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Предговор
 Ние сме островитяни, обитаващи свое собствено 
времепространство, сякаш откъснати от света на предците 
ни. Намираме се в самотното си настояще, съпроводено от 
ценностите на съвременността, които обаче не успяват да ни 
захранят с онова, от което най-много се нуждаем - връзката с 
миналото, способна да ни даде цялостна представа за нашата 
идентичност. Когато успеем да слеем ценностните системи 
на времевата линия преди и след настоящата точка на 
съществуване, ще успеем да изградим образ на човешката ни 
същност в нейната пълна многоликост. Гладът ни за цялост ще 
бъде заситен. От нас зависи дали ще успеем да преобразуваме 
познанието в реактивен двигател, който да обединява светове.
 Разпокъсването на междупоколенческите мирогледи е 
проблем, на който трябва да се отделят необходимите време 
и усилия. Обединяването на традиция, култура и ценности 
е предпоставка за развитието на разбирането за общността 
като свят. Чрез диалога като обмен на емоции и убеждения се 
изгражда мост между поколенията, който остава неразрушим 
под силата на словото. Навлизайки по-дълбоко в мирогледа 
на предците ни, постепенно съзнаваме материята, от която е 
изваяно нашето собствено съществуване. 
 Докато възрастните разказват истории, градящи се на 
реални преживявания, те предават опит на младите, който е 
събиран през времето. Този опит бива усвоен и трансформиран 
в устойчив субстрат, на който да пуснат корени и следващите 
поколения. Защото приемствеността е единственият начин 
да продължим напред. Това се случва чрез припознаването 
на вече-билото в нашето сегашно и проектирането му в това, 
което ще бъде. Това е начин, по който можем да направим едно 
пътуване към себе си, възползвайки се от познанието на онези 
преди нас. 
 Искаме да предадем миналото с неговата необработена 
есенция. Без да спестяваме недостатъци или да украсяваме 
излишно. Целта ни не е да изграждаме идеали, а да стесним 
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границата между предишното и сегашното. Докато се движим 
в тунела на линейното съществуване, съзнанието ни бива 
ограничено доброволно, сякаш нежелаещо да хвърли поглед 
назад, защото не си спомня какво е било преди. Но веднъж 
изправено пред предшествениците на своето аз, то започва да 
разбира, че е дарено и с корени. 
 Начинанието, на което ще имате удоволствието да 
станете свидетели, посредством тази книга, е една възможност 
за всички онези, които обичат да опознават нови неща, без да 
забравят за своите корени, да извървят едно завръщане, водещо 
напред. 
 Участници в това приключение са както младите, 
така и по-възрастните, работещи съвместно, за да постигнат 
информативен обмен на култура, фолклор, история и 
нрави. Без общуване няма как да се достигне до вътрешна 
удовлетвореност, съчетана с пълнотата, която носи диалогът 
като целенасочено проучване на човешкия потенциал.
 Красив е начинът, по който е избрано конкретно село 
Друган за място на настоящите изследвания. На пръв поглед 
изглежда обикновено, не по-различно от останалите български 
села. Малки магазинчета, разпръснати по продължение на 
главната улица, кметство, поща и църква. Уникално го прави 
обаче способността му да слива пътища. Младите хора, 
които са част от тази невероятна обмяна на перспективи, са 
открили тук свой уютен общностен кръг още по времето на 
доброволческите лагери, организирани с цел създаването 
на пространство за обучения на фондация „Солидарност 
в действие“ в село Друган. Водещо за тях е споделянето - на 
опит, на ценности, на история. Споделяне на свят. Но и на 
свързаност.
 В рамките на книгата са представени интервюта с 
двадесет и трима местни жители , които разказват на младите 
доброволци всичко, което знаят за своята култура, история, 
диалект, фолклор, нрави и ежедневие. Събраните интервюта 
почти без съкращение и обработка, само с минимална редакция, 
направена за целите на яснотата, са публикувани в настоящото 

издание. Проучването включва и създаване на галерия от 
образи за по-добро визуализиране на техните истории. 
 По време на работата, доброволците взаимодействат и 
обменят опит както с интервюираните жители на село Друган, 
така и едни с други. В подготовка за интервютата с местните 
жители на с. Друган младите доброволци, чието любопитство 
и упоритост доведоха до създаването на настоящата книга, 
взаимно се съветваха и обучаваха как по-най практичния начин 
да превърнат ценната информация от миналото в рецепта 
за позитивно въздействие върху бъдещето. Защото силните 
корени рано или късно се превръщат в криле, а тъкмо от криле 
имаме нужда в нашето объркано време.
 Книгата, която държите в ръцете си е плод на твърдата 
убеденост на група млади ентусиасти, че съумеят ли да съхранят 
изчезващото, ще успеят и да трансформират сегашното в по-
хранителна среда за отглеждане на едно по-осъзнато и добро 
бъдеще, наситено със смисъл. 
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Благодарности
 Настоящото издание е плод на отдадеността и вярата 
в споделените усилия на редица доброволци, отвъд тези 
включени в авторския екип, които дариха време и труд, за да 
ни помогнат в това начинание.
 Благодарим сърдечно на д-р Азиз Фатнаси, който се 
включи активно в обучението на доброволците по проекта, 
като задълбочи интереса и познанията ни в сферата на 
антропологичните методи и ни помогна да развием уменията 
си да се свързваме с другите и да слушаме със задълбочено 
внимание.
 Благодарност и на Мартин Колев (фотограф) и 
съпругата му Десислава Колева (асистент фотограф), които 
отделиха време, за да посетят Друган и в рамките на осем-
часова фотосесия направиха портретни и пейзажни снимки, 
които да придружават историите в тази книга. 
 Благодарим на Стефан Калапишев за безвъзмездно 
предоставената ни авторска рисунка, вдъхновена от 
друганските кукери, която можете да видите на стр. 19 в 
настоящото издание.
 Благодарност на Илина Стефанова, която пресъздаде 
атмосферата на селото по забавен, отличим и запомнящ се 
начин чрез картата на центъра на с. Друган, която можете да 
видите на последната страница.
 Благодарим и на Ник Спиров и Начо Каменов, които 
през декември 2019г. документираха представянето на проекта 
пред местната общност и направиха безплатни индивидуални 
и семейни портрети на всички желаещи, включително на 
хартиен носител.
 Благодарим на Юлияна Петрова, която ни удари 
сериозно рамо в процеса на транскрибиране на интервютата, 
с което направи завършването на книгата възможно в много 
по-бърз срок. Благодарни сме на Рая Димитрова за нейната 
отдадена работа върху вътрешното оформление на книгата 
както и на Галин Джамбазов за артистичната корица, която 

създаде.
 Не можем да не споменем и хората в с. Друган, без 
чиято помощ нямаше как да постигнем същите резултати. 
Благодарим на Елена Левачка, която ни зарази със своя 
нестихващ оптимизъм и която ни свърза с редица други 
местни хора, които да интервюираме; на Андрей Ваташки за 
това, че беше посланик на каузата ни сред роднини, приятели 
и познати и ни помагаше да навигираме непознатите за нас 
аспекти на живота в Друган. Благодарим и на г-н Славчо 
Душков, кмет на с. Друган, за подкрепата му и съдействието с 
организирането на интервюта.
 Сърдечно благодарим и на следните приятели, които 
помагаха с всеотдайност: Снежанка Пондева, Роси Никова, 
Боряна Пиперкова.
 Ненапоследно място искаме да изкажем своята 
дълбока благодарност и признание към Европейския корпус 
за солидарност, които преди всички ни гласуваха доверие, 
повярваха в идеята ни и подкрепиха изпълнението на проекта 
с отпуснатото ни финансиране.

Географско разположение на с. Друган
 Друган е малко село, разположено в Западна България. 
Общината, към която се причислява е Радомир, а областта 
- Перник. Принадлежи на историко - географската област 
Мраката. Можем да очертаем граници на селото, към които 
спадат селата Стефаново (запад), Старо село (изток), Владимир 
(югоизток) и Чуковец (юг). Селото лежи в Радомирската 
котловина, в подножието на планината „Голо Бърдо“, а също и 
на хълмовете „Огоя“ и „Св. Петка“. Намира се на 12 километра 
югоизточно от Радомир, 32 километра южно от Перник и 44 
километра североизточно от столицата София. Надморската 
му височина е около 650 метра, въпреки че това е относителна 
мярка - селото е разпръснато на няколко махали. Това са 
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„Чакърова“, „Джамалица“, „Грамада“, „Опалово“ и „Блатото“. 
 Според релефа на Друган можем да обосновем две 
основни части - северна и южна. Северната част се състои 
основно от хълмисто - планинския релеф на планина Голо 
Бърдо. Южната част е по - скоро равнинна. В нея е съсредоточена 
по - голямата част от обработваемата площ, която възлиза на 
общо около 9000 декара.
 Климатът в Друган е умерен. Почвите са черноземни 
и алувиално - ливадни. Тези фактори са предпоставка за 
отглеждането на зърнени и технически култури като ечемик, 
царевица, слънчоглед, картофи и лен, както и упражняването 
на пасищно животновъдство. Интересно е, че в селото дори 
има област, с чието название се е наричало мястото, в което се 
угоявал добитъка - „Огоя“.
 На десетина километра от Друган, се намира най - 
дългата пещера в страната ни - Духлата. С дължина над 18 
километра, пещерата привлича туристи от цялата страна. На 
няколко километра от селото се намират също така язовирите 
Студена (за напояване), Върба (за риболов) и Долна Диканя 
(за напояване и риболов). Най-близкият язовир е язовир 
Стефаново, който се намира само на около един километър от 
Друган. Най- близката река до Друган е Арката, ляв приток на 
р. Струма. Тя е сред малкото места в България, в които човек 
все още може да сполучи да улови дива щука. 
 Относно инфраструктурата на Друган може да се каже, 
че е поддържана. Селото лежи на пътя Дупница - Радомир, 
в близост до автомагистрала Струма. Направен е ремонт 
на улиците в селото, които свързват махалите една с друга. 
Достъпът от една махала в друга е пряк и лесен, както за 
пешеходците, така и за шофьорите. 
 Населението на село Друган наброява около 350 души. 
През лятото то се увеличава двойно. 

