те питам, за тези работи преди войната. 

Й. Рози немаше, ама инак си се плащаше. 

М. Като всяка селска дейност. 

Й. Да. 

М. Добре, а хората как си помагаха, съседите, селяните преди войната, и в какво 

си помагахте? 

Й. Зареждат, помагат си ората. Помага на комшията днеска има работа, друг ден, 

па оня има работа, па на него помагат. 

М. Каква работа? 

Й. На полието — например на тоя му узрела нивата — сберат се та я ожънат, па 

на оня коги узрее, па неговата жънат. 

М. Плащаха ли си взаимно? 

Й. А, не, не. 

М. Това е доброволно? 

Й. Доброволно един на друг си помагат. 

М. А като строехте къща, един на друг помагаха ли си? 

Й. Помагат си и сеги си помагат. 

М. Пак безплатно? 

Й. И сеги си помагат. Комшията като строи и оня иде. 

М. Бабе, твоя баща е бил кмет. Тогава, а и по-късно, преди войната имало е 

общо събрание на селяните? Какво правеше това събрание? 

Какви проблеми решаваше? 

Й. Они все за такива общински работи. За кметове доаждаа от Враца едни, така, 

доде избор, куто се зададе избора за кметове. 

М. Избира се от селяните, така ли? 

Й. Они се аресат, гласуват за него и те така. 

М. Ами ако селяните не са съгласни? Слушаше ли се думата им? 

Й. Они са съгласни, че ония дека имат повече хора, они по неволя ше бъдат. 

М. Значи, които са повече, те надделяват? 

Й. Он става, те като Гончето, секретара, помощник кмет. 

М. Ама аз ти говора, преди войната те питам. 

Й. Пак същото ,значи, кой има повече хора — него избират. 

М. В селското събрание? 

Й. На селското събрание. 

М. Друго какво решаваше селското събрание преди девети? Кои въпроси 

решаваше? Къде му се чуваше думата? 

Й. Тия ше слуша само кмета — кък некоги е било се чува цара какво каже, само 

цара, а тука какво каже кмета. 

М. Преди войната така ли беше? 

Й. Така беше. Кво каже кмета. 

М. За всичко? 

Й. За всичко. 

М. А селяните за какво се допитваше той до тях? За кои въпроси? 

Й. То си има…, ние водим спор с една комшийкя тука. Нали рекла всеки да си 

вземе земиътъ. 



М. Аз те питам тогава… 

Й. Ама и онова също беше, е така. 

М. Какво, кажи. 

Й. Некой за междите. 

М. А, кога сте се карали? 

И. Да, за това се караа. Кмета заведе комисия — двама-трима ора, свидетел, 

който знае и решава спора, така. 

М. А иначе добре ли си живеехте в селото? Комшии, селяни? 

Й. Ма добре ма, добре бе! 

М. Така родове караха ли се? 

Й. Родове, нема кавги, нема нищо. Додат Коледските празници и си додат 

учениците. 

М. Коледа? 

Й. Коледа, от Враца, песен по улиците, вечеринки, селски вечеринки, ма!! 

М. Много ли деца учеха във Враца от ваште хора преда войната? 

Й. Много, много, много беше добро! 

Й. Ученолюбиви, тук от нашата улица имаше момчета, момичета, песен, цяла 

нощ, а сеги само айдуци, кавги и лакомии. 

М. А твоите деца учиха ли във Враца? 

Й. Ми тама учиа се. 

М. Ма преди девети? 

Й. Преди девети. 

М. Там ги изпращаше? 

Й. Ми там, ами! 

М. И им плащаше? 

Й. Боже и квартира плащаше и ядене, немаше столове така, ами, оттук пращам 

ядене. 

М. А път имаше ли до Враца? Кога построиха пътя? 

Й. Боже, път имаше, ама немаше коли, немаше така. 

М. С какво ходеха до Враца? 

Й. С… кабурлете му викат. 

М. Кабриолети. 

Й. А-ха, кабурлет, каруци, кабурлет. 

М. Кой кво намери? 

Й. Кой кво намери, мъка голема беше! 

Г. А ти ходила ли си на събрание тогава? Помниш ли да си ходила на събрание? 

Й. Преди девети немаше на жени събрание. Само мъжие. Куто доде девети, …, 

тия мое да са бащите и майките ви върли камунисти… 

М. Не са. 

Й. …, ама я това дек ви казвам, е истина! 

М. Кажи. 

Й. Куто доде девети, куто рекоа сека вечер събрание, а оно кои да са на 

събрание, куто я кък съм се занемарливила, ама не съм държала я такава…, не знам кък 

ма виждате вие… Я сега се чуди целия езерски квартал му викат, тука с мене, че съм 

секи ден на къра, та ми не е у ред къщата. 

М. Всички са така, нали? 



Й. А, с мен се чудат, ти казвам, та а  такиви млади куто тебе, куто тая и …сека 

вечер на събрание, а не знае да помете къщата, тая баба, а дава дума там на събранието! 

От такиви жени кък ше земеш да упраят държавата? Я кажи ми сеги? Имаше некоги 

един, та го убиа, ама вие сте чуле — Трайчо Костов, чуле ли сте? 

М. Е как! 

Й. Тоя човек е бил много справедлив човек по сека линия Тодор Живков каза да 

го убият и … 

М. Той от вашия край ли беше! От вашия край ли беше Трайчо Костов? 

Й. Трайчо Костов е камунист. 

М. Ти откъде го знаеш? 

Й. Ама нали слушам мъжа си и баща си. Мъжа ми и баща ми… 

М. Бяха ли комунисти? 

Й. Не са камунисти! 

М. Ама говориш за него? 

Й. Ама говорат, нали са сбират мъжие и говорат. 

М. И ти си чула за Трайчо Костов? 

Й. Шо да го убиват него, куто казват, че по тая линия, по оная, сичко он прав, 

ама то сака да надвиши с правото на Тодар Живков и като го надвиши, че е по-прав, 

веднъгъ поръча да го убият! 

М. Бабе, а Горуня? 

Й. А, Горуня е спал у дома, ма! Горуня беше връсник на дъщеря ми, ма! 

М. А стига! 

Й. Дъщеря ми, е одеа с него накъде, тама, по партиите, я нали, къде да иде, нали 

треба да учи. 

М. А ти познаваш ли лично Горуня? 

Й. Нали Горуня беше човека дека беше минал и гледа кой яде просеника изгорял 

и кой яде такъв дебел леб. 

М. Та и месо? 

Й. Що приказват, та уволняват тия, дека с големите заплати — айде Горуня да го 

пребият! 

М. А ти виждала ли си Горуня тука? 

Й. Виждала съм го, ма! Па виждала съм го ма? Он мен нема запомни, оти много 

народ минува, ама я го съм виждала. 

М. Идвал в селото? 

Й. Ами доаждаше, ми, доаждаше… Та сакам да ти кажем, куто зея да прават 

събрание деветите, па отважда Мария Кържачката, отважда Софка Бакалската, Динка 

Пешината, дека ем млади жени, дека да го видиш това нема го погледнеш за човек, да 

бие она масата (удря по масата) и вика …дъщеря ми тогава вика… ма моя мъж беше 

земеделец една партия земеделец. 

М. На кого, на Стамболийски или на Никола Петков? 

Й. На Стамболийски, а нали подържаа и тоя, Никола Петков. 

М. И него го поддържаше? 

Й. А, него поддържаа, а они, че мъжа ми е такъв, та турнаа моето момиче 

писарка у общинътъ и она дойде вечер при мене: „що не доаждаш ти на събрание? Мен 

ми надумват тама, викат ми, се теб сме те турнале тук, а майкя ти не доажда“. 

М. А ти кво й викаш? 

Й. Чакай, я ги не обичам, неща ги, рекох, айде ша ида довечера. 

М. А защо взеха дъщеря ти писарка? 



Й. Оти й викат що не ода язи на събранието, а она са турнале неги (нея) писарка. 

М. Трябвало е да има от всяка къща по една жена там да работи? 

Й. Оно не може от всека жена да иде на общината, они са три-четири души и я 

като отидох на събранието и они като наседале, абе Динка Пешината я не знаеш дали е 

жива у селото, това е и она ка седеше и пр-пр- (тропане по масата — б.м.) „искам, кае, 

на Трайчо Костов глъвътъ!“ 

М. Жената вика това? 

Й. Тая, суполивата! 

М. А тя комунистка ли е? 

Й. Е-е, па турнале ги комунистете да упраят! 

М. А преди девети каква е била тя? 

Й. Ма никаква ма, оно умрело това ма, оно го не знаеш, живо ли е у селото ма, 

мамо!! Ма, разберете, ма! 

М. Млада ли беше тя? 

Й. Куто рекох (на дъщеря си — б.м.), мани са, ни те сакам да си писарка, ни да 

си каква.! 

М. Взе си дъщерята? 

Й. Не моа да търпа я на Динка Пешината и на Мара Цветината, онаа, дека се не 

порешат, млади жени, млади! 

М. Беха ли учили те нещо? 

Й. Кой? 

М. Те, тия Мара, Динка? 

Й. Никакви не са ма! Ти разбираш ли загубена като кажат — Динка Пешината, 

дека сополе и тече тук, она не съпикясва!… Куто я немам зъби и се не изговарам и не 

може да се изговарам, та ми мъчнее… 

Г. Разбираме те. 

М. Много си добре. 

Й. Е, кък, чакай да ви кажа, кък ше ги одобра тия ора? Абе оправяйте вие, ако 

сте двоица, двоица, троица със света, бе, абе защо турате бе жена да упраа? Та саках да 

ти каа, некоги немаше жена да упраа по събрание. 

М. Жената си е дома? 

Й. Немаше мамо, но немаше и такиви учени жени, немаше такива! 

М. По селата? 

Й. А-а, немаше такива жени да упраат они, апа сеги във… има една, па се яви по 

телевизора, златни й уста! Такъв човек, апа такия, тия, нашите камунисти, тия, и 

турнале един, сака да пребива оня, че му е земал некоги местото. Добро, ама има 

некоги по-умен, ама не сичките. Оня рекъл: „шо го биеш бе“…(ругае) — „он ми 

презимя“, казва. Он като земе едно дърво. Он това да си избие, че му дошла партията. А 

оно какво му е дошла партията, и от прост, та го нема никакъв! Па къде ги засадеа тия 

ги камунисти! Ма не са сичките така ора! Ама тея, дека бе умни, они се отказаа! Нещат 

партията вече, нещат ги! Ми нали доде дома един банияр (от с. Баница — б.м.) и ме 

приказва така: снощи, кае, имааме събрание. Имааме, кае, снощи, па един кае, а он 

секретар бирник, тоя дека у дома. Я, кае, вида неправилно, кае, там на събранието 

говориа и вида, кае, че не е правилно. Рекох, еми ти куто си там у управата, що не каза 

— ей не е…? Ами вика, „нали кае ще ме стигнат дае ме пребият по пътя ма, кае! 