История на село Друган
 Територията, върху която се намира днешното село 
Друган, е приютявала хора още през епохата на Античността. 
Според историците съществували две селища, едното, от 
които било разположено в местността „Сладодрек“, а другото 
в местността „Градище“. Първото датира още от периода на 
неолита (VI-IV хил. пр. Христа). Площта му била около 30 декара. 
На мястото са открити множество керамични предмети, както и 
единични погребения, част от некропола на античното селище. 
Второто, което се намира в местността „Градище“, датира от 
желязната епоха, и е било с размер от около 10 декара. В центъра 
се намирала едноименната крепост „Градище“, която най - 
вероятно се е използвала с металургична цел. За това говорят 
откритите в района материали шлака и сгур. Под иманярски 
изкопи са открити зидовете на църква, чиито украсени с 
релефни фигури каменни плочи се причисляват най – вероятно 
към раннохристиянската епоха. 
 Старинните имена на местности в селското землище 
говорят за това, че селото най - вероятно е съществувало още през 
Средновековието. Освен това самото име „Друган“ подсказва 
наличието му по време на този период. Според лингвисти, 
името възниква още през 12 век. Въпреки това, произходът му не 
е напълно ясен. По - голямата част от интервюираните жители 
на село Друган, споделя, че името „Друган“ идва от „друг хан“. 
Райко Левачки разказва, че още по османско владичество турците 
са се отбивали в съседните села, а после казвали: „да ходим на 
друг хан“. Тъй като в селото имало много ханове, се запазило 
името „Друг-хан“. Левачки споделя и още една хипотеза във 
връзка с произхода на името. Казва, че се говори, че е имало 
племе, Драгуни, което се заселило в селото, превръщайки се по 
този начин в местното население. От там и името - „Друган“. 
Още една теория гласи, че печенегите наричат мястото Турган 
на техния вожд - Тургул.
 Любопитно е, че на мястото на днешното село Друган би 
могло да се локализира изчезналото село „Конерьзь”, споменато 
в грамотата, с която цар Иван Александър възнаграждава 
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Пещерския манастир „Св. Никола” . Но това са само догадки, 
които правят четенето ни по - интригуващо. 
 За пръв път селото се споменава писмено по време 
на Османското владичество. Тогава селата са три – Горни 
Друган, Долни Друган и Средни Друган, като първото било 
разположено в днешно Старо село, второто - в ниските части на 
полето, където се намира днешен Друган, а третото - в махалата 
Опалово. Според Ганчо Чакъров, един от интервюираните 
жители на селото, по - голямата част от населението обитавало 
махала Огоя. Тя се намирала „по - нагоре“ и предлагала добри 
условия за отглеждане на животни. Историкът Ганчо Чакъров 
споделя също така, че целият район някога бил част от римски 
провинции. Това се потвърждава и от други източници. През 
Средновековието селото било важно стратегическо място за 
контрол на древния римски път. 
 Източници, датиращи от около 1570 година, сочат, 
че селото било изцяло християнско, както и че било най - 
многолюдното село в Радомирско. В него имало разнообразие 
от социални прослойки, сред които и някои много 
привилегировани, което допринесло за допълнителната 
стопанска и културна дейност, извършвана там. Примери 
са християнските паметници, изградени в Друган, както и 
малките църкви като Агаина и Маркова, наречени така на 
заможни фамилии. 
 Немалко известни личности са минавали през селото, 
някои от които като пътешественика Евлия Челеби, дори са го 
споменали в изследователските си дневници. Челеби окачествява 
Друган като „село - крепост“ и пише, че се състои от 200 къщи. 
 Друга значителна личност, повлияла на духовното 
развитие на жителите, е Свети Иван Рилски. Вярва се, че 
прогресията, която пренасяла мощите на светеца, се спряла 
на оброка „Очов ден“, от там и тази незаменима почит. Тя се 
потвърждава и от многото друганци, взели участие в духовния 
живот в Рилския манастир. 
 През XVII век в България протичат множество 
териториални промени. Поради тази причина селото е 
причислено към Самоков. Това разпределение се запазва 

до Освобождението, когато Друган отново става част от 
Радомирската единица. 
 Голямото изселване от село Друган се случва XVIII - XIX 
век, заради кърджалийските безчинствата. Смята се, че част от 
хората се заселват в Брезнишко и Сливнишко, а друга част – в 
Беломорска Тракия.
 По време на Възраждането в селото се наблюдава 
изключителна религиозна активност от страна на местните 
жители. Изградени и обновени са храмове като „Свети Николай“ 
и „Св. Спас“ в Старо село. Книжнината, произхождаща от Друган 
също не е за пренебрегване. Запазени са триоди, осмогласници 
и преписки от църквите в Друганско. През Възраждането 
възниква и първото училище в селото. Отворено е през 1840 г. в 
Старо село, а трийсетина години по - късно и в долните махали, 
където се намира днешното село Друган. 
 След преврата на 9 септември 1944 г. в селото настъпват 
значими промени. Голяма част от обработваемите площи 
и стоката са отнети от стопаните, за да бъдат включени в 
трудови кооперативни земеделски стопанства. Въпреки това 
не може да се отрече, че в икономически аспект се достигат 
големи успехи. Въведената механизация увеличава значително 
производителността. Андрей Ваташки, един от интервюираните, 
споделя, че по времето на социалистическия режим равното 
място в селото се наричало Опалово. Заедно с местностите 
Старо село и Владимир образували село Голям Друган. Разказва, 
че се отглеждали много животни. Само в Друган имало две 
селкостопанства. Специално за овчарите била построена сграда 
на два етажа с бани.   
 Най - паметното събитие от новата история на селото 
е освещаването на новоизградената църква „Св. Възнесение 
Господне“ на 28 май 2016 година. Нейният строеж започва още 
през двайсетте години на миналия век, но няколко години след 
това става ясно, че финансовите средства не са достатъчни. 
Градежът й е прекъснат до 2005 година, когато друганци, с 
общи средства и усилия, възобновяват действията по нейното 
изграждане. 
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 Храна и празници
 Много от ястията, с които се хранят друганци, се срещат не 
само в селото, но и в цялата страна. Такива са качамакът, мусаката, 
миш - машът. По - характерни за жителите на Друган са зелникът, 
спържата и триеницата. Първото представлява баница, която 
вместо с яйце и сирене е пълна с праз и обикновен лук. Спържата, 
това са сварени части от свинско месо. Триеницата наподобява 
юфка, но тестените парчета са много по - ситни, като трохи. Част 
от тях се сваряват, а друга, по - малка част, се изпържва. Сервира 
се със сирене. 
  Интересна особеност, свързана с храната, е почитта 
към хляба. Някога, когато бабите ни и дядовците ни са били 
млади, всеки род в селото имал своя фурна. Хлябовете били 
разнообразни и най - вече - създаващи незабравима емоция, 
свързвана с детството. Един от интервюираните жители в селото, 
Ангел Мирков, разказва за кръглата питка „кукумит“, в чиято 
среда се поставяло сурово яйце. Споделя, че са му останали мили 
спомени от времето, когато с останалите деца са се събирали и 
дълго време са чакали да се изпекат кукумитите. 
 Част от храните са тясно свързани с обичаите, които се 
отбелязвали в селото. Такава е пачата. Тя представлява свински 
желиран джолан. Раздавала се по време на кукерските фестивали, 
които винаги се чествали на 13 - 14 януари. Тогава било характерно 
да се раздават храна и алкохолни напитки на кукерите. Вярвало 
се, че тъй като те гонят злите духове, трябва да се подкрепят с 
домашни вкусотии. 
 Кукерите в Друган се наричат също и сурвакари. В днешно 
време около 50 човека от селото се маскират и ходят в съседни 
села и градове, където пресъздават местни обичаи. От друганци 
разбираме, че друганската кукерска трупа нерядко печели и 
почетни награди.  
 На Спасов ден винаги се е правил курбан, който се 
разпределял в двора на черквата. Раздавал се на цялото село, 
имало достатъчно за всички. Вижда се ясно колко силна е 
обединителната способност на храната. Не става дори и въпрос 
за конкретния курбан, приготвен с цел нагостяване по случай 
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някакъв празник. Има се предвид запазването на ядрото на 
общността, удоволствието от обмен на информация. Жителите 
на селото чакат датата, в която ще имат повод да се изповядат 
пред събеседниците си, да се откъснат от ежедневието си. Защото 
смисълът се поддържа от възможността за споделяне. 
 Освен Спасовден друганци празнуват и „Сирни 
Заговезни“, също наричан „Ората копата“. На този ден се прави 
така наречената „кишка“. Към някаква пръчка, било то дървена 
или телена, се прикачва стар парцал, който се запалва. Кишката 
се разнася от малки и големи като целта е прогонването на злите 
духове. На същия ден се изпълнява и още един обичай, като 
участниците са предимно по - малките деца. Нарича се „ламкане“. 
При него се сварява яйце, което се завързва за конец и се завърта. 
Децата се нареждат в кръг около яйцето и докато то се върти, те 
се опитват да го хванат с уста. Според народните вярвания, който 
успее да го улови пръв, той ще е най - здрав. 
 Някога в селото се е чествал и Тодоровден. Обичаят бил 
следният: всеки, който искал да участва в надпреварата трябвало 
да дойде с най - добрия си кон. Мъжете се състезавали на така 
наречения „Дълбок път“. На този с най - бърз кон се полагали  
чувалче жито и венец. Жените, от своя страна, се обличали с 
по - официални дрехи и се събирали под някоя сянка, където 
разговаряли като на седянка. 
 Съборът на селото се провежда всяка година на двадесети 
май. Това е денят на село Друган, на тази дата е бил убит другански 
партизанин. В негова чест хората започнали да се събират и да 
празнуват. В началото наричали сбирката „партизански събор“, 
но след падането на социалистическия режим се превръща в 
празник на селото. 
 И по други поводи са се събирали някога друганци. 
Традиционни празници, на които селото е организирало събор 
са били съборът на Пресвета Богородица и Томина неделя. 
Все по - рядко се организират общностни събития, които да 
обединяват друганци. Това донякъде се дължи на намаляването 
на населението в селото. Възрастните хора стават все по - малко, 
а младите се изселват за градовете. Важно е да знаем какво е било 
преди, за да можем някой ден, с общи стремежи и усилия да 
пресъздадем забравеното. 
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Местен диалект
 Диалектните различия представляват регионалната 
вариативност на българския език и  отразяват неговото 
многообразие. Противно на разпространеното вярване, 
диалектите не са „развален език“ тъкмо обратното, те обогатяват 
книжовния говор, който в историческото си развитие е черпил 
лексика именно от огромното богатство на народните говори. 
Според официалната класификация на диалектите у нас те 
могат да се разделят на източни и западни говори, като тази 
подялба се основава на така наречената ятова граница – на изток 
от нея ще чуем „бял“ и „мляко“ както и „е“ което преминава 
в „и“ – например „зилен”, докато на запад ни очакват „бел“ 
и „млеко“ както и твърд изговор на гласни – „обедваме“ 
„заболех“ „немахме“.  В западните говори можем да попаднем 
на изрази като „Я че изедем леба”, който всъщност гласи „Аз ще 
изям хляба“. Пак там можете да чуете „мачка“ вместо „котка“ 
„басамаци“ вместо стълби, „мутафка“, когато става въпрос за 
чувал, и други думи и изрази, които могат да оставят много 
хора в истинско недоумение.
 Както самите друганци отбелязват, не без известна 
гордост, те говорят „по нашенски“,  както са говорили 
родителите им, и използват стари думи и изрази. Някои от тях, 
например „джам“  (прозорец) са широко използвани и в други 
части на България, без оглед на географското положение. 
Други, да речем „чучка“ или възглавница за сядане, са 
характерни за тукашния говор. На тигана с дръжка друганци 
викат „тава“; кръглата тава наричат понякога „тепсия“ „чуват 
си“ (отглеждат си) животни и зеленчукови градини и са винаги 
готови да научат младите на някоя нова дума – „Абе, как не 
знаеш какво е пезул – пейка, направена покрай стената...“.
 Що се отнася до говора, друганци се самоопределят като 
шопи. Шопите са етнографска група в Западна България, както 
и части от Македония и Сърбия. Населяваната област се нарича 
Шоплук, като се предполага , че названието „шопи“ идва от 
тоягата или „сопата“, която използвали местните скотовъдци.