М. Това след девети ли? 

Й. Ми след девети ми! 

М. Първите години? 



Й. А-а, нали, кае, ше ме пребият по пътя! Видиш ли, значи и да не е така,…, е, па 

това, сбръка се държавата, бабе! Държавата и селата, и сичко живо се сбърка! Вие нищо 

не знаете преди девети какво беше! Весело — мънинко, големо, па не си имала земиъ, 

— ако не си имала, па разбираш, си имала друго ниещо, па ше си купиш кукуруз! 

М. Добре, имаше ли така да се караха много така бедни, т.е. да не се обичаха 

бедните и по-заможните преди девети? 

Й. Не! Они си живеят ората, ма! Кой нема, он си нема чак толкова и разбира. А 

па знаеш ли кой по… вчера дошъл един и една да ми помагат да садим боб. Булка 

млада. И с доажданието… пушиш ли? (към нас)… 

Г. Не пуша, не пуша. 

Й. Ше пушиш, оно му е редът така малко за разкош, та запалиш, макър че не 

пушиш, ама в компанията да се покажеш, че знаеш и това нещо. И други работи знаеш, 

ама знаеш ли, че се пуши, нема викаш пред оная — „я не знам да пуша“ Че знаеш, ама 

нема само да пушиш, а он фанал мотиката. Знаете ли какво е мотика? М. Е знаеме, ти 

пък! 

Й. Дошъл да ми копае и държи държанието и (звук на сръбване — б.м.) 

Г. И пие? 

Й. Абе рекох си — това копание ли е или какво е бе?! 

М. Седни копай, па после пуши или пий? 

Й. Какво ше пушиш бе?! 

М. И кво викаш? 

Й. Я, ма верно, мамо, че съм стара и я знаете ли кво викам из маалата, па такиви 

млади булки? Щом ма видите, че залитам, че съм стара, казвайте ми коио да са 

свръщам и я ша го зимам, я ша го зимам навътре и няма да го изпонявам вече. Казвайте 

ми. Казвам на, казвам на Милка, казвам на Янка, ам че вие сте млади, ми сте ми по-

млади и от дъщеря ми къде-къде, ако видите вие, че язе вече залитам, вие се под… 

раите така! 

М. Значи, ти си баба — Йоша Петкова Дилова. А Йона, кога си била. Йона? 

Й. Коги съм кръстена само. Я съм баба Йоша. 

М. Добре, …на 2.02.1903 г. (чете рожденната дата по паспорта й). Разкажи ми 

още мъничко, викаш, ей колко хубаво сте си живяли така хората общо, заедно, дружно 

преди войната, преди девети? 

Й. През войната, две етърви, па се погаждат, па се не делят, на свекъра какво 

каже и свекървата. Разбираш ли, какво каже свекъра и свекървата! А сеги не е така. 

Народа, младите са изнервени не слушат никаква свекърва и никакъв свекър. 

Г. Е тогава за имоти караха ли се? За имоти, за добитък, за земя, караха ли се 

тогава? 

Й. 0-о, имаше си това! Секи сака да има повече, оти работат. После зеа да не 

ценат толко имота, оти се понавъдиа и разбегаа — моите се раязбегаа, на комшиите се 

разбегаа и не гледат толко на имота, ама некоги, коги язе бех — тогия цепеа имота и се 

караа за имота. Ама па немаше кавги ма, па по-добри беа ората! Си (сега) що се измени 

тоя народ, не знам! 

Г. Казват, че крадат агнета, кокошки, както сега крадат? 

Й. Кък? 

Г. Да крадат тогава. 

Й. Ама не, боже! (почти извиква) На улицата със зат, та се надвеселе над 

улицата, де са минале кокошките, нема да ги крадне никой! 

М. Бабе, тогава обичаха ли хората земята? 



Й. Мале, ма на един като му повеле кравата! Ше одите ли у Герго Янчовския? 

М. Не знам. 

Г. Кой е тоя Герго? 

Й. Дечо, Андрей, нали ти каза, че ше одите? 

М. А, Андрей, шефа на… 

Й. На Андрей! Лани кравата, влезнал айдука и гя фанал за капистрата и гя води, 

и сестра му го видела из прозореца и вика: „Дечо-о“, през нощта, та изфръкнал он. Па 

да е кон, коня ше побегне. Човека ше го окачи, ше препущя коня, а кравата не моа бега 

и Дечо през нощта пъкне и оня фърлил капистрата избега и из свет се не виде! 

М. И не се знае кои е? 

Й. На колко ора ги откраднаа и овците, и козите, и крави и пак на работа. 

Никоги немаше това ниещо! Ма никоги, ма мамо ма!! Куто жънеме напраеме кръстци, 

кръстци, не (з)нам дали ги знаете купи така от …ого заградени, па спим през нощта, та 

заранта да станеме рано, доде е росно. Нема човек, ако се обади некой — он запее! 

Спат много ора по къра. Он пее! А сеги? 

М. Къщата ти отворена, нема кой да влезе. 

Й. Нема бе, нема бе! Сеги много страшен живот за младите, за вази, за 

младежта, много недобър живот, тежък живот, мамо! Имаш ли майкя и баща? 

М. Да. 

Й. Пенсьонере ли са? 

М. Да. 

Й. Е добре, па они са видели, па от добреа свет, ма вие нема да видите добър 

свет! Тая държава нема да се упраи, със света да е по ще! 

М. А ти, викаш, добрия свет е бил преди девети, така ли? 

Й. Ама много добър си беше живота ма, много добър, ма, по селата! 

Г. А по време на Тодор Живков? 

Й. Ма, беше добре ма! Не беше толко зле! Ама кък викат иначе, дек плащаме тия 

големи борчове, Тодор Живков задоволяваше народа с пари, амя все от държавите — у 

заеми, у заеми, у заеми. Коги сеги ги на ония държави си го сакат, а тие с това ТКЗС 

развалеа, та нема пари откъде да ги взимат и селяните… 

М. Крадяха, ли в ТКЗС-то? 

Й. А? 

М. В ТКЗС-то крадяха ли или не? В ТКЗС-то крадеше ли се? 

Й. Ама ние, тие, общо ората дека, не крадат, ама ония вътрешните, де да ги знам. 

Куто викат едни, че са товариле камионе с крави и ги карат по държавете, а тие, ние 

селяните, дека само копаят и жънат, какво мое да откраднеш? Ти отде ше го 

откраднеш? Ма откъде ше откраднеш ти? …Крадне, ама заетин, леле в ТКЗС-то 

откраднале едно време ни давале заетин на ТКЗС-то „шо нема заетин? Нема.“ …и шо го 

нема? Дождале, та го откраднале! 

М. Какво е това заетин? 

Й. ТКЗС-то, …дека, сгрупирано тама на селото — стоката, овците, това ТКЗС-

то, там некой път дават захар, некой път заетин. 

М. А, зехтин. 

Й. И като рекоа некой път: „нема зейтин“, дотря шо нема? Откраднат. После зеа 

да викат: „о-о, они си то у тех там — тоя и тоя го взеа. Станало шо станало и така. 

М. Без контрол? 

Й. От контрола зависи, от контролете. Сеги, я си представете, тъй като вие сте 

деца — толкова много айдуци и да се не фане един бе, един бе!! 



Бе един го фанете, насред село го обесете! Десет души ше се уплашат барем! 

Един, да не мое се фане един! А некоги е имало един Драгойчо у селото Горно Пещене 

се казва. Него са го фанале ората, а тия толко души и да не мое ги фане! 

М. Кога са го фанали него? 

Й. То туй е от ония години, дека ти казвам, че немаше айдуци, та имаше само 

един… 

М. Да и цело селознае… 

Й. Знае ората, ама го разбраа и го фанаа и го унищожеа. 

М. Той крал ли е? 

Й. Леле, пребиле са го! 

М. Ама крал ли е тогава? 

Й. Бо-оже, сека нощ крадне и не моа го фанат! Добре, ама близо, краднал един 

път два пъти и го фннале. А тука си краднат — е има един тука без майкя и без баща, 

има си две овчици и две агънца. 

Преди три-четири дена и като станал оная заран и нема и двете ягънца, и двете… 

Боже! Он не е женен. Мале, така да реве, мен ми е свидно, мен ми е свидно за онова 

шареното ягънце, оно мамино, ма познава само мене! (тук баба Йоша се 

просълзява)…маре да ги господ убие и да не моат фанат некой! Ма кво стана чудо ма! 

По това и казвам, мамо, че тая държава, нашта, не отважда на добър свет! 

М. Добре, бабе, ти защо смяташ, че така е у нас? 

Й. Щот са разсипа! Да не беа дождале команисти, да се е седело у къщи, ви 

казвам некоги! 

М. Частното да си е, всеки да си…. 

Й. Дъщеря ми се обуваше некой път, че моите опинки са сгодни, че ако да са 

опинки, па се иде надоле, а па сеги… апа сегишнята челяд да обува опиняк, къде такова 

нещо,… а по теглат тегло, по се изтезават! 

Она обула, па нема, па довечер да яде! Ами от ден на ден видиш, че… 

М. (тихо на Галя — после ще го отгладува)… Права си бабе, много си права. 

И. Не е ли така, ма мамо, не е ли така? Кво стана тва чудо, ма, да си спокоен ти, 

че какиа си тизе учила, толкова ей имаше на село. Па си идете на вечеринката, па си 

додете, па песен, ма весело, ма, чудна работа! И ние майките, и ние идем язе насрече, 

че гледам сина си, дъщеря си… 

М. Коя го гледа, коя го задява… той коя задява! 

Й. А, те така. И като додат тука им праим забележка — тая направи добре. И 

сеги съм си мамо такава. Куто додат при сина ми приятеле и приятелки при дъщера ми 

додат така, я съм така — се по-настрана, що им ги не знам въпросите какви са да ги 

отговарам, ама ги преценявам и като излезат яз им казвам — още ма слушат — он сина 

ми се вика, нещо земе да се сърди, че унуците, па вика: „Я теб те още слушам, а они да 

ма не слушат!“, ми вика. Е, къ да ма не слуша, като я го прецених това семейство, го 

прецених и другото куто доаждат… 

М. Чакай малко сега… за могилкипе… 

Й. От земиъ, това турце ли са биле, кво ли са биле? Така седат. Така има и в 

София. 

М. Ма това от земя, от турско е останало? 

Й. А-ха, от земиъ, така големи камари, големи от земиъ, е-ей, могила нагоре, 

завършено куто на виляк, куто сено. 

М. И то е така като неизползваемо, като природна даденост? 



Й. А така, дет ше е природно ли е, ора ли са го правиле, това е много от отдавна 

и по него могила и му викат „Могилките„ на местността. 

Оно е между Големо Пещене и Мало Пещене. 

М. Кажи, нещо за Рушидовото? 

Й. Те това знам, че оно е било на Рушид, а Рушидовото дето е у Мало Пещене, 

дето он като е тръгнал, он му е дал една каца, давал му един бивол. 