 Няма рязка граница между диалектите на Шоплука.  
Ако разгледаме Картата на диалектната делитба на българския 
език, съставена от Института за български език към БАН, ще 
видим, че според своето разположение, село Друган попада в 
границата на така наречения дупнишки говор, но се намира 
много близо до границата със софийския говор. И двата 
говора попадат в рамката на шопската етнографска група и 
притежават общи черти, които са разпознаваеми в говора на 
друганци. Такава например е използването на фразата „че“ 
вместо „ще“ – „Що че се обличам бе, дрехите са ми мокри“ .  
Често ще чуете друганци да използват местоименията „он/
она“ и „них“ вместо „той/тя“ и „тях“. Нещо характерно за 
дупнишкия говор, което също откриваме в друганския изказ, 
е използването на окончание -м за първо лице ед. ч – „Аз се 
качим на каруцата,... и си идем на копане, и работим цял ден“ . 
Все пак, тукашният говор се различава от останалите диалекти 
– тук казват „чушки, а в Трън - чушлета“ , тук „псуват по един 
начин, по-културно, а на други места – по друг“ . На шега 
казват, че не говорят „както се говори“ , а ако друганец отиде 
„в Трън или Брезник, не може да ги разбере“ . 
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Ангел Мирков: 
„Настроен съм оптимистично”

роден 1954 в с. Друган. Срещаме се в началото на февруари 
2020г. на по чаша чай.

- Как би се представил, що за човек си?
- Роден съм в село Друган. Тогава не е имало родилно – 
родил съм се на комшиите в мазето през 1954 год., на първи 
октомври. Тогава са дошли от Огоя родителите ми в къщата, 
в която живея сега. Ние сме шест деца. Четирима братя и две 
сестри. Повечето са починали. Само сестра ми Василка помни 
(преместването), защото тя е била на шест години, когато са 
дошли. Тогава се е правила къщата, не само нашата къща, а 
цялата махала.
- Имало ли е период от живота ти, в който си живял 
извън Друган?
- От 15-16-годишен, но винаги съм се връщал събота и 
неделя. Бил съм ученик,  после бях в казармата. После съм 
работил и учил. Живял съм на квартира в Радомир. После се 
ожених.  Имам две деца: момче и момиче. Момичето е семейно. 
Имам една внучка. Пенсионирах се миналата година и съм си 
вече пак в Друган.
- С какво се занимаваш сега като пенсионер?
- С племенника Андрей ходим по къщите и работим, за 
да изкарам още някой лев.
- Какво те кара да се гордееш, че живееш в Друган и че си 
друганец? 
- Горд съм, че много хора са излезнали от Друган- ятаци 
и партизани. Селото е било много борбено. Преди имаше 
работа за всички. Ако работиш, ти слагат печат в паспорта, 
ако не, те прикрепват към някой бригадир към някой завод, 
за да работиш. А сега какво е – знаят само да крадат малките 
деца. Настроен съм оптимистично, защото хората в селото 
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са много задружни и си помагат. Винаги са били така още от 
началото на миналия век.
- Може ли да ми разкажеш малко за историята на 
Друган?
- За историята на Друган има две версии, които ги знам 
от дете. Имаше един партизанин Велко, който казваше, че 
ние сме от драгуните, които са дошли от Русия през Руско- 
Турската освободителна война. И от там идва името Друган. 
А други, Ценка Ботева и не само тя, казваха, че тук е имало 
много ханове и от „друг хан“ е дошло Друган. Но това са 
предания.
- С какво се е променил видът на селото?  
- С течение на времето се развива. Нямало е ток в Огоя 
и вода, бунари е  имало тук-таме по някой. Редили са се в 4 
часа сутринта за вода. Докато тук е имало ток. Александър 
Стамболийски е бил в министерството на земеделието и като 
министър е прокарал теснолинейката. Тази теснолинейка е 
над Извор отгоре, там се къпехме като деца. Стига до Рилския 
манастир.
- Има ли специфични фрази и жестове които са 
характерни за вашият регион?
- Нашият диалект се различава. Тук викаме чушки, а в 
Трън - чушлета. Ние псуваме по един начин, а на други места 
- по друг. Може да се каже, че сме по-културни. Ако отидете в 
Трън или Брезник, не можете да ги разберете.
- А имате ли жестове с ръце или с глава, които правите 
само вие в Друган?
- Не мога да кажа, че има нещо особено. Всички 
ръкомахат.
- Кое е общото, което имате в Друган?
- Много сме сплотени. Никога не е имало цигани. Никога 
не са били тука. Само българи има. Освен циганите, които са 
калайдисвали, но те веднага си отиват.  
- Като качества възгледи и умения има ли нещо, което 
да се каже, че е  характерно за всички Друганци?
- Всички родове са имали воденици и всяка една махала 

- например, нашата  махала, Мирковата махала. От един род 
заедно са си мелили брашното. Е, може би, и на някой друг 
са мелили. Зет ми, Румен Ваташки, си е правил къщата върху 
Ваташката воденица и всичките Ваташки там са си мелили. 
- Вашият род е Мирковият род. Докъде може да 
проследите вашият род? 
- За нашият род какво да ви кажа: аз съм най-малкият и 
баща ми е бил най-малкият. Аз не знаех до скоро, че имам още 
четирима чичовци. Двама са починали. Били са ми казвали, 
че баща ми е бил „породчен„, защото се е родил, след като 
баща му е умрял и за тях казват „породчета„.
- Готвач ли сте?
- По принцип така аз мога да готвя. Като хоби. Също съм 
и земеделец. Оправям се с градината. А, за готвене – готвя. Е, 
не съм като някои мъже, където две яйца не могат да изпържат. 
- Има ли кулинарни традиции които да са специфични 
за Друган и региона като цяло?
- Има ястия, но аз не съм този който да ти ги каже. Трябва 
да се пита някой майстор готвач. Киселото зеле със свинското, 
към него се слагат и чушки, това е едно от традиционните. Боб 
чорбата също. Баниците. А хлеба всеки род си е имал отделна 
фурна и пекат общо хлеба. Днес 25-27 хлеба за няколко от 
семействата, утре пак пекат за другите. Та, баниците, зелника 
и „кукумит”.  „Кукумит”- кръгла питка в средата се слага 
сурово яйце. И ние като деца седим и чакаме 2-3 часа докато 
станат „кукумитите„. Това ми е останал детски спомен.
- В момента има ли я тази традиция?
- В момента я няма.
- А традицията с общата фурна?
- Вече я няма.
- Имало ли е традиции при споделяне на храна? Дали 
имате в момента нещо, което да ви обединява както тези 
фурни едно време?
- Като малък на Коледа- казваше се Божич и се празнуваше 
на 14-ти, на Василица. Баща ми внасяше слама и в този ъгъл, 
в края се слагаше. Орехите пускаха ни ги по една керемида. 
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На кой отиде по-далече и го взима ореха. И ние децата си 
играехме игрите от едно време. Тогава нямаше бонбони, само 
орехи.
- В момента прави ли се това?
- Има, някои го правят.
- Но не е толкова разпространено?
- Не е. Всеки заради сламата да не ти изцапа къщата. Но 
съм сигурен, че някъде се прави този обичай.
- Как протича един твой обикновен ден?
- Ами, сутрин с кафето, после ходим да направим 
печката. Оправяш, обяд нещо направиш. Но това е през 
зимата, няма много за вършене. После нещо - вечеря. Това е. 
Иначе лятото ставаш, пиеш кафето, после ходиш на работа 
по строителството с племенника. И аз не съм вече млад, по-
възрастен съм, така че по-ми е трудно, но все пак да изкараш 
някой лев за помощ. Градината също започваш от разсад. 
Разсаждаш, поливаш, ториш. И до есента, докато се прибере 
всичко, не оставаш свободен. Предлагали са ми да започна 
работа като охранител, но това по София. Половината пари 
ще ми отидат за наем. Тука си е по-добре, по-малко пари, но 
си тука на село. 
- Какво те прави щастлив в ежедневието ти? 
- Еми, прави ме щастлив да съм жив и да не ме боли 
нищо. На наща възраст постоянно те боли нещо. Затова 
първото нещо е да си здрав и като дойдат децата и внуците, 
да ги посрешнеш. Това е, което може да ти стопли сърцето. 
- А кое е това, което те ядосва?
- Какво да ти кажа, ядосвам се по принцип за много неща. 
Но всичко не може да е, както преди. Казвам за миналия строй. 
Преди беше много по-добре. Сега тези 30 години за младите 
може да има нещо с тая демокрация. Аз не я признавам за 
демокрация, а това е един вид слободия. Слушаш обещания, 
само обещания. Да не влизам в подробности за пенсиите. Казват 
ти: „стандарт на живот - 600 лв. на човек“. А пенсионерите с 
най-ниски пенсии вземат 200 лева. И от 7 милиона- 3 милиона 
и 500 000  са под бариерата. Не ми харесва това, което е в 
момента в България, защото тия обещания вече се изтъркаха.

- Какво се промени в Друган за 30 год. демокрация?
- За тези 30 години демокрация в Друган една черква дето 
се направи. Това е. А преди това, в миналия строй се направи: 
читалище, училище, поща, поликлиника и кметство. Тогава 
всеки от семейството даваше по три дни да се работи за тези 
неща. Хората ходеха с желание. А сега да отидеш да накараш 
някой да работи така, никой няма да отиде. Преди всичко 
беше безплатно. Сега дори и на децата искат по едно левче за 
шестица.
- Има ли някаква друга промяна да е настъпила?
- Нищо не е направено. И дори ако за авария разкопаят 
асфалта, който е отпреди тези 30 год., след това не го оправят, 
а го остават така.  Добре, че водопроводът е към Старо село, и 
ние нямаме режим. Тези неща ме дразнят най-много. Аз като 
шофьор, работех във ВИК Перник и учих след 11-ти клас две 
години и половина „двигатели с вътрешно горене“. Ходих 
всяка седмица на Девня. От там се взимаше темен хлор. На 
Даскалово имаше пречиствателната станция. На 300 литра по 
тръбите падаше по една капка хлор, за да убие микробите.
- Във връзка с промените, според теб, промениха ли се 
хората в Друган?
- Промениха се в отрицателен смисъл. Преди 
демокрацията не се заключваше нито една врата. Хората си 
отиват на работа и остават отключени и къщата, и животните. 
Дет’ се вика, портфейлът ти е на масата или под възгланицата, 
никой няма да влезе да те обере. Сега хората си купиха нови 
врати, за да могат да се заключват и се озлобиха. Сега, като те 
срещне, от немай-къде, за да не те подмине като пътен знак, 
ти каже „здрасти“ и това е.  Хората се озлобиха от недоимък. 
Аз съм започнал с 90 лева щат като шофьор. Взимах и 15 лева 
за товарно-разтоварна работа и 20 лева, когато престъргвах 
жилата на тръбите, аз съм и фрезист. Със 120 лева се справях 
с всичко. Взимах карти за морето за 80 лева за мен и съпругата 
и 20 лева за детето. Всичко за 100 лева за 15 дни на морето на 
Влас. С една заплата отивахме и дори си връщахме пари. А 
сега къде ще стигнеш, не можеш и да си помислиш. 
- Само материален ли е факторът за промяна на хората 
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или има и други причини? Как мислиш?
- Физически и психически. Като знаеш, че утре не 
можеш да си купиш хляб... Тези, които работят – добре. Но 
пенсионерите?  Ето, както аз една година преди пенсията, 
останах без работа.  И ако не беше племенника да работя с него... 
Представяш ли си недоимък? Мен ще ме е срам да поискам от 
децата. Така, хората се озлобиха заради тия неща. Не можеш 
да отидеш дори на зъболекар. И те лъжат. На изваден зъб от 
преди години са ми написали сега манипулации. Вчера като 
дойде сина ми да ме види, каза, че му паднал моста. Отишъл 
при друг зъболекар и той, като му видял книжката, казал, че 
предишният е написал, че му е работил всички зъби. Ето така 
точат здравната каса.
- Ако имаше власт, какво би променил в Друган?
- Какво мога да променя? Една птичка пролет не прави. 
Да се изберат хора дейни, които да направят нещо за селото. 
И аз ще помагам, с каквото мога.
- Според теб хората могат ли да бъдат убедени да 
дойдат да живеят в Друган сега?
- Единственото убеждение е финансовият начин. Тука 
първо в началото на демокрацията върнаха земите. И това 
беше грешка. Върнаха земите, раздробиха ги на парчета. 
Върнаха се овце, коне и те взеха и ги продадоха, и изклаха. 
Хората мислеха, че като си вземат земите, сами ще си ги 
работят. Не става така. Направиха така, че хората вече не им 
се работи. Преди при социализма имаше ТКЗС и се работеше. 
А сега хората са свикнали на апартаменти в градовете. 
- Споменахте че финансов фактор може да върне 
хората в Друган. Може ли по-подробно?
- Сега ще ви кажа. Малко да се поучат от социализма от 
Тодор-Живковото време. Преди даваха на младо семейство 
по десет хиляди лева, за да живее в Треклено. За да чуват 
крави, ако сакат, с дърводобив да се занимават. В Странджа 
Сакар също, в ония години - 80-те години на миналия век. Аз 
помня хора, които отидоха там. Това са западнали райони. 
Идеята беше да отидат там да ги населят, както американците 
населиха Аляска. Това десет хиляди лева на семейство в ония 

години бяха много пари. На хората, които знам и отидоха в 
Треклино, дадоха да си построят къщи. Дадоха им цимент и 
материали и само труда от тях. Там, в Треклино, имам брат. 
И се знае, от ония времена има цяла редица двуетажни къщи. 
Е, ако сега кажат на някое семейство с едно дете, мъжът да 
работи като шофьор. Да живеят тук десет години и да им 
дадат десет хиляди лева, които да им ги опростят след десет 
години – ще дойдат такива. А ти с тия пари, ще си направиш 
къща. Сега искат задължително обучение от 4-5 години, но 
сега всичко се плаща, не е като преди - безплатно.
- Има ли хора които са се върнали да живеят в Друган?
- Много хора са се върнали. Те се връщат, по същите 
причини, както и аз. Сега аз вече съм пенсионер. Работил 
съм 44 години. Създал съм семейство и деца. И сега тепърва 
да правиш и друга къща... На сина и дъщерята оставаш 
апартамент. Не мога да стоя в апартамента със снахата. Да 
отидеш до тоалетната по гащи, примерно ти казвам. Неудобно 
е, нали? И казваш: „Хайде, оставям ви всичко тука. Аз съм се 
мъчил, но ето ви го апартамента. Аз си отивам на село при 
корените си“. Преди да се върна в Друган за постоянно в 
къщата, не бях правил ремонт. А сега започнах да правя едно 
- друго. Защото може още 10 години, може и повече или по-
малко да живея - не се знае. Но гледаш да не си в тежест. И тези 
хора около 63-65 годишни се връщат на село. И не са малко. 
Тука са най-малко 100 човека, ако не са и повече. 
- Като финални думи. Какво би казал на хората, които 
ще четат твоето интервю? 
- Аз съм благодарен, че направихте това интервю. 
Защото утре може да ме няма, но тия думи някой ще ги 
прочете. Независимо къде. В България или на друго място. 
Може интервюто да не ми е толкова гладко и направено с 
художествени измислици, но аз това, което съм могъл, това 
съм казал. Искам да кажа на хората да са добри, да нямат тази 
омраза, да няма караници. Някак си да се смирят хората и 
по-чисто да вървят. И най-важното: да се връщат в родните си 
места.
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Андрей Ваташки:
„Връщайте се на село!”