М. Турчина, турчина му е дал? 

Й. Давал му е два големи котли, големи котела. 

М. Защо му ги е дал? 

Й. Шот са биле приятели, тоя му е давал, овчар, тоя му е давал сиренье, млеко и 

са биле приятеле, и он като са дошле русите да ги дигат за Русия да си ги… не, ла 

…русите да ги дигат за Турция,…мале, да мое да ви падне моя син — много чете, ама 

много чете, много чете и като земе така да ме увлича, та ме не доажда сън!…И са 

тръгнале турците там, коги е тръгнала една… и е умрел мъжа й и рекла… он мъжа й 

умрел, та си имала един приятел — куто е умрел оня, она па нема да умре и они — она 

си е била млада, па. 

М. Българка ли? 

Й. Рускина ма и търгат от Русия да отомилят България от турците, я ви казвам на 

проста тема, па вие го развивайте нататък. 

М. Добре го казваш, давай! 

Й. Та си тръгнала с тоя приятел и нали на телевизора са едни, та впрегнат един 

кон, една отръчка за сушинка и она сирота, па преспивале по пътищата с тия коли. 

М. Тя минавала през Русия и дошла тука? 

Й. Она от Русия иде у България, минува през Романие, та иде в България и ги е 

фанала една много лоша пневмония, и името й пише, и са се изредили, и са се 

интересували турците, това тие русите тук ги е карала с нея, била много добра жена, и 

не можале да гя спасат, та е умрела и е закопана у село Белово, Белово… 

М. Тя да не е била тази медицинската сестра, Юлия Вревска? 

Й. Я не знам как са й викале, баба. 

М. Добре, ти за Рушидовото почна да разказваш, как на дядо ти бил той дал, 

добър човек, така ли, в добри отношения де? 

Й. Аха, те така. 

М. А той кога е бегал турчина? 

Й. Е-е, идат след малко русите да ги дигат, а тия предварително турците, тия дек 

седели при мойта баба, дек некоги имаа кафе старите ора по селата, бо-же! Добре, ама 

турците са си пиле кафе и сипва на баба ми джеджвенце. 

М. Джезвенце? 

Й. Дек се вари на кафе. 

М. И замина той? 

Й. А българин къде е знаял кафе…, они са по-интелигентни турците от нас. 

М. А казват, верно ли, че турците са ни донесли банята? Турците като са дошли 

в България ние сме започнали да се къпем в баните, благодарение на турците… верно 

ли е, чувала ли си? 

Й. А, ми, у баните… е това, така ние сме по-така,… само знаеме да работим, 

само знаеме да работим! 

М. А турците как са живяли тука? 

Й. Друг живот живеле ма, и сеги са други, и сеги са по-добре от нас. 



Като бех там, одеа едно момче у неделята два пъти у Турция, един отракан мъж 

там… 

М. Къде си била? Била ли си у Турция? 

Й. Тама, на квартирата при назе… и вика, десет пъте са по-добре турците от 

назека — ний сме най-бедна държава, в България — а та умрела и я закопале, … какво 

се отнесох, та … 

М. За рускинята говориш? 

Й. Не, рускината тама е закопана у Белене, не Белово, Белово. 

М. Е, минала е Стара планина значи, чак на юг в Белово? 

Й. Я не знам къде е баш. 

М. Белово е надолу, към Пловдив,… минала е Стара планина, да…? 

Й. Белене. 

М. Белене е тука Плевенско. 

Й. Плевенско? 

М. Е, значи Белене е тука, не Белово. 

Й. А-ха, тука Плевенско е. 

  

  

Пояснителни думи: 

  

он — той 

дека — където 

досейка — досега 

куто — като 

ората — хората 

се — все 

ма — ама 

брайкя — брат 

тама — там 

люйкя — люлка 

празваме — празнуваме 

дървеа — дървета 

баш — точно 

жешка — гореща 

кьорав — сляп 

лискат — плискат 

нойната — нейната напущили — напуснали 

гя — като негя — нея 

напулнат — напълнат 

черкува — черква 

шиле — голямо агне 

доажда — идва 

чегарат — събират 

капистра — — 

къ — нали, като 



Интервю с Ангел Бенчев, с. Баница, 04.05.1994 г. 

Веска: Би ли ни казал как се казваш? 

Ангел: Ангел Георгиев Бенчев. 

Веска: А на колко си години? 

А. На осемдесет и шест навършени. 

В. Моля? Година на раждане? 

А. Иляда деветстотин и седма, десети ноември. 

В. Бре! Образование? 

А. Завършил съм прогимназия. 

В. Къде? 

А. У Борован, че тук нямаше прогимназия. 

В. И каква ти е професията? 

А. Професията ми е била от двайсе и трета до трийста година яйчар… 

В. Яйчар? 

А. Како яйца и кокошки да се занимавам. От трийста година отидох войник. И 

от там се върнах и зе разрешително за търговия и Чумния институт тогива се създаде. 

В. Чумния? 

А. Чумния институт у Враца, дека изваждат серум за ваксинация на… 

В. Срещу чума? 

А. Срещу чума, срещу червенка. Оттам на тръгове занимавал съм се. Взехме 

тръг, май седем-осем годин, дорде ТКЗС наводни. Зимаме петдесет до петдесет кила… 

В. Прасета? 

А. …за серум. 

В. А-ха. 

А. А и за гони кои бе зимаме за Италия… 

В. И ги изнасяхте за Италия? Ваксинираните прасета? 

А. Не, слободни, за търговия. 

В. А-ха.Коя година си женен? 

А. Иляда деветстотин двадесет и девета. 

В. И колко деца имаш? 

А. Три, момчета. 

В. Мъжки баща. 

А. Да. Едното отиде на къща при… и тия му станаха мъже двоица дето бяхме 

ортаци. Другите останаха тука. Тоя и той дето е тука дека. 

В. Сега живее ли тука някой при теб? 

А. Аз съм сам. Тук се привъртам покрай тия, покрай снаха ми, по-мека жена. Я 

ги помагам, они помагат на мене. 

В. Ма тука, кой ти син живее тука? 

А. Най-малкия. 

В. Най-малкия остана в село Баница? 

А. Да. 

В. И ти си около тях? 

А. Да. 

В. А, понеже ние се интересуваме от проблема за общинските земи и то по 

времето на Втората световна война, преди девети септември. 



А. Преди девети септември, по право. 

В. Преди девети септември как са били нещата. И затова искам няколко неща да 

те попитам. Първият въпрос: когато беше още дете, колко души живеехте заедно? 

А. Коги бех още дете… 

В. В семейството колко души живеехте? 

А. Живеехме четири деца, три момичета и аз момче, и майка ми , и баща ми. 

В. А дядо ти и баба ти? 

А. Дедо ми и баба аз не ги помним. Баба си запомних, она живееше при чичо ми. 

Ама много малко години беше. А дедо ми го не помня. 

В. Значи вие си живеехте с майка си и баща си, четири деца. 

А. Да. 

В. А сега, когато се ожени къде живеехте вие? 

А. При майка си и про баща ми до последния момент, докато умреха. Живеехме 

заедно. С бабичката ми и аз. 

В. А-аха. И майка ти и баща ти. 

А. И мама, и тато. 

В. И децата. А някой от братята, от сестрите ти, те излязоха от къщи? 

А. Некои от сестрите ми изваха. 

В. Ама не живееха с вас? 

А. Не живееха с нас. Едната от сестрите ми е на кмета майка. 

В. Да и затуй той вика вуйчо Ангел. 

А. Да Едната се ожени в Борован. Едната па тук у Баница се ожени. 

В. Сега можеш ли да ми кажеш към тридесет и девета година (вземи тука да 

попълваш — към Стаси) колко души живеехте във вашето семейство? 

Като започнеш от баща ти. Към трийсет и девета година. 

А. Към трийсе и девета останахме с бабичката двоица. И тогива… и 

момчетата… 

В. Баща и майка ти кога умряха? 

А. Я не помня годината, ама майка ми умря по-напреде от баща ми, ама беше 

навършила деветдесет и три години. 

В. Значи това не е било скоро, а отдавна? 

А. Не е било отдавна. 

В. Аз трийсет и девета година питам. Децата ти са били малки. 

А. Да. Да, децата ми бяха малки… 

В. … и майка ми и баща ми бяха живи. 

В. Така. Сега. Баща ти 39 г. на колко години беше? Баща. Как се казваше той? 

А. Георги Бенчев. 

В. Значи Георги Бенчев, баща, мъж. На колко години беше трийсет и девета 

тогава? По твоя представа. 

А. Не мога да си спомня тогива, ама трийсе и девета година, четирста и 

четиресет и четвърта стана преврата. Дойде комунизма 44 г. Да е било към пет години. 

В. Преди това? 

А. Приди това. Значи баща ми слободин беше. Овчар водеше. А жена ми водеше 

земеделието. Случало се е… 

В. А майка ти? 

А. Майка ти ми гледаше домашната, къщната работа, готвеше… случало се е… 

В. А-ха.Баща ти с какво образование беше? 



А. Баща ми е бил с четвърто отделение. 

В. Четвърто отделение. А майка ти? 

А. Майка ми не е била даже…. и може би първо отделение да не е карала. 

В. Грамотна ли беше? 

А. Не беше грамотна. 

В. А-ха.А горе-долу майка ти на коя година, на коя година … 

А. Почина? 

В. На колко години беше трийсе и девета година? 

А. Ами трийсе и девета година като извадим от петдесет и четвърта… 

В. Е, петдесет и четвърта година, на колко години умря тя? 

А. Тя не умря преди, тя умря, след като дойде девети, дълги години живя тя. 

В. Е, кога умря тя? На колко години? 

А. На деведесет и три. 

В. Майка ти? 

А. Майка. 

В. Е, и коя година долу-горе помниш ли? 

Стаси: Петдесет и четвърта ли умря? 

В. Е, по-късно. 

А. Не помня коги умря. 

В. А децата ти на колко години бяха, коги умря майка ти? 

А. Децата ми бяха вече, ходеха на училище. 

В. А-ха. 

А. Одеха на училище. 

Стаси: Как се казваше? 

В. Не помни. Как се казваше майка ти? 

А. Мика. 

В. Мика? 

А. Мария, по баща Маркова, по мъж Георгиева. 

В. А след това следваш ти. Така. Ангел. Трийсе и девета на колко години беше? 

На 32? 

А. Да. 

В. А жена ти? 

А. Също. Ние сме връстници с нея. 

В. А-ха.А как се казваше жена ти? 

А. Мария, Младенова по баща. 

В. Мария Младенова, жена ти също е била на 32 г. през 39 г. А най-големият 

син? 

А. Най-големият син е роден трийста година. 

В. Най-големият син е роден трийста година. 

А. Да. 

В. Средния? 

А. Средният трийсет и втора година… 

В. Трийсе и втора… 

А. А последният 34 г. 