роден 1974 год. в с. Друган. Интервюто е направено в началото 
на февруари 2020г.

— Как би се представил?
— Казвам се Андрей Ваташки. 1974 набор съм. Семеен, с 
едно дете - син, на 21 години. Роден съм в Друган и винаги 
съм живял в Друган.
—  С какво се занимаваш?
—  Преминал съм през различни на вид работи. Последните 
22-23 години се занимавам основно със строителство.
—  Как би описал семейството си?
—  Ми, едно обикновено работно семейство.
—  Какво те кара да се гордееш че живееш в Друган?
—  Всичко. Корените ми. Историята на селото. Никой не 
знае от кой век е това село. Още по турско време селото е било 
разпръснато на махали. Били са разпръснати по баирите. 
Основна част както сега в равното не е имало. Всички са били 
в подножието на някой връх. От една до друга махала е имало 
към 15 километра.
— Ти откъде знаеш това?
— От възрастни хора. От дума на дума. А и от моите 
родители и те са слезнали тук в ниското към 1950 год. Всяка 
махала е била изнесена в посока гората. Селото и сега е на 
махали. Навремето Голо Бърдо в посока Радомир не е било 
голо. Всички върхове са били гори.
— Значи в този си вид селото е създадено преди около 70 год?
— Да. Знае се, че е имало хан. Имало е при Дупница 
хан. И при Перник. По средата сме ние. Казвали са: „Къде 
отивате?“ И хората: „Към другия хан“. И от тук Друган – „друг 
хан“. Това си е селското наречие. Буквата „х“ – се изпуска. В 
семейния ни двор е имало лимонаден цех преди над 100 год. 
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И до момента, като се прекопава градината излизат стъкла от 
бутилки дебели 1 см.
— Ти каза, че освен историята- родът е това с което се гордееш. 
Какво имаш предвид?
— На мойта съпруга братовчед се жени. И на тяхната сватба 
на бабата на момичето й направи впечатление мойта фамилия. 
И каза, че и тя е със същата фамилия- Ваташки. Бабата била 
проучила и се била върнала 350 год. назад в историята на рода 
Ваташки. От подножието на планина в днешна Македония 
са тръгнали четирима братя и са се заселили в този район. 
Двама от тези братя остават в Радомирско. Един в София, 
един в Бургас. Имаме много роднини, но не се познаваме.
— А ти докъде можеш да се върнеш назад за своето родословно 
дърво?
— Аз не мога. Защото баща ми е останал сирак на 6 год. 
Това е било 1950 год. Нямам представа за баща му и дядо му. 
Но с историята на селото баща ми е много запознат.
— Освен с историята на селото и на рода Ваташки какво друго 
те кара да се чувстваш горд Друганец?
— Винаги е било борческо село. Никога Друганци не са 
били безгласни букви. Имаме всякакви личности: лекари, 
прокурори, съдии, депутати, футболисти, треньори на 
национални отбори, двама. Национални състезатели също. 
Валери Божинов, футболистът е от Друган. Депутатът в 
момента от БСП – Жаблянов е от тук. На 500 метра от тук е 
родният му дом. Баща му си живее тук. Не се сещам за всичко, 
но това ме кара да съм горд, че съм от това село. 
— Кое според теб е общото между хората в Друган?
— Едно от общите неща е, че всички са много трудолюбиви. 
Има разногласие и всичко останало като на други места. Един 
човек да има къща, никога няма да си остави двора неокосен 
и с непрекопана градина, да е с шума или боклуци.
— Ти как си с готвенето?
— Снощи аз сготвих. Гювеч в глинен съд. Принципно месо 
и риба не давам да го пипа друг. Мисля че друг не може да се 

справи по-добре от мен. И това не си го мисля само аз. Всеки, 
който е опитал, казва това. Мога тук пред вас да направя сега 
гювеч.
— Знаеш ли традиционно ястие за Друган?
— Например - кисела баница. Известна е Радомирската 
кавърма, но Радомир не го е имало, когато е имало Друган. 
Радомир е създаден 1918 год. а ние сме 300 и повече години 
преди това.
— Коледарите имат ли възрастово ограничение?
— Никакво. Може да са от най-малки на 1 год облечени 
с с шарени дрехи с малки декоративни звънчета до най-
възрастни хора. Групата е от 80-120 човека. Това е групата в 
последните години. Тя обикаля всички къщи всички махали. 
Изминават 13-15 км. минимум.
— Как протича стандартния ти ден?
— Ставане. Тоалет и отиване на работа, на различни 
обекти. Всичко е на частни начала. Някои обекти може да са 
за 2-3 дни. Други за 10 дни. Организация, хора, превоз.
— Сам ли работиш?
— В зависимост от работата. Имал съм шеф навремето, 
когато съм работил в заводи. Сега сам съм си шеф. В 
зависимост от работата бригадата се увеличава или намалява. 
Аз организирам всичко и разпределям кой какво да върши.
— А уикендът ти как ти минава?
— При мен няма уикенд. При мен като се свърши 
започнатата работа, можем да си позволим, макар да е 
вторник или сряда, да е уикенд. Много обичам като започна 
едно нещо, което е говорено, да го довършим. И след това да 
предприемем друга стъпка; друг обект или при други хора. 
Защото повечето в днешните години започват на 2-3 места 
и не се справят доникъде. До обяд на едно място, следобед 
или на другия ден - на друго место. И така хората остават 
излъгани. Просто във времето ги размотават, така да се каже.
— Според теб  как са работили предците ти, да кажем 
дядовците ти?
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— Дядовците, като хващат нещо, и го докарват до край. 
Но следващото поколение почва на едно място работа и 
няма мърдане. Дали е в селското стопанство, в механизирани 
бригади или в завод, все са там. Трябва не знам какво да се 
случи, за да се махне от това място. Докато преди това техните 
родители са били горе-долу по начина, по който съм сега аз в 
момента.
— Какво те прави щастлив в ежедневието ти и какво те 
ядосва?
— Моето ежедневие е свързано с постоянна работа. От 
сутрин до вечер. Почивам, като завърша обект – ден или два. 
Зависи от натоварването. Мога и да не си позволя въобще 
почивен ден. А щастлив ме прави при успешна работа 
усмивката на хората, като видя човек  усмихнат, мисля, че 
и от двете страни нещата са се получили. По принцип ме 
ядосват неща не само в строителството. То е свързано с много 
телефони и хора - с жичкаджии, с водопроводчици, с камиони 
и багери. Аз за тези години имам над 4200 обекта. Това значи 
много различна работа по села и градове из цяла България. 
Това е сблъсък на характери в повечето случаи. И ядосва ме 
некомпетентни хора по дадена тема да налагат мнението си 
над мойто. Ако един човек е по-компетентен от мен – може 
да си го направи сам, но хората четат много на теория, а на 
практика нещата не са винаги, както те си ги мислят. Имал 
съм спорове с професор и с доцент на тема строителство, 
която те преподават в техническия университет. Прави ми 
схеми и макети и е трудно да убедиш един професор, че това, 
което е направил на хартия или като макет, е неизпълнимо. 
На практика е съвсем различно. И това което съм направил е 
по-добро от това, което ми е начертал.
— В момента във вашия регион има проблем с водата - 
например, в Перник. Каква е ситуацията в Друган?
— В Друган ситуацията на тази тема винаги е била 
цветуща, в кавички. Ние даряваме водата си за Радомир. 
Голяма част от Радомир получават наш’та изворна вода. 

Чиста вода. Две помпи денонощно работят и изпращат вода 
за Радомир по големи тръби. В реката в Друган е остатъчната 
вода от изворната. С такава вода разполагаме. Има и тука 
негативни неща, но те са се случили през времето и са 
необратими. Водата е дадена през 1954-1956 год. безвъзмездно 
на Радомир. За годината не съм напълно сигурен. Значи в 
Радомир абонатите си плащат вода, но нито една стотинка не 
постъпва като дивидент за кметство Друган. Ако имаше дори 
минимален приход селото можеше да цъфти и страхотна 
инфраструктура да има. И би трябвало в село Друган вода 
никога да не се плаща. Тук в Друган всеки си е копал за 
тръбите за вода от пътя до двора. А общите части по улицата са 
били поделени между комшиите. Не може на една изградена 
система от хората да им сложиш водомери и да ги караш да 
плащат. При условие, че ние сме производители на вода.
— Като за финал за хората които ще прочетат интервюто 
ти; какво би желал да им пожелаеш?
—  Да са живи и здрави. Връщайте се на село!
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Божидар Шиячки:
„Кое обичаш момиче - с нея играеш”

Роден 1941г. в с. Друган. Докато Асен Василев интервюира 
съпругата му Неделка Шиячка в друго помещение, Неси 
Зеленкова разговаря с г-н Шиячки в кухнята в дома му. 