В. Трийсе и четвърт година. С какво образование са твоите деца, твоите синове? 

А. Моите синове са с … оня с … чете му се като кара школа за шофьор, чете му 

се за средно образование. Също и тоя средния. 



В. А-ха. 

Стаси: Това най-големият ли е? 

А. А? 

В. Най-големия е завършил школа за шофьори… Баща му… 

А. И му се четеше за средно образование. 

С. И той как се казва? 

А. А? 

С. Как се казва средния син? 

А. Средния… първия… 

В. Първия как се казва? 

А. Георги Ангелов. 

В. Георги Ангелов на дядо си. Средния? 

А. Средния — Иван Ангелов. 

В. Да. Той с какво образование беше? 

А. Същото. И оня е карал школа за … 

В. А най-малкия? 

А. Най-малкия е завършил ветеринарен техникум. 

В. Средно специално образование? 

А. Да. Средно специално образование. 

В. Как се казва най-малкия син? 

А. Валентин. 

В. Значи през 39 г. всъщност… А жена ти какво образование имаше? 

А. Она имаше четвърто отделение. 

В. Четвърто отделение. А ти имаш трети прогимназиален клас. 

А. Да, трети прогимназиален клас. 

В. От твоите ученици, деца през 39 г., само най-голямото е ходело на училище? 

А. Да. 

В. А, имам един такъв въпрос: от какво печелехте пари, с какво се изхранвахте, 

от какво изкарвахте пари? 

А. Откъде изкарвахме пари семейството? 

В. Да. 

А. Пари семейството, от земеделие се прехраняхме. 

В. Колко декара имахте земя? 

А. Към 180 декара. Имахме 60 дка работна земя, имахме към 20 дка гори и 20 

дка ливади. От това се прехраняхме семейството. Пари изкарвах я от търговията, 

особено от Чумния институт изкарвах добри парици. 

В. Чумния институт? 

А. Във Враца. 

В. Колко души от домакинството… 

А. Но… 

В. Ти там на постоянна работа ли беше в Чумния? 

А. Не я бях там доставчик… 

В. Доставчик на животни? 

А. … прасета за серум дека… 

В. Колко души от домакинството участваха в поддръжката на земеделското 

стопанство? 



А Майка ми участваше. Она повече за готвене. Защо с наемни работници сме го 

обработвали земеделието повече. Тото откъм висша страна на възраст. Он е седел през 

Стамболово време 8 г. полицай. От Стамболово време коги направи Анков преврато. 

Тука го завари, тука в общината кмет. 

В. Двайсет и трета година. 

А. Двайсе и трета. 

В. Той земеделец ли беше? 

А. Земеделец беше. Аз поддържам… 

В. Земеделците? 

А. (смее се) Идеята. 

В. А-а?! А сега с кои земеделци си? Можеш ли да ги определиш? 

А. Слушай оная вечер има(х)ме тука събрание наше. Ние сме петдесет души у 

село мое. Дохождаха от Враца лекторе. Казва ни, че са е обединило. Ние сме имали да 

поддържаме Никола Петков. Защо я запомних Петко Д. Петков. Като министър они го 

пребиха и Райко Даскалов през земеделско време, през Стамболово. Они беа министри 

в кабинета на Стамболийски. И Стамболийски сам си направи…, че се отклонявам 

малко… що предложи тогива на царя да си даде оставката, че на Балканския 

полуостров все републики. А они му казали, Райко Даскалов беше май най-учения 

човек в България, тогива му каза: дай да направим друго, да задържим царя по ред и 

закон, и да направим революция, после ще го пуснем и ще му предложим кое 

министерство иска да командва. Он нещя да послуша. Предложил му. Рекъл: „народа с 

мен не ме е страх“. А народа! Не зная коги пребиха Стамбоийски. 

В. А кой го уби Стамболийски? 

А. Харлаков. Поручик Харлаков го преби. 

В. А кой стои зад поручик Харлаков? Кой прати поручик Харлаков да убие 

Стамболийски? 

А. Е, лично не знам кой, ама той беше от властта на Цанков. Цанков нареди 

убийството на Стамболийски. 

В. Добре. Ще продължим. Тук май има доста земеделци в това село? 

А. Има. Отклоних се от мисълта си, че тогива я запитах лично тия лекторе: 

доваждаме три пъти и три пъти се образува дружба и три пъти се разтура. Ние не се 

разтураме, ние си поддържаме идеята. Ама днеска дойде Никола Петков тия, я месля, 

че те на тоя беше на Петър Тайков син. Он беше у Бабарно татанки (не се чува добре) 

дълги години, негов син. Тайков (Танков) се казваше, още един. Ама они на моя аакъл. 

Изглежда беше зел от комунистите маса рушвет, та не дадоха на тая дружба дълги 

години да се обедини. На два-три пъти ги обединяват, разтурят ги. Най-после дойде 

някаква жена, тя е на Димитър Гичев мисля дъщеря ли му е, унука ли, не унучка, а му е 

дъщеря. Ама син ли е, дъщеря, не знам. Мозар ли се казва. 

В. Мозер. Анастасия Мозер. 

А. А-а, да, да. 

В. Тя е на Г.М. (Гемето) дъщеря. Не е на Димитър Гичев, на Г.М. (Гемето) е 

дъщеря. 

А. На Гемето се казва кой по Ваше разбиране? 

В. Ами Г.М. след 9 септември Г. (Ге) М.(Ме) Димитров. Не е Димитър Гичев. 

А. Георги Димитров. 

В. Гемето. 

А. Гемето. Да. 

В. Ами името са те. 



А. Моля, моля имам представа какво е ръководил, каква идея е изпълнявал. От 

тогива ги не приемаха, била чужда поданица. Не можа да се спре. Трети път са, яви, 

някакъв ръководител. А сеги ръководителя река, сеги са ги обединили. Я настоях 

сериозно да ни кажат защо толкова години се въртим, не можем да се обединим, 

понеже самата власт, дека и днеска съществува, она се беше със земеделския съюз. 

Защото там е масата, там е народът сичкия от селата. И он каза така, сеги ша съ 

обединява дружбата със закон и други нема отцепление. Питам го: отцепление имат ли 

други ръководители? Вика: нямат, обединили се. Приказваме там по какъв начин ще я 

работиме нашата организацийка. Некакви си суми там за заверка, за регистрацията в 

министерството. Нали се регистрира, плащат се никакви мита, ама… Делегати за… 

В. За конгреса? 

А. Конгреса. Е това беше. 

Така, че не те разбрах дали сте се обединили или не, ма нека продължим 

нататък. Значи всъщност редовно сте работили ти и жена ти от семейството? 

А. Да. Не. Аз земледелие не съм работил. 

В. Значи жена ти. 

А. Жена ми с наемни работници. 

В. Наемни работници. 

А. Баща ми е бил… 

В. Колко души горе-долу наемни работници взимахте? Имахте ли постоянни 

работници, които по цялата година… 

А. Един. Един, който постоянно си седеше тука, та работеше с конете. Впрегаше 

коне. Работеше с конете. 

В. А нередовно? 

А. Нередовно некой път сме имали по десет души, некой път и по двама. 

В. В зависимост от сезона… 

А. В зависимост от работата каква е… 

В. Така, колко души от домакинството са работили навънка, извън селското 

стопанство? Освен теб друг не е работил. 

А. Не е. 

В. Само те. Гурбетчия да е имало някой от ваште? 

А. Не. В чужбина? 

В. Да, на гурбет. 

А. Не. Сеги има един унук са е прибрал. Он посещава сички тия държави, тука, 

кое Гърция, Италия, това Полша, Унгария, Сърбия. По Русия една-две годин. Че му 

направи това Русия, че му развали семейството. Защо жена му излезе лекомислена и 

после зе да го краде. И доде до развод. Разведоха са. Очуваха дечица да имат. Едното е 

в осми клас, другото е в първи клас. Момченца две. 

В. Хайде да се върнем на едно време, да не се ядосваш за децата сега. 

А. А, надал съм се. Аз съм свикнал. 

В. В кооперацията, която съществуваше преди девети селото, ти членувал ли си? 

А. След баща ми. Баща ми беше член. 

В. Кога се е записал баща ти член на кооперацията? 

А. Първата … само, че па не помна годината, я не мога да помня годините. 

Първата кооперация дек съм я (не се чува) они са я направили 30 души от селото и след 

неговата смърт останах я член. 

В. Наследи го. 



А. И съществувам като член още на тая кооперация. Оная беше към това… 

Наркооп. 

В. Селкооп. 

А. Пък по-миналата година се отделиха и си останаха пък тук Селкооп. 

В. А-ха. Така. Сега в каква къща, в какво жилище живеехте едно време преди 

девети? 

А. Коги язе… 

В. Коги твое семейство имаше вече? 

А. Коги я, ние бяхме вече направили тая къща с маза, мазата на тая същата дека 

съществува. Горе беше с три собички, стаички. 

В. Собствено жилище? 

А. Собствено жилище. 

В. А-ха… с колко… три стаи горе? 

А. Да 

В. Кухня отделно имахте. 

А. А? 

В. Три стои и маза? 

А. Да. 

В. А кухня? 

А. Кухня имахме тогива. 

В. А къде си готвехте тогива? 

А. Имаше огнище с комин. Тука едната собичка, не тука едната, от тука, двете и 

имаше калидорче. В калидорчето имаше огнище. 

В. Как му казвахте на туй калидорче вие едно време в селото? 

А. Калидорче му казвахме ние. 

В. Някаква друга дума не сте ли използвали? 

А. Ние имахме го и за готварна куфничка. 

В. За куфничка, ама друга дума не сте ли имали? У къщи, къщи. Не сте казвали 

друга дума. Стаята, където е камината. А на камината как казвахте? Камина? 

А. Камина, какво. 

В. Но камина с огнище имахте. 

А. А те това, комин. Комин да река. 

В. Комин му казвахте. 

А. Комин, тука за огнището, нагоре… 

В. Комин. А на какво готвехте? 

А. Готвехме в огнището. Печахме ляба. Подница. 

В. Подница? 

А. Меси го… 

В. И с какво го закривахте? 

А. С въглища. 

В. Как се казваше това нещо, дето се слагаше върху подницата? 

А. Връшник. 

В. Връшник. А-ха. 

А. Връшник се казваше. 

В. А яденето на какво готвехте? 

А. Яденето на саджик. Трикрако едно… 

В. Саджик, трикрако. 



А. Да. 

В. Така. А как го закачвахте отгоре? Имаше ли верига да го закачвате? 

А. Имаме. Верига да закачваме котле. Декът кипваше водата за качамака. 

В. Сега, тука сме изредили разни работи дали ги е имало едно време в къщи? 

Водопровод в къщи? 

А. Не е имало. 

В. Кладенец на двора? 

А. А-а геран. 

В. Геран. Имахте геран. 

А. Да. 

В. (дай малко към Стаси) Геран да. 