-  Разкажете малко повече за себе си, как се казвате, от Друган 
ли сте?
-  Аз съм родом от Друган и съм роден ‘41-ва година. Тук 
съм живял през целия си живот почти. Ходим съм у Радомир 
за известно време, за 2-3 години, когато станахме семейни, 
докато децата попораснат, до десетина-годишна възраст. 
Между другото съм работил все тук в селото. Имам, преди да 
отида войник, 4 години в ТКЗС-то. Мобилизацията стана ‘56-
та година, аз тогава завърших основното образование. 
 Същата година почина баща ми и аз не можах да 
продължа образованието си, защото нямахме средства, 
ние останахме трима братя - сираци. Дядото беше жив,  
майка ми също. Тогава стана мобилизацията, земята се 
национализира. Животните, които имахме - крави, кон - 
всичко се национализира, оставиха се за лично ползване по 
една крава и 5 броя овце.  С това човек не може да се препитава 
и аз веднага, от следващата година, започнах работа в ТКЗС-
то. Работил съм 4 години, докато влезна в казармата. ‘60-та 
година влизам в казармата, месец октомври. Служил съм в 
гранични войски, Елховски шести граничен отряд, като щабът 
на отряда в Елхово беше в село Факия, Бургаско. Там им беше 
комендатурата, пък заставата на границата. Уволнил съм се 
‘62-ра година, на 25-ти ноември.  Тогава ми е и рожденият 
ден, на същата дата се уволнихме. 
 След уволнението, един-два месеца, докато си 
намерим работа, и започнах в завод „Стомана”, тогава беше 
Металургичен комбинат „Ленин“. Работих шест месеца в 
един стол като готвач, понеже в казармата една година съм 
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бил готвач, на личния състав където е. Аз отидох септември, на 
Нова Година ни съкратиха. Четири месеца съм само работил. 
 Един месец ни платиха за неустойка на предприятието 
и някъде март, април ли, започнах в СЕЛКООП, до Друган, 
селско сдружение навремето е било. Работил съм във 
фурната на селото тук в Друган, 17 години и половина съм 
работил на това място. От там напуснах и отидох отсреща в 
свинекомплекса, тия сгради, тук като минавате отгоре, сега са 
вече затворени, пустеещи, не съществува комплекса. Там съм 
също работил 17 години близо. Като купиха тия частниците 
след демокрацията фермата и не са ни  внасяли осигуровките 
и пропаднаха за пенсиониране година и седем месеца. 
 Тогава вече съм работил малко, година и седем-осем 
месеца тук, имаше МТС - машиностроителна станция, 
която обслужваше тракторите, комбайните, за обработка на 
земята на АПК-то, на ТКЗС-то и с това приключих и от там 
се пенсионирах. Поне във фурната, където съм работил, съм 
втора категория труд, 57-58 годишна възраст се пенсионирах 
и оттогава се занимавам само тук вкъщи, имахме крава, овце, 
свине. 
 Свине майки съм много гледал през това време, когато 
работих във фурната, отглеждах майки за производство 
на малки прасета. По-възрастните майки, като стигнат до 
2-3 раждания, стават вече възрастни, големи, по-трудно е 
за отглеждането на малките прасета. Предавах, тогава вече 
съществуваше, към държавните кладници „Родопа.” То беше 
евтино месото, ама за сметка на това даваха на килограм живо 
тегло 4 килограма фураж, който е на евтина цена. По 10 ст. 
струваше тогава един килограм зърно и с това подпомагаше, 
та изхранваше следващите животни.  
 Kак се е живяло, кажи ми. Като произвеждаш, от вкъщи 
се произвежда чушка, домат и то тук тогава нямаше тия 
консерви. Ядеш го, докато го има първите месеци от градината 
и есента всичко влиза в туршия, ама туршии нямаше тогава 
като сега стерилизирано бурканче, а в една дървена бъчва 
и  налагаш чушка, домат, морков, зеле, притискаш го отгоре 
с един плот - камък, всичко да е потънало във водата, да 

ферментира и солта горе-долу на вкус, за да може да не се 
скапе, то иначе угнива, щом е безсолно или пък изплува 
нагоре и  без вода също угнива. Това сме яли. Ние сме яли 
днеска боб, утре картофи, месо се чуваше, гледаше се по едно 
прасе. Прасето се заколя през декември, преди Нова Година, 
нали, сега Коледните празници. Тогава Коледата беше през 
януари, през онова време, през социалистическото време. 
Сега го върнаха малко по-рано, 14 дни.
-  В ТКЗС-то какво правихте? 
-  В ТКЗС-то отначало съм бил пак в животновъдството - 
гледач. Работил съм много малко на полето при прибиране 
на реколтата, много малко.
-  Помните ли, ако може да ми разкажете, някакъв ярък 
спомен от това време, от ТКЗС-то или пък от казармата, някакъв 
интересен спомен или история, ако имате от тогава?
-  Спомени от казармата..., там много тежка служба е 
граничната. Тогава се много изискваше, бил съм..., получавал 
съм значка  „отличник -граничар”, където нямах нарушения 
по носене на службата. Повишен съм от редник на ефрейтор 
за добра служба, тогава бяхме на едно състезание, където бях 
на първо място в отряда.
-  Какво беше това състезание?
-  За готвачи обучение беше и бях на първо място там. 
Има изпит - 15 дни обучение и последният ден е изпит. Дават 
ти определени ястия и десерт да сготвиш и как го оцени 
комисията, това получаваш.
-  Какво сготвихте там?
-  Не помним какво беше, може би беше телешки кебап 
- винен кебап, десерт, то в казармата бяха тия десерти - крем 
нишесте, тогава му казваха „малайби”. Той се сервира със 
сироп, полее се със сиропа в момента на сервирането, защото 
то веднага се откроява. Там, у казармата, са тия десерти - грис 
халва, макарони на фурна, макарони със захар и компот. И 
основното ядене е фасул яхния, фасул чорба и готвеното е 
паприкаш, домати, зелен боб, това са. Те така беше казано: 
„докато ти службата мине, трябва да изядеш един-два тона 
паприкаш“.
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-  Добре, понеже започнахме да си говорим за храна, Вие горе-
долу май цял живот сте се занимавал с готвене - в пекарната, в 
казармата?
-  В казармата една година съм бил готвач, където готвих 
на личния състав.
-  Обичате ли още да готвите?
-  Сега по-радко готвим. Оставям на съпругата, тя повече 
да готви. Тук напоследък сега по нови технологии се готви, аз 
го правя по стария начин. Но супа пилешка, никой не може 
да направи  каквато аз правя. Самата застройка трябва да бъде 
варена,  не само да разбиеш яйцето и киселото мляко и отделно 
трябва да го свариш, и като се уеднакви температурата, тогава 
трябва да го съединиш, да не се пресече самата застройка. И аз 
отбягвах оцет и у казармата на войниците, където лимонтузу 
се слагаше - това е киселина, за да е по-спокоен войникът, да 
няма буйства. И не съм го употребявал оцета, вече на масата, 
който обича да си сложи.
 -  А мислите ли за Друган, тук за района, че има някакво 
ястие, което да е много традиционно? Какво най-много се яде тук?
-  Ястията на времето бяха  примерно зимата - баница, 
качамак и това е. На зетя се поднасяха пържени яйца с 
чушка, това беше официалното ядене. За пиене - тук ние сме 
ракийджии.
-  Правите ли си ракия сам? 
-  Правим, даже майстор е съпругата повече, ама и 
синът прави. Аз съм правил, правя и сега де, ама сега аз вече 
не съм добре и със здравето. Ракия, кафе, навремето беше 
обезателно, гости като дойдат кафе трябва да се черпи. Сега 
го направиха вече безобразие с тия кафета, ама тогава беше 
само когато дойде човек. Кафето беше леблебия или ръж, 
печена ръж, кълцана, хубаво оправена. И джезвето на печката, 
варено кафето. Сега с тия машини е съвсем по-друго. За да 
тръгнеш на гости примерно, било при вуйчо си, леля си и 
други, не се ходеше с голи ръце. Трябва да си вземеш един 
хляб, то хлябовете бяха такива, на килограм. Казваха му тук, 
по нашенски, по шопски, самун - кръгъл голям хляб. Трябва 
да вземеш хляб да занесеш, ако свариш роднините да нямат 