С. Ами заедно ли спяхте всички в една стая или отделно? 

А. Откак се ожених язе, спяхме отделно, а по-рано сички спяхме в една стая. 

В. С родителите? 

А. С родителите. 

В. Братя, сестри? 

С. А децата отделно? 

А. А? 

В. Твоите деца. 

А. Децата откакто се родиха си спяха в тая собичка, дето бабичката, баща ми и 

майка ми. А след като се ожениха они, тука имаше… 

В. Децата като бяха малки спяха при баща ти и майка ти? 

А. Да. 

В. А пък ти с жена ти спяхте отделно? 

А. Да. 

В. Тоалетна имахте ли? Клозет? 

А. Коги я запомних немахме. А след като запомних язе и още се не бях 

оженил… нали щото ще дойде булка, нали трябва да се понаредим. Тогива изкопахме 

клозет. (смеем се) Ами така де. 

В. На двора? 

А. Нека направим малко… 

В. Ами така е, така. Тоалетна на двора. Да. В къщи да не питам. Баня? 

А. Нямахме. 

С. А къде се къпехте? 

А. В барата. 

С. В барата?! Ами зимно време? 

А. А, зимно време… пролет, есен. 

С. Не се къпехте зимно време? 

А. Къде? Ей при добитъка. Ами така е, там беше горещо. Дойде да се мием… 

С. А много ли добитък имахте или обработвахте… 

А. Имахме, имахме добитък. Имали сме две кобили, две кончета, две крави. 

Имаме две телета, овци имаме 30–40, кози три-четири… 

В. Кокошки? 

А. Кокошки имаме по 80, по 60, по 50… според… 

В. Патки, пуйки? 

А. Патици, пуйки също имаме. 

В. Вий пуйки ли им викахте или месирки? 



А. Пуйки, пуйки. 

В. А гъски? 

А. Гъски имаме… 

В. И патици и гъски. 

А. Патици и гъски… Тука се навъдиха цигани. Ние доскоро държахме гъски. 

Гъската е най-икономично. Она пасе трева. И по 20 дюбета и като измътят две гъски… 

В. Двайсет дюбета — двайсет патета? 

А. Ъ-хъ,… и по цял ден са на барата. 

В. Сами се управляват? 

А. Они се управляват. Сами доваждат. 

В. А чешмата, чешмата, от която носехте вода за пиене, колко далеч беше от 

къщи? 

А. Насред село, дека е банята… 

В. Насред село, където е банята беше чешмата… 

А. От там носехме вода… 

В. … откъдето носехте вода. А с какво се топлехте през зимата в къщи? 

А. Само с дърва. Имахме много… 

В. Така само с дърва. Остава въпроса с каква печка? 

А. Най-напред се топлехме с едни дълги кюмбета, това беше колкото ръка 

дълго… дълги печки с четири крака, кюнци на коминя дека излазяше над това, над 

къщата, на кобочак там излазяше дупката за кюнците. И тия печки на четирите крака и 

дълги, само с пещ. То бяхме зимно вереме си топлехме вода, готвехме си на них. А след 

това излязоха тия печки с палците, пак на четири крака, на фурница. Пак както … дек 

са турят дървата… как да му кажа … като пещ. 

В. А-ха. Има си фурна. 

А. А-а. После тия фурната. Печем си леб у фурнята, бъркаме така, така… 

В. Спомняш ли си кога се появиха тия новите печки? 

А. Как сме ги викали ли? 

В. Кога се появиха, кога се появиха тия новите? 

А. Чакай, кога се появиха тия новите …? 

А. Чакай, кога се появиха тия новите печки… Те се появиха от двайста година. 

Защо я като изкарах трети клас, я дадох… един майстор имаше да прави тия печки и я 

додох при него чирак. Та работих три годин, та ми купиха чехли. 

В. Едни обувки. 

А. Чирака иде, та сече дърва на жена му, па иде на лозето, па иде нещо д аго 

услушва у дома му, па тогива доде на работа, да му даде диплома за… да му подпише 

удостоверение, че е за… 

В. Че е завършил чираклъка? 

А. А-а. Че е завършил това за калфа майстор. После ще оди на изпит. 

В. Селскостопански инвентар какъв имахте по онова време? 

А. Най-напред я запомних рало дървено. С железен ралник ние орехме. 

В. С железен ралник, да. 

А. Ремък се връзваше това… той от ралника със самото дърво криво дека 

ралника и го вържеме, омачкаме… (не се чува добре) и се връзваше тука на ярема, вика 

му … впрегат се двата края и на средата се връзваше това и орем… 

В. А после какъв инвентар имахте към 39 г., когато ти вече. 



А. А — а инвентар зехме плуг. Банката даде тогива плугове, мисля, че кой беше, 

Багрянов ли беше, кой беше… 

В. И това към коя година беше? 

А. Па не можем… 

В. Колко големи бяха децата, когато си купи плуга? 

А. Децата бяха малки, коги купихме плуга. Он сключи с Германия договор, та 

докараха срещу жито тия плугове, дето зеха да обработват земята по-убаво. Докараха 

грапи, докараха сеялки… 

В. И ти си купи. Купи ли си? 

А. Купих си. 

В. И грапа и сеялка? 

А. Сеялка, грапа, плуг срещу Банката и … 

В. Колко заплащаше? 

А. Ние ги заплащахме с жито, в натура. 

В. А-ха. Колко даде жито за плуг например? За един плуг? 

А. Я за сичкия инвентар едни кола жито откарах на Враца. 

В. А-а, едни кола жито. Долу-горе имаш ли представа колко… 

А. Долу-горе 50 кофи. 

В. Една кофа към 15 или 20 кила да беше… 

А. Една кофа средно 15 кила. 

В. Петнайсе кила. Значи към 500, към 750 кг. 

А. Да, да. Жито… 

С. Вършачки махте ли? 

А. Немахме. Вършачки имаше една у село. После купиха още. Други, селкопа 

купи вършачка. 

В. Това преди девети? 

А. Преди девети. Купи трактор, купи вършачка. Селкопа заработи. Имаха и земя 

работна, имаха и фондови земи, държавни. Та ги работеха, ората ги работехме, 

членовете ги работехме, продаваха. Та с тия пари купиха трактор, вършачка. 

В. И после селото си вършееше така. 

А. Вършееше си цялото село, не да си член ли си, не член ли си. 

В. Всички имахте право? 

А. Всички имахме право да вършеем. Караме там, ама караме снопите. Да се не 

запали, от огън го вардеха. Щото се запали една година. 

В. Ами селскостопански постройки имахте ли? Питам какви бяха 

селскостопанските постройки? 

А. Най-напред коги я запомних имахме колиба. 

В. Колиба къде, извън селото? 

А. Такава каква извън селото правят за овцете. Они ги седе добитъка. Имахме 

конски животни, имахме крави, телци, нкои телци на 2 г…. 

Некои бозаят у колибата, ей навържем ги така — така. Гъски. 

В. Колко далече беше колибата? 

А. Ей тука беше къщата, а там дека е стопанският двор, там беше колибата. 

После направихме стопанската сграда., та се ловеха шест добичета. 

В. Как и викахте на тази стопанска сграда? 

А. Викахме й сайван, сайваня така викахме. 

С. А плевня имахте ли? 



А. Не нямахме плевня башкъ. Плевнята ги събирахме сеното, че ги бъркаме зиме 

с брашното за добитъка. Ма ги събирахме на купчинка така и ги затрупвахме със слама. 

Сламата също… 

В. А сено? 

А. Сено си имахме башкъ. 

В. А къде го слагахте сеното? 

А. Насред градежа, на една голяма купа. 

В. А-а, на купа навънка. 

А. Десет кола сено на едно. 

В. И после там слагате. 

А. Там го оскубем с един. 

С. Ами кой ви пасеше овцете? Пастир наемахте ли? 

А. Овцете имахме кога тато беше работник, ходех на училище и ги пасе. Слушай 

доде комшият… 

В. Наред ли ги пасяхте? 

А. После зехме да ги пасем на ред. После откак тато навърши 60 г. Само не 

можеше да оди на кося. Помагаше с некои ора не пасяха овцете, он тогива пасеше 

овцете и на комшиите пасеше, па они ни работеха. Косеха, особено за косене. Ще му 

пасе 10 овци, пазарят се. Десет овце лятуска ще му пасе, ще му коси два дни, 3 дни, 4 

дни или колко… 

В. Заемат си с труд и си помагат. 

А. Да. Труд за труд. 

В. Това срещаше ли се често във вашето село? Труд за труд да си помагат. 

А. Това беше на първа ръка. Трудна къща да земат да правят. Кой ще прави 

къща. Например у наща махала правим четири души къщи. Мълвата се разбират от това 

жеде до циганите. Па циганите станаха домокъщеници повече от българете. 

В. Джеде е улица. 

А. Те копаят, майсторите само за зидането, за лепенето, а они само кориерите 

одеше… извади тия камъни, докарахме ги. Комшийте доваждат доде прекараме наште 

камъни с колата. Ние па одим, та им отвращаме. Тухли също ги правихме тука на 

Скъта. Пак зимно време. Комшиите, кои имаа да правят къщи дава (не се разбира) 

сичко се зареди, докато прекарат обли… до нощта да са готови. За маза, за общи 

работници да ни се бърка. 

В. И всички си помагате по комшийски? 

А. По комшийски. Това беше една инициатива… 

В. Добре, аз няма да строя къща, пак ли ще дойда да ви помагам? 

А. Слуши ич да не строиш къща, сеги особено, за плочи откак се познават махла 

кой е слободен, доваждат да помагат безплатно. Безплатно, ей и сега го практикуваме 

това. Напримерно ей тия плочи сме строили, там сме строили плоча що ни е 

стопанската сграда, тука е се плоча. Тука е плоча, цимент отгоре. Тука на къщата също 

са две плочи. Всичко безплатно, помощ. Помощ от комшиите. Некои комшии не 

довеждат, ама сме се карали нещо, или нещо не сме си… 

В. … Уйдисали? 

А. … уредили сметките, недоваждат, ама почти… за плочите особено и в 

момента. Никой … всичко без пари. Правиха един макет… по-голяма плочата, да 

дойдат повече работници, ще такова… ще заколим едно шиленце, един добър банкет, 

па свършат по-рано, кое време довършат, гладни не правят. 

В. Ти ги храниш? 



А. Ми ние ги храним, те това… 

В. Сега един такъв въпрос. Добър ден — към сватята на дядо Ангел. Сега такъв 

въпрос имам: като говорим за едно време, как се оценявахте вашето семейство: бедни, 

средни, богати? 

А. Средно семейство. 

В. Кое ви определяше? А при баща си като живеехте? 

Сватята: Добър ден. 

В. Добър ден. Добре заварила. 

Сватята: Какво има? 

В. Ами тука разпитваме. 

А. Сведения искат за едно време. 