хляб, какво ще ти сложат, примерно да обядваш. Поне хляб 
трябва да си занесеш. Това, такива обичаи. Други обичаи - 
именни денове, тогава рожден ден нямаше, кой ти е правил 
рожден ден, това сега се въведе. На имен ден не се кани - кой 
дойде, добре дошъл, подаръци не се е носило, нямаше. То 
първо бедността и нямаше този обичай да се носят подаръци. 
Сега кои са имали повече пари, възможности, имало е начин 
подарък да ти купи. Първо нямаше много какво да купиш от 
магазина, те много работи след 9-ти септември бяха по наряд. 
 На сватбата подаръците се на булката давали от 
свекървата - такива черги, ризи, чииз. Чиизът е много различен 
бил. Кой каквото - според възможностите, така и чииза на 
булката. Кои са по-заможни, чиизът е бил доста богат, черги, 
особено ризи, сукмани, тъкани кърпи. Те служат за подарък - 
булката дарува свекърва, кум, кумица, етърва, девер, - това са 
братът и снахата на жениха, където е. Това нещо е дарувано 
и плюс цялата рода, където дойдат на сватбата,  всички 
са дарувани по нещо - кърпа било, било чорапи - според 
близостта на рода. По-външните, комшиите - по-дребно нещо, 
а които са по-близките - повече. И ние като сме се женили 
71-ва година, още се даруваше. Тогава аз имах пари, понеже 
работех и гледах свинете, животните. От тук - на София, на 
ЦУМ, там цели кашони ризи, кърпи, тези пешкирите кърпи, 
тогава това се даруваше, чорапи за жени, дребни кръпчета за 
всеки, за малките деца и всеки един присъстващ се е дарувал. 
- На колко години се оженихте Вие? 
-   Доста бях възрастен, на 29 години, съпругата беше на 
19, десет години е по-млада. Така се случи, че стана, по-късно 
се ожених аз. 
-  Знаете ли откъде произлиза името на Друган?
-  Сега главният път, където е центъра, са го казвали 
„ановете”, нали „ханове”, имало е постройки, които са 
служили за обор, за животни, примерно минават от тук, от 
съседните села за Перник, тръгват за въглища да пазаруват, 
с каруца е ходено тогава, няма друг превоз. И тук спират 
вечерта. Стигат до тук, ама става късно, конете са уморени, 
приемат ги собствениците, където са на кръчмите, за да 
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почиват конете през нощта, хранят се хората. Приспиват 
там, стават сутринта и продължават пътя. От там Друган 
носи името „хановете, хановете”, „друг хан, друг хан” и така 
Друган. А то най-напред е било горе, където е това село под 
магистралата, Старо село, то от там носи името, а тук вече 
„хановете, хановете” 
- То е било значи едно общо, така ли? 
- Общо. То беше до преди няма и 20 години се водеше 
едно село със Старо село. Тук само имаше кметство, а в Старо 
село пълномощник. 
-  Аз виждам, че наоколо има доста снимки, това е Вашето 
семейство ли? Може ли да ми разкажете за него малко? 
-  Това е майка ми и баща ми, тя е нарисувана от художник, 
наши малки снимки сме дали. Тя сега е преснимана тази, 
преди една година, две, която си е оригинала е при брат ми. Тя 
почина майка ми ‘87-ма година, а баща ми още ‘56-та година. 
Това са тук нашите шопски носии, саята това, тук забрадка. 
- Саят се нарича това тук около врата ли? 
- Цялото от горе до долу, до глезените. Отдолу се облича 
бела кошуля, отдолу със тандели, отгоре мъничко от саята се 
виждат само танделите, а тук на гърдите това нещо се казва 
„нагръдник“. Не като сега голи гърди да се гледа и силикон 
да набута, да има големи гърди, това е простащина. Ей тия са 
там внучките. 
-  И тя е с народна носия, в някакъв състав ли е? 
-  Следва трета година в Пловдив, в Музикалната 
академия. Тук долу, това е на другия ми син дъщерята. Тя 
сега в Перник и учи в Природоматематическа. Внукът е втора 
година студент, в София, в Лесотехническия. А и той завърши 
в Перник.  Той също играе в танцов състав. 
-  Вие сте музикални в семейството, танцьори? 
-  Ние не сме музикални никой, ама по-старите, на баща 
ми братовчедки са пеели много, тия тук жътварските песни, 
марковски песни, дето са, се пяха. Леля ми, тя пееше мъжки, 
все едно мъж пее, тя по сватби пееше много, а нейният съпруг 
свиреше на гъдулка. 
-  А Вашите деца сега къде живеят ? 

-  Ами, в Радомир са. 
-  Искат ли те или внуците да се върнат да живеят в Друган? 
Какво би ги накарало според Вас да се върнат да живеят тук? 
-  Засега докато големият работи в София, не могат да се 
върнат да живеят в Друган. Тази къща, това нещо е собственост 
на големия син. Малкият син има в центъра друга къща, само 
че тя не е обзаведена, само е построена, много отдавна, преди 
20-30 години. Сега искат, това лято ако могат да отделят 
средства, единият етаж да се оформи бани, стаи и външно да 
я санират, покривът да се оправи и комините не са изведени. 
Иначе е ползвана от много време. Той сее картофи и в мазетата 
си съхранява картофите. До самата къща е  направил склад за 
зърно. По-късно купи от старото ТКЗС един склад за зърно, 
зимата си вкарва там машините на сухо под ключ, защото 
там горе един път откраднаха много работи. Горе на новия 
склад купи компресор чисто нов, няма и месец да го е ползвал 
и го откраднаха и то при СОТ, и не можаха да го открият. 
Но сега затова не могат да оправят къщата, купуват трактори, 
машини, комбайни, обработват по 1100-1200 декара. 
-  Внуците идват ли често тук, на гости? 
-  Тя внучката сега другата седмица сигурно ще си дойде 
за някой ден. Тя идва, тя посещава винаги събора на селото, пее 
по една-две песни. Миналата година даже беше и оркестъра 
на приятеля й има си оркестър и нов хор образуваха. Там в 
Пловдив. Ходиха преди Нова Година в Русия, в Новосибирск. 
-  Събирате ли се много хора за събора, има ли някакви други 
празници, по които се събират доста хора?
-  Събират се тук от околните села, участват групи, идват, 
канят певци, тук от Бобов Дол, много идваха, много хубав 
танцов състав имат в Бобов Дол. Бащата на този народния 
певец Борис Дали е музикант и той пее тук, хор имат. През 
2005г. се чества сто годишнина на читалището. Тогава какво 
представление направиха Бобов Дол, това е уникално, никъде 
не съм го аз видял. То бяха песни, игра. Сега тук имат няколко 
записа, тази телевизия Фолк ТВ, Гоцеделчевската къде е. Ама 
те като свирне музиката, аз я познавам и да лежим, ставам. 
Имат един запис половин час свирят, играят - уникални. Ама 
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тук нас ни това влече, тая музика. Аз като ми свири родопско, 
странджанско, в това ухо влиза, в това излиза. А за тия сърцето 
ми тръпне. 
-  Обичате ли да танцувате много? 
-  Аз съм играл много шопско хоро и еленино къде 
е,  Дайчовото хоро също. Особено на Дайчовото хоро 
няколко стъпки знаех от казармата съм ги учил. Имахме от 
Бобовдолския край момче, което е играло в танцов състав. Тук 
поначало майка ми играеше много, тя си местно научена да 
играе и аз играех много. По сватби, по празници, обичах много 
да танцувам и танго. Валс не можех да танцувам, защото ми се 
вие свят, падам.
-  Тук имало ли е такова място да си танцувате танго 
примерно? 
-  Имахме си читалището вечер. Като се идваше навремето 
на кино, след киното разтребваме столовете и освобождаваме 
помещението. Имаше едно момче свиреше на акордеон и 
ние младежите останем да играем, кой с кои момичета се по-
обичат, разбират. Тогава не беше като сега, приятелки. Верно 
имаше гаджета кой си е имал, кой нема, кое обичаш момиче с 
нея играеш. Аз обичах много да играя и танго, и румба. Валс 
в казармата си играехме войниците, мъж с мъж. Имаше един 
много обичаше да играе, тук от Старо село, заедно служехме. 
Аз от тая страна, той от другата, ама не мога, главата ми се 
въртеше. Аз обичах ръченица. 
-  В Друган вие какво бихте променили днес, ако можехте да 
промените нещо?
-  Ние нямаме аптека, до Радомир трябва да се ходи. В 
четвъртък лекар идваше, а сега няма. 
-  Какви са някои промени през последните 30 години, които 
ви се иска да не се бяха случили и такива, за които се радвате, че са 
се случили?
-  Значи ние сме в такъв период, че имаме право да 
протестираме. Нашия протест се изслушва, но не се уважава. 
Хубаво е лекар да си идва, както си идваше преди. Сега никъде 
не иде. 

Божика Душкова:
„Аз се качим на каруцата, бременна, и 
си идем на копане, и работим цял ден.”

Родена 1935г. В с. Стефаново, починала на 15.05.2020г. Срещаме 
се за интервю през месец Март 2020г.  в офиса на сина й, 

Славчо Душков, кмет на с. Друган.