В. За миналото. Искаш ли… Заповядай, седни. Тамън и ти ще ни помагаш 

(разменят си любезности от типа: седни, друг стол, ама не…) А баща ти как… като 

живеехте при баща ти, там за бедни, средни, богати? 

А. Средно семейство. 

В. Вие сте си били средни. А имота кога го купихте? След баща си ли го наследи 

или го купувахте? 

А. Имота лично язе съм купил 40 дка земя с натурален акт. Щото тия актове при 

ветеринарната служба ни искаха гаранции, за да не разнасям заразителни болести, да ни 

е готово това там… да ме не съдят. После съм внасял имотна гаранция у… в 

Популярната горска банка също съм внасял гаранция. Тука под гарите имахме 20 дка 

шумак. Тато беше 300 дървета около него се. А-а, това е малката гора… дойде комисия, 

директора дойде на банката и главния счетоводител, и един от управителния съвет да 

определят… аз съм го посочил кои имоти залагам, па да ми отпущат пари, коги не 

стигат. Много пъти не стигат парите. 

В. За търговията? 

А. … да не ода да сакам от людете. Може некой има, некой нема, нкои викат, е 

сега си купих това. Я избегвах от тия работи. Малко пари съм земал от това… защо… 

при Чумния институт коги бяхме и когива за Италия как пращахме кокошки милион 

лева на ония пари. Средно милион лева стигаха. Износител беше един евреин. Перец се 

казцваше. Он се удави. Зе да имат кои добитък, едър добитък зе да зима: волове, крави 

и какво станало, удави са тук. У нашто село не останаха негови пари, дека станаха 

много богати хора. 

В. И не ги ли върнаха? 

А. А? 

В. Не ги ли върнаха после? 

А. Е, как ще ги върнат? Умряло се не връща. Свидетели нема. Документация 

нема. Они имаха нкакви записки по книжата си, ама… кой ще доведе полиция да… 

В. Да търси? … Ти винаги в това село ли си живеел? 

А. Винаги в това село. 

В. Не си се изселвал? 

А. Не съм. 

В. И роднините са ти от тука? 

А. От тука са. Не. Нашата фамилия, на тато баща му е доведен от баща си от 

Старо село. 

В. А къде се намира това Старо село? 

А. Над Мездра. Старо село, Влашко село, Царевец се именува. Това Старото 

село сеги се именува Царевец… от там са дошле. 



В. А кога е било това? 

А. Близо след Освобождението на България, ама през Турско е било още, още 

са… имало турци. 

В. А защо са дошли тука? 

А. Бегали са от турците там. Тука да е по-добри условия, там са неплодородни 

земята. Тука са дохождали защо земята е била по-плодородна, по-добри доходи. 

В. Сега всъщност нашето изследване е за общинската земя. Коя земя в селото е 

общинска? Можеш ли да ми кажеш? 

А. Общинска земя — селската ливада е откъм Черене. Слеската ливада е 

общинска, защо пред съвета наддавахме трева. 

В. Значи тревата на общинската ливада се продаваше на търг? 

А. На търг. Училищна имаше земя, кооперативна имаше. 

В. Кооперацията имаше ли своя земя? 

А. Имаше своя земя. 

В. И как се обработваше? 

А. Членовете ги обработвахме, та купиха трактор и вършачка с тия пари. 

Обработваха земята, продаваха зеерето и с тия пари на неколко години ги събраха и 

купиха вършачка. 

В. Добре, как я обработваха? Как се разбира… Колко дка беше кооперативната 

земя? 

А. Не мога да помня колко дка беше. Отдавна е било… Как се разбираха? 

Стопанският съвет разпределяше работниците, напримерно за жътва. Коги е сено, коги 

с царевица, работниците на групи. Най-напред бяхме трийсет души, после станаха 100 

души, над 100 души. Стопанският съвет разпределяше така: 10 души ще идат днеска да 

работят. Най-напред се копаеше на ръце, после излязоха тия, тесачки им викаме. Ей там 

можете да видите една е останала, ей… с три ралници тревата да се унищожи между 

редовете. Тия 10 човека отиват, работят днеска; заран друга група, да идем друго. Не 

им се плаща. Леб си носят от себе си и дохода го събират пак. 

В. Остават за кооперацията? 

А. Самата кооперация, па членовете фанете, сички разпредели. Вършачката 

овършее житото, продават го на търговци; зимаха жито, други царевица и съберат пари, 

та взеха трактор и вършачка. 

В. Добре де, каква ви беше ползата от тая кооперация? Каква ти е ползата, 

работите без пари земята? 

А. Работим за пари, ама дялов капитал бяхме внесли пари. Дялов капитал дорде 

се образува като ТКЗС. И от дяловия капитал даваха после пари на заем. Правим къща, 

не стигат пари за материалите 2000 лева, доваждаме в ДЗС… 

В. … в кооперацията? 

А. Да довел съм двама души поръчители, които може да са способно платени, да 

могат да платат. 

В. Платежоспособни. 

А. Да, платежоспособни. Подписват и ти дават колко пари сакаш. Имаха си 

некаква лихва, та си течеше на тия пари. 

В. Та сега да се върнем на общинската земя. Коя е? Добре, общинска ливада 

казахме, имало кооперативна земя, читалищна, училищна. 

А. И училищна. Имаше училищна. 

В. Ама не знаеш колко дка. 

А. Не знам. 



В. Добре. А друга земя, такава земя, която се ползваше от сички, от цялото село. 

А. Е общата. 

В. Е коя е тя общата земя? 

А. Е тая дека си е у кооперацията. 

В. Не, не. Имаше ли преди девети земя, която да е за цялото село? Общинска? 

А. Общинска имаше. 

В. Е коя е общинска земя? 

А. Селската ливада знам, че е общинска земя. 

В. Така, а друго? Пасищата? 

А. Пасищата си бяха общински. На общината. Пасищата особено дека пасеше 

селския добитък, общината ги… 

В. Какво е това мера? 

А. Мера… топраг. Едни му казват мера, едни му топраг. 

В. Значи землището. 

А. Едни му казват землище. 

В. А-ха, това е мерата. 

А. Да. 

В. Значи в общинската на вашето село е имало пасища, ливади, обработваема 

земя общинска. 

А. Тя сичката е обработваема земя, общинската беше, фондове. 

В. От фондовете, тя каква е общинска или държавна? 

А. Общинска. Фондовете сички след Цанков се образуваха фондове. Защо 

остана земя покрай село, общинска и съветът е била. Викаха му (тук не се чува) тука 

има съветници в общината и кмета, и помощник-кмета. Събират се и решават: тия 

фондове със заповед министерски да се дадат на малоземлени. Безимотни имаше. Едни 

имаше с малко земя. Зимат от богатите на изполица… 

В. Ма коя година беше това? 

А. Това беше … от 30 г. се практикуваше вече. 

В. От общинската земя, от фондовите се даваше на… 

А. Под наем. 

В. Под наем на безимотните? 

А. На безимотните. 

В. А тези пари под наем дето я даваха? 

А. По принцип? 

В. За общината. И за какво се ползваха тези пари? 

А. За какво. Ама я съм седел малко. Я съм седел като писар 5–6 месеца и тогива 

отидох при един яйчар, че ми плащаха повече. Тука плащаха малко пари. Тая земя се 

ползва за общински цели, за поддръжка на земята, за поддръжка на персонала, за 

издръжка на инвентара. 

В. А да са давали на училището? 

А. Това училището дек си имаше училищна земя също училището си ги 

ползваше. За ремонта на училището, за инвенторя на училището, за… и тогива се 

плащаше на слаби. 

В. А църквата имаше ли… За издръжка на какви слаби? Викаш издръжка на 

слаби. На слаби. 

А. На слаби ученици. 

В. На бедни в смисъл? 



А. На бедни, крайно бедни. 

В. Ама от училищната? 

А. От училищната. 

В. А от общинската? 

А. От общинската ги не даваха. 

В. Дали можеш да кажеш на кого е била собственост земята, където са 

пътищата, местата за минаване, реката, речното корито, земята по улиците, по 

площадите. На кого е тая земя? 

А. Тая земя… Пътищата са били общински: реките, покрай реките са били 

общинско … владение. По едно време ги вардеха горските стопанства. Имаше, сега 

агентите си ги вадеха за риба, защото рибата има забранени сезони, зайците имат 

забранени сезони. 

В. А държавна земя имаше ли тука в землището на… 

А. Не, не е имало. Държавна земя се разбира министерска. От министерството 

или окръжната… такова… 

В. Да ги е командвала? 

А. Да, да ги е командвала от окръга. Немаше такова… 

В. Да си чувал как са… общината… са придобити тия общински земи, дето 

всички ги ползват? 

А. Най-напред са се сдобили общините, защо много селяни са заборчлели, 

заболели семейство, зимали пари назаем, осъдени и приставът тая земя я е предал на, 

нейната продадена я е продал на, я е предал на общината. 

В. Тук във вашто село такива случаи имаше ли? 

А. Немаше такива случаи. 

В. Ами вашта земя откъде се е взела? 

А. Собствена дека язе имам… 

В. Не вашта, ами имам предвид общинската земя, откъде е взета? Някакви 

спомени, някакви случки да има? 

А. Гледай, общинската земя е останала от турско. От турско време, турците са 

имали чифлици тука. Българите са работили ангария. Това ми е разправял на мама баща 

й. Он го е запомнил това положение. Я обичам да запитвам. И от там е останало тия 

земи. Безстопанствени са били. И съвета ги е давал ръка, за да ги уплътнява, за работа 

да не са пустеещи. 

В. Добре, сега всъщност как се е определило кои са общински, кои не са? Къде 

някога е съществувало баница? Колко… Все тука ли е било село Баница? 

А. Все… не е било все тука. През турско време е. Баница е към Девене. Има 

падина, има един кладенец, много добра вода. Крешка викат. 

В. Крешка? 

А. Селището. Там му викат селището. Там са биле у землянки са живеели 

селото. И откак са дошле от село една годин, ората са въдили много свине и така са 

пасели, са се прибирали вечер. И дошли свинете кални. И они по това, това, по свинете 

и тука дека си е банята намерили локва. Намерили дек се каляли свинете и са лежали. И 

след като турците са очистили вече, па то ората са бегали по горите да ги не видат, че 

са ги делили за данъци, за работници, за… Селото се премества тука заради тая баня, 

заради водата. Оказало се, че тука има вода и се преместват заради водата. 

В. И как са разделили тука земята, как са я завладели тая земя, как са 

определили коя земя да бъде за кого? 



А. Кой за кого? Гледай как са ги определили: кои са били по-силни и по-

заможни, важно е обеци, това съм го наследил от баща си, он го е наследил от неговия 

си баща, оти е, ей го дека ние имаме земя у Букора, му казваме месността, толкова 

декара тука у Краището имаме. Некой ни казва земята по-напред ората са я 

разпределяли кой колко е можел да обработва, да стопанисва. Едни са били по-умни и 

са фанали много гори, що она се не копае, не полива се. И тия земи горите после зеха да 

се изтребват от ората, да се обработват отчасти от них. 

В. Значи всеки си е взимал кой колко е можал? 

А. Кой колко е можал, а после… 

В. А която е останала необработвана, е останала общинска, така ли? 

А. А-а она много земя е останала, ама въдили се семействата. Тато има пет 

души, четири души и на тия им не стига бащината им земя. Пример: още е било това 

време преходното, преборват се още, на дъртия ми брат му не стигат 10 дка да си 

изхранва семейството. Покрай неговото си отцепва… 

  

Това е краят на касетата, интервюто продължава на друга. 

  

ЛЕГЕНДА: 

подница — в него пекат хляба; 

връшнек — поставя се върху подницата и се заравя в огнището; 

саджак — трикрак; 

сайван — селскостопанска сграда; 

джеде — улица; 

тесачки — селскостопански инвентар за плевене; 

мера — топраг, землище 

  

  

В.К.: … спорни въпроси. От вашето… кой може да реши, че трябва да се свиква 

общоселско събрание? 

А.Б.: Кой ше съобщи? 

В.К.: Кой ще реши да каже? Можеш ли ти да кажеш, ако по тоя въпрос трябва да 

се съберем? Как ше…? 

А.Б.: Е, кмета решаваше тия въпроси. 

В.К.: Ти ше кажеш на кмета, че трябва да се съберат… 

А.Б.: Не, напримерно язе… 

Жената на А.Б.: Абе, ако знае, ше каже, кате знам (не се чува) 

А.Б.: Кмета нарежда вече с глашатай, после станаха тия точки. 

В.К.: Вече късно… 

А.Б.: Да… то вече… 

Жената на А.Б.: барабанчето бий и ората слушат барабана, бие еди си къде, там 

на оня площад, слушат що бий, какво бий. 

В.К.: А ти… 

Жената на А.Б.: И разни сал… 

В.К.: Да знаеш за тези, глоби, които са налагани? 

А.Б.: Съвета ги ползваше. Общината. 

В.К.: Тя ги ползваше… а … глобяват. 

А.Б.: Да. 



В.К.: А някого да са били? 

А.Б.: Е, па не са казвали за бой. Никой не казва, че е бит. 

В.К.: А-ха, не си признава. 

А.Б.: А имаше такива работи. 

В.К.: За нарушения? 

А.Б.: Тато дорде беше кмет, откакто дойде… 

Жената на А.Б.: Имаше, та са биеха там. 

А.Б.: От стражарлъка… (не се чува) 

Жената на А.Б.: Биха се некъде, за бразни се бият, разрамил браздата, влезъл по-

навътре. 

В.К.: Не, аз питам… 

А.Б.: Та он човек (не се чува)… ама кой го докарат с кражба. 

В.К.: Как? 

А.Б.: Откраднал от комшията си, откраднал от държавното, тава лек е присъдата 

— бой и повече не минава. 

Жената на А.Б.: С бой… 

А.Б.: … и повече не минава. 

В.К.: Сега искам да попитам имаше ли… можеше ли едно селско семейство да 

живее, ако нямаше общинска земя? Можеше ли да саществува? 

А.Б.: Можеше по тоя начин — работеше. Имаше хора с много земи… още от 

турско присвоени повече и я … даваа я на аренда. 

Работи 10 декаре… на мене. Давам ти я исполица се казваше. 

Так изполица он работи десетте декаре и я делиме. Он, тя обира край два 

купове… 

Жената на А.Б.: … и единия за него. 

А.Б.: (не се чува)и фърляне на жребий. Я са падам на тоа, он на тоа, он значи… 

Жената на А.Б.: Мълчи, мълчи. 

А.Б.: … ако ти е делил, ако ти е делил право нема да се сърди кво му се пада. 

В.К.: Ами викате сега… Аз искам да ви питам нещо в този смисъл, например ако 

нямаше общински пасища, можеше ли да се пасе добитъка … общински пасища. 

А.Б.: Не можеше през това време, защо от Благовец, одми април, требва 

ливадите. 

В.К.: Не, чакай, чакай, ти не ме разбираш какъв ми е въпроса. 

Ако в едно село няма общински имоти? 

А.Б.: Така. И нема къде да се пасе добитъка в пасищата. Може ли да съществува 

такова село? 

Жената на А.Б.: Ма той нема, той нема, той нема добитък, ако… 

В.К.: Чакай сега, аз може би лошо го задавам въпроса. Да кажем, че вашето село 

няма общински пасища. 

А.Б.: Така. 

В.К.: Как ще… кво ще прави едно село… може ли да съществува? 

А.Б.: Не може да съществува. Това е определено и полето дек му викаш, полето 

около селото. Затова е определено това поле, та през сезона, кога за де насъне тревъта. 

В.К.: Кога е забранено частно? 

А.Б.: Забранено, за зимъта, за изранвъне на добитъка. 

В.К.: Да. 

А.Б. Она съ покрай село пасе, у пасището. 



В.К.: А може ли да се каже каква част, от така да се каже от бюджета, от 

доходите на едно домакинство, зависи от наличието на общинска земя? 

А.Б.: Горе-доле може да се каже. 

В.К.: Да, например? 

А.Б.: Е зависи, нали шъ е, то е различно. Сека година зависи от събирането на 

беглика, дек му викаме. Тревна паша за добитъка през тоя сезон, летния, дека не моа 

добитъка да оди на… 

В.К.: И вашето специално семейство можеше ли, би ли могло да съществува, ако 

нямаше такива общински земи? 

А.Б.: Е не мое да съществува. Кък ше съществува? 

Жената на А.Б.: Моа живеа, ама… 

А.Б.: Моа да съществува, ама добитък не моа да държи. 

В.К.: А-ха. Значи добитък не може да държи? 

А.Б.: Не моа да държи добитък 

Жената на А.Б.: Яде качамак сал. 

В.К.: А вие дали сте продавали нещо, плодове, гъби, шипки, дървен материал от 

общинските, земи? Вашето домакинство? 

А.Б.: Да сме ползвали? Не! 

В.К.: Вий не сте ползвали и не сте продавали? 

А.Б.: Не, не. 

В.К.: Сега правени… вашето домакинство или пък вий самия, или баща те, или 

кой е бил, правили ли сте, участвали ли сте в правенето на горски и полски пътища? 

А.Б.: Участвали сме. 

В.К.: И кой нареждаше? 

А.Б.: На селски, на сички пътища… полски… сме участвале. 

В.К.: Е, кой нареждаше къде да се… 

А.Б.:Нарежда кмета да ги реди например домакинството, за тая местност 

съществуват да кажем тиа фамилии, отиват и праат пътека за Девене, девинския район, 

дека имат повече земи, други къде Могилките и там на тия дека имат повече земи тука. 

Тва е за по-напред. 

Жената на А.Б.: А и по кърищата правел на ората… некъде пороищата издънили 

нивя, извлечем го. Кметът даде заповед да се съберат трудова, да идат да го подравнат, 

от сека къща. 

А.Б.: Да, да 

Жената на А.Б.: И тъй се равнеше, нема пари, нема нищо. 

В.К.: Да. Колко души от къща земаха участие? 

А.Б.: А? 

В.К.: По колко души от една къща земаха участие? 

Жената на А.Б.: По един. 

А.Б.: По един човек. 

В.К.: А имаше ли значение кой ще отиде — мъж, жена? 

А.Б.: Нямаше значение, нямаше. Да, а работоспособен само. 

В.К.: И с какви инструменти отиваше? 

А.Б.: Лопата, кирки и мотика. 

В.К.: Ами ако някой отива с добитък? 

А.Б.: С добитък, ако има (не се чува)… и за добитък… 

В.К.: Смятат му и за добитък, който ходи? 



А.Б.: Да. 

Жената на А.Б.: И като има по-много имот, богаташи, излиза, той излиза с 

добитък. А дето бедни, нема добиче, нема нищо, отива, е лопатата и кирката. 

А.Б.: Да. 

В.К.: Правили ли сте вий, участвали ли сте вий, там от твоето семейство, 

участвали ли сте в правене на чешми, на обществени… на кладенци, на герани? 

А.Б.: Тия кладенци, дека са упраени сме участвали, тия кладенци, дека са насред 

селото, там селото ги е правило. 

В.К.: И кво? 

А.Б.: Така са нареждани ората, по бригади, 

Жената на А.Б.: Колко герани са заринаа, колко кладенци са заринаа? 

В.К.: Туй преди девети ли беше или след девети? 

А.Б.: Преди девети. 

В.К.: Добре. А некъде почиствали ли сте, почиствали ли сте мерите, пасищата? 

Ходили ли сте да чистите пасища? 

А.Б.: Не, не сме одили. 

Жената на А.Б.: Пасищата ни са чистеа. Кво да им чистим на пасищата? 

А.Б.: Абе имаше тръни обрасло, ама не се чистеа. В тръне обрастваа некои 

местности. 

В.К.: Залесявало ли се е? 

А.Б.: Залесявало са а много. 

В.К.: Какви местности тук са се залесявали? 

А.Б.: Тия дек са необработваеми. 

В.К.: И колко декара там? Как ставаше залесяването? 

А.Б.: Залесяването ставаше напримерно колко дорде беше частно, пред девети, 

секи си залесява напримерно, тука върви барата, падината за Девене, кои си има по 

брега, дека не моа се работи, он си го залесява. След девети го залесяваа бригади. 

В.К.: А да си чувал тука, ей така, някой да е засявал овощни дървета? Има ли в 

общинската земя овощни дървета? Или някой да е облагородявал, да е присаждал 

дървета? Да си чувал? 

А.Б.: А, зимаа ги облагородени дръвчетата. 

В.К.: А така да си, да кажем ей тука да засее, да посее някое? 

А.Б.: Даваа дудове. 

В.К.: За улицата? 

А.Б.: За улицата. Поощрение на бубарството. 

В.К.: А иначе не си чувал? 

А.Б.: Иначе тука залесяваа овощни дървета и съде много. Череши насадия — 700 

декаре. 

В.К.: Е, това вече, по-късно? 

А.Б.: Това беше след девети. 

Жената на А.Б.: череши, орехи, ми сичко, много круши. 

А.Б.: Лозе насадиа — около 300 декаре. Они ги запущиа сиги. Голема трева у 

них. 

В.К.: Ами то една година и му стига на лозата. 

А.Б.: Е, оно… 

В.К.: А, да. 

Жената на А.Б.: (не се чува)… изсекоа дърветата по къра. 



В.К.: Сега, преди девети са строили училище, тука, такова нещо… 

Жената на А.Б.: … та направия голо. 

В.К.: Вие участвали ли сте в строежа на училищни сгради? 

А.Б.: На училището се строи след… девети. 

В.К.: А преди девети? 

А.Б.: А читалището се строи след девети. Участвале сме. Тугли давааме. 

Определено количество камъне. По нареждане, на семейство те толко кубици. С 

работна ръка особено читалището като се строи има повече от 50 трудови дни съм 

работил. 

В.К.: На читалището? 

А.Б.: На читалището. 

А.Д.: А кога е създадено читалището? 

А.Б.: Оно се строи по трудов начин. 

А.Д.: А училището кога е създадено? 

А.Б.: Кое? 

А.Д.: Училището? 

А.Б.: Старото училище му викаме… е създадено след Освобождението на 

България. Било е една ниска сграда училище. После се е направило едно училище със 

седем-осем стаи. Четири отделения и две класни стаи за учителите. А после са напрай 

това училище. Онова си стоеше — старото. Това се напрай по-надоле от него. 

Жената на А.Б.: … едно време деца малки, учеа по частни къщи учениците. 

Немаше училища. В некоя частна къща са учили учениците. 

А.Б.: Тука немаше частни къщи. Нашите сиги… училището нашто се побираше. 

В.К.: Сега само тука още няколко малки въпроса. Как се вземаха решенията за 

поддържане на общинските земи? За да се правят пътищата, да се поддържат? 

А.Б.: За това се грижеше общината. Общината се грижеше за това. И нареждаше 

по кой начин. 

В.К.: … А… сега, за да се събира общоселското събрание, кой съобщаваше. 

А.Б.: Съобщава глашатай. 

Жената на А.Б.: Общинъта. 

В.К.: По колко души от семейство ходеха? 

А.Б. По един да иде, достатъчно. 

В.К.: Мъж, жена? 

А.Б.: Понякога одеа и по двуйца. 

Жената на А.Б.: Ма мъж, жена къде да одеше тогива, къде ше оди на събрание, 

тя даже кой я интересуваше, тя не я интересуваше нищо. Мъж, жена? 

В.К.: А кой се разпореждаше как да се извършва работата, когато се събирахте? 

А.Б.: Кмета. 

Жената на А.Б.: Кмета. 

В.К.: А някой разпределяше ли ти — ти туй, ти — туй? 

А.Б.: Е, той имаше съветници, дванайсет души, они си избират кмет. 

В.К.: Сега, баща ти е бил кмет до 23-та година. После бил ли е съветник? Някои 

да са участвали? 

А.Б.: Бе не е бил съветник, защо е бил полицай във Враца. 

В.К.: А след това? 

А.Б.: След това доде у Баница и на един избор съ избра. 

В.К.: Сега, колко стана часа? 



А.Д.: Ми без десет. 

В.К.: Според теб имаха ли нужда хората от контрол, когато работеха? 

А.Б.: Има нужда. В една къща без контрол пак не съществува ред. 

В.К.: А камо ли да… 

А.Б.: Камо ли за обществено. 

В.К.: Значи казваш, винаги си е имало нужда от контрол, когато са правили 

полски пътища. 

А.Б.: Насякъде, насякъде си има нужда от контрол. 

В.К.: Хората можеха ли да се самоконтролират? 

А.Б.: Можеха ма… ма слаба работа се чустваше самоконтрола. Обществения 

контрол… то… 

Жената на А.Б.: Имаше пъдар, кат го каже кмета го глоби. Види ли пъдаря, не 

смее. 

В.К.: Получавали ли сте взаимопомощ… Помагали ли сте… Сега, имало ли е 

селски кош, селски хамбар? 

А.Б.: Имало е преди. 

В.К.: Кога? 

Жената на А.Б.: Търговците само. 

А.Б.: След Освобождението, а е имало не по-малко от 20 години селски амбаре. 

В.К.: А-ха, и каква са представлявали тия селски хамбари? 

А.Б.: Там са събирали кукуруз за пъдарете. Събирали са жито за мошиите. 

Одили са мошии из село да не стават кражби. 

Пъдаре са оделе. 

В.К.: Какви? Нощни ли? 

А.Б.: Нощни. 

В.К.: А-а, нощни, нощни. 

А.Б. Пазачи, нощни пазаче. 

В.К.: Нощни! И тогава за това са били. И кога изчезва тоз селски кош? 

А.Б.: Коги, до коги пазат. Нощем пазеа. Така им е наредено. 

В.К.: И после вече престава да има селски кош, така си запомнил? 

А.Б.: Запомних селски кош, запомних го. 

В.К.: Запомни ли го? 

А.Б.: Запомних селски кош, тука дето е Банята. Дека е читалището. 

Тука имаше на един богаташ, негова кръчма имаше, там се събираше, имаше си 

обществен кош от тук до таме се събира царевица. 

В.К.: А има ли случай, когато да е давано на някой човек, който е бил сиромах, 

който е бил беден, който няма или му се е случило някакво нещастие? 

Жената на А.Б.: Даваа ме, даваа му. 

А.Б.: Даваа ме, даваа му. 

В.К.: А кой решава да му дава? 

А.Б.: Кмета. 

В.К.: А събира ли се общоселското събрание? 

А.Б.: За него ли? Не. 

В.К.: Не? Кмета си решава сам? 

А.Б.: Сам със съветниците. 

В.К.: На вас да се е случвало да го молите? 

А.Б.: Не ни се е случвало. 



В.К.:Сега, когато има нужда да се помогнат хората, кой организираше тези 

неща? 

А.Б.: Кмета ги организираше. 

В.К.: Кмета? А, иначе, ако трябва по махленски да си помогнат? 

А.Б.: По махленски е мааленки. Щом са мааленки? 

Жената на А. Б.: Кмета кой кажеше. Чуваше му се думата и секи му прай 

уважение. Сиги не го зачитат за човек, не да му слушат заповедта. 

В.К.: А, още един такъв въпрос. Все пак можеш ли да кажеш кои дейности, 

какви работи в това село се извършваха колективно? Кои работи казваш — „Това го 

правим“ сега, това сме правили общо, това сме правили общо. Можеш, ли да изброиш 

кои дейности в село са извършвани колективно? 

А.Б.: Правили сме общо например отводнение. Направихме си общо вади за 

поливане. Правили сме общо пътищата по просека издъни ли ги водата. 

Жената на А.Б.: Язовирите. 

А.Б.: Язовирите. 

Жената на А.Б.: Ами овчарските стопанства, кравари, ферми, все из общо са 

правени. 

А.Б.: Все из общо са правени. 

В.К.: Ами как ги правехте извор… чешмите, кладенците, как ги поддържахте, 

тия дето са по горите кладенчета разни? 

А.Б.: Е, поддържаа са, съвета ги поддържаше. 

В.К.: Е, и тия дето за… 

А.Б.: За тупрака? 

В.К.: Из тупрака. 

А.Б.: Да, съвета ги поддържаше.После ги поддържаше ТКЗС-то. 

Жената на А.Б.: Ами, там в некои ниви… 

В.К.: Значи след девети тая работа, която я е вършила общината, ТКЗС-то я 

поема, тъй ли? 

А.Б.: Да.Поема, да, ТКЗС-то. 

Жената на А.Б.: Давайте заповед и сериозен, сериозен заповед дават, сериозно. 

В.К.: За кво заповед? 

А.Б.: Абе имаше закони. 

Жената на А.Б.: Например за сичко. 

А.Б.: Напримерно за… 

Жената на А.Б.: Напримерно за кметството, за пъдарството имаше закони.Сиги 

не съществуват никакви. 

В.К.: И как смяташ, че може да се оправи работата? 

Жената на А.Б.: Да се даде… 

А.Б.: Ша ти кажа как. 

В.К.: Замина ли автобуса за Пещене? Видяхте ли го да минава? 

А.Б.: Нема, нема да замине по-рано. По-рано заминава, па некой път се бави там, 

некой път — по чевръсто. 

В.К.: Сега ше тръгваме. Та кво смяташ ти, че трябва да правим, за да се опрай 

света. 

А.Б.: За да се опраи тая, нашта държава, у какво положение е сиги, лично я 

смятам, че трябва да се родат умни ора. Беле да земе властта военните — това съм го 

преживел. Нашта България беше потънала в кражби и цар Борис беше млад, и отиде 



при баща си в Австрия и се върна и даде властта на военните. За една година кражби 

немаше. Ели ако не да бъдат военни, революция ше оправи нашта България. 

В.К.: А ква революция, според теб? 

А.Б.: Обща война, вътрешна. 

В.К.: Ама срещу кого войната? 

А.Б.: Срещу правителството и срещу селяни. 

А.Р.: Между правителството и селяните иска да каже. 

В.К.: Как срещу селяните? 

А.Б.: Е те така, като у Румъния, кат у Сърбия, шъ стигнем до там, шъ трябва да 

достигнем. 

В.К.: Ти какво направи сега със земята? Записа ли се в кооперацията? 

А.Б.: Я съм я разделил между синовете си. Они станаа членове. 

Жената на А.Б.: Без бой нема да се опраи нищо. 

А.Б.: Нема. Наште министре безсрама. 

В.К.: А как тъй нема да се оправи без бой нищо? 

А.Б. Нема. Наште министре безсрамно злоупотребиа с нашто доверие. Гласуваа 

се по 20 000 лева заплата. Е, кажи ми, моо ли изадат? 

В.К.: И какво значи смяташ, че не виждаш по-добро, не виждаш подобрение? 

А.Б.: Не виждам подобрение. 

В.К.: Ти си песимист, бе… 

А.Б.: Не виждам… 

  

Издание 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ, 

АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАШИНГТОН 

ЕСИ „ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО 

ДОМАКИНСТВО“ – I етап | (периодът до края на Втората световна война). Теренно 

изследване с. Баница, Врачанско, II том - Базова информация (буквална дешифровка на 

интервютата) 

Авторски колектив: 

проф. Мика Мюърс – научен ръководител Американски университет Вашингтон 

ст.н.с. к.ф.н. Веска Кожухарова – ръководител на изследователския екип 

ст.н.с. к.ф.н. Станка Добрева – зам.-ръководител на изследователския екип 

н.с. к.ф.н. Галина Колева – изследовател 

н.с. к.ф.н. Мариана Драганова — изследовател 

спец. Вера Петрова – секретар-координатор с. Баница, Врачанско април – юни 

1994 г. 

Омда, 2013 г. 

формат: електронно издание 

 

Title Info 



Genre science 

Authors Българска академия на науките,Институт по социология,Американски 

университет - Вашингтон 

Title ЕСИ „Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“ - I 

етап (периодът до края на Втората световна война) Том II - Базова 

информация 

Keywords социологическо, изследване, общински, земи, домакинство, село, Баница, 

1994 

Date 

 

Language bg 

Source 

Language 

bg 

Document Info 

Author [Омда]  

Program 

used 

FBSToFB2 Convertor, FictionBook Editor Release 2.6.6 

Date 30.09.2013 (2013-09-30) 

ID 1E7DCF27-7FAF-407C-8E99-86925DC69F7 

Version 0.0 

Publisher Info 

Book name ЕСИ „Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“ - I 

етап (периодът до края на Втората световна война) Том II - Базова 



информация 

Publisher Омда 

City София 

Year 2013 

 