- Може ли да ми разкажете за себе си?
- Казвам се Божика Александрова Душкова. Родена съм 
в село Стефаново, в една махала над Стефаново – Егреците. 
На 85 години съм. Дошла съм тук в Друган преди 60 години. 
Омъжих се тук. Преди живота беше по-обикновен. Слушали 
сме като деца възрастните хора. Аз съм си селско дете, не 
съм учила много. Тогава не се гледаше (много) на ученето. 
Училището в Стефаново беше далече от нас. Убили са баща 
ми, когато съм била на 3 год. Живеех с майка ми и дядо ми. 
Имам и брат. И дядо рече й на учителя – той живееше до нас: 
„Днеска детето няма да ходи на училище; ще ми помага да 
садим царевица.” И така, не съм много ходила на училище. 
В Стефаново се учеше до 7 клас. Аз ходих малко, че ми се 
скинаха опинците и немаше с какво да ходя. 
- Не си имала други обувки?
- От къде ще имаш? Кой ще ти купи? Аз и парите не 
познавах. Тогава ако продадат някоя овца да се видят с някой 
лев дядо и майка. Като почнах в ТКЗС-то (да работя) и ми 
платиха – тогава се научих на парите. Кой ще ти даде пари? 
Като отидеш на работа на полето и работиш колко можеш. 
Преди нямаше много работа тук, на село. Но в Радомир се 
строяха заводи, един - два. И там се намираше. А и тук в ТКЗС-
то, на работа, пак изкараш някой лев. 
- Какво си работила в ТКЗС-то?
- На полето. Копаш, сееш, вършееш.
- Това е много тежка работа.
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- Е, па, тежка, не тежка - работим. Мойта внучка едната 
има бебе на четири месеца. И я викам: „Сега се пазите младите 
– прави сте.” Аз нямах 3 години деца, след като се ожених. И 
после като забременях кой се е сетил да се пази от нещо? Аз се 
качим на каруцата, бременна, и си идем на копане, и работим 
цял ден. А сега мойта внучка работи в София и си пътува с 
колата сутрин. И аз цял ден я мисля дали си е дошла. А преди 
няма къде да работиш. И аз тук съм работила в училището 
като чистачка. Хем ще изкарам някой лев, хем няма така да 
седим. Мъжът ми работеше в ДМЗ в Перник.
- Какво значи ДМЗ? 
- Е па сега как да ти кажа? Така се назоваваше това. Моят 
работеше там. А ние в дома имаме добитък. И някой трябваше 
да го изкара, да го пасе, да го нахрани. И повечето аз си бях в 
дома. По Радомир поработих малко. Дъщеря ми, второто ми 
дете, беше на три години, когато умря свекървата. И няма кой 
да я гледа. А там където работих в Радомир - личен състав не 
ми дава книжката, не ме освобождават и това е. А тука на село 
няма детска градина. Ако не са бабите, няма кой да ги гледа 
малките деца. После пак отидох в стопанството на работа. 
След това - на Червена Могила на работа в завода. В стола да 
работя. Но си направих сметка, че ако работя в стола сутрин, 
като отида, до вечерта съм на работа. Няма кой да е в къщи. 
И почнах в канцелариите на завода като чистачка. И ходих на 
разпокъсано време. Сутрин от 6 часа до 10 часа и вечер от 15 до 
19 часа. И така съм и в дома. А моят (съпруг) в ДМЗ „ Ленин” 
работи 20 години. И беше на 40 години и напусна, и отиде в 
Бобов дол. Работи 10 години като миньор и се пенсионира. 
Изкара си добра пенсия, но почина преди 12 години. На 70 
години. Мъчно ми е за него. Това ти е другар. А сега съм сама. 
- Мъчно ли ти е, че няма повече млади хора в селото?
- Е, мъчно е. Но живота не може да бъде, какъвто е бил. 
За младите по-изгодно им е за работа и за всичко в града. Кой 
където си е харесал и си е намерил удобства за живот, там ще 
си живее. Е, аз сега сама си живея. Синът нали си направи 
къща с всякакви удобства. Они са млади. А я съм в старата 

къща. Даже вечер невсякога отивам при них. Те са млади, 
имат си гости. Прибрали са се вечер от работа, нека се видят.
- Малко ще те върна назад. С какво са се занимавали майка ти 
и баща ти?
- Занимавали са се със земеделие. Отглеждали са за 
лични нужди: жито, царевица, цвекло. Не за продан. От ранна 
сутрин до вечер са работили. А сега си седим в кафето и си 
водим разговор. Отидеш направиш си ядене, наядеш се и по 
градинката нещо пред къщата работиш. Това е. А тогава си е 
било труд. И овци гледаме, и доим, и вълна предем, тъчем и 
що ли не правим. 
Всичко мога. Преди години много се плетеше. Дадох на 
дъщеря си, на снаха си – не искат. А какви карета имам на 
ленена панама! То е почти цялото с шев. Две много хубави - 
едно дадох на тая внучка, едно на оная. А тя вика: „Защо ми 
е това?“ Аз викам: „То е ценно, нали виждаш (показват ги) 
в изложби. Да си го имаш за спомен от мен“. И съм тъкала. 
Всичко съм се научила – селска работа. 
 Учила съм 5 клас до средата и това е. Аз не съм учила, 
но си обичам да чета. Като работих тук в училището, аз си 
изчистя, децата си влезнат в час. И аз си взема от библиотеката 
книга и си чета. Учителя ми вика: „Божика, да си се изучила за 
адвокат. Дело нямаше да изгубиш.” И като бях в училището 
ме караха да завърша седми клас, защото навсякъде искаха да 
имаш основно образование.  Да отидеш в завода нещо кранист 
или друго да работиш. Викам : „Мани, да уча на тия години.”
- На колко години беше тогава?
- На 22 години се ожених и дойдох тук в Друган. Тогава 
заплатата беше 65 лева отначало. А сега не им ли дадат 1000 
лева, не им се отива на работа. Внучка ми учи за машинен 
инженер и работи в София в някакво предприятие. Ходи с 
едно момче и аз все я питах кога ще й даде пръстен. И той 
й даде миналата година, на рождения й ден. Аз все виках: 
„Хайде, пръстенът ще хване ръжда.” И сега ги подирям и 
викам: „Сега е модерно да имаш дете, па, тогава да се жениш.” 
И она сега е бременна. Говорим й за женитба, но не иска сега. 
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А баща й много иска. Ще видим как ще бъде.
- Ти как се запозна с твоя съпруг?
- Моят служеше в Радомир. Беше в казармата с негов 
познат, а оня имаше приятелка от наща махала. И оня дойде 
на гости при нея и моят с него, и там се запознахме. През 
1959 год., юли ли е било или август... А 1960 год. се ожених и 
дойдох в Друган на 22-ри май. Точно тогава направиха тук 
парка и паметника. Имаше събор и откриване на паметника 
на партизаните. Не дадоха да отида на събора да не кажат 
хората, че аз съм дошла на събора, а той ме е откраднал..
- Искал е официално да се случи?
- Да. Тогава имаше само един москвич в Друган. Не като 
сега - всички с коли. И дойдоха с москвича, и ме взеха.
- Вашите дадоха ли те с желание?
- Е, само майка ми и брат ми беха. Ще ме дадат къде ще 
ходят? Те знаеха дека ще съм. Тогава не бе кат’ сега. Сега си 
отива мъжът в къщата на момичето и си седи, и лежи. А тогава 
ще те одумват хората.
- Ако се прибереш с някой в къщи ли? 
- Кой ще допусне това нещо тогава? А сега като се жени 
внукът, жена му вика на свекър си „Кмете”. Той нали е кмет. 
Самата снаха ми каза: „Какво ще ми викат „мамо?” Както тя 
самата иска. Тя си има мама и тате.„
- А как беше по твое време ти като дойде тук в Друган? Отне 
ли ти време да свикнеш?
- Е, що да ми отнеме време? Слушаш. Ние живяхме със 
свекърва и свекър. И мъжът ми имаше четири сестри. Трите 
бяха женени, а едната учеше. А ние работихме, защото беше 
сиромашия. Не е като сега дойдеш и всичко те чака готово... 
- На теб ти се вижда по-лек живота сега?
- Как да не е по-лек? Сега лош народ станахме. Намира 
се само маана и на правителство, и на всичко. Вие, деца, не 
знаете какво е било. Каква е мизерия била. Аз бях при Кеворк 
Кеворкян в телевизията и викам: „Аз съм живяла при три 
строя. Живях при фашизма, живеех при комунистите, а сега 
съм при демокрацията“. А той ме пита кога е било най-добре. 

Казвам: „Най-добре е сега. Защото съм много работила и не 
съм имала лек живот. .А сега животът ми е добре.” Мартин 
Карбовски работеше с Кеворкян. И тука търсят на братовчед 
ми жената. Не знам откъде са научили. Она пуща у комин 
котка, за да изчисти комино.
- Стига, бе.
- И тия са научили и с мене се свързаха. След това се чули 
с нея и казали, че ще дойдат да снимат как е пущила котката.
- Как се пуска котка в комин?
- Нали има розетка- дупка, където се слага кюнеца. И тя 
мушка котката в дупката и оная си излиза нагоре.
- И успява ли да почисти?
- Е, па успява. Още къщата на сина не беше готова и я 
пущихме, за да може Карбовски да я заснима как излиза от 
комина. И котката изскочи и се качи на дюлата. И дойде кола, 
взе ни от тук и ни отведе в София в телевизията.
- А коя година се случи това?
- А, това беше отдавна, не мога да ти кажа годината. 
Виждала съм се на събор с Петър Стоянов и с Първанов. 
- Какво беше за теб да ги срещнеш?
- Нищо особено. Дойде Първанов тук в читалището. Беше 
предизборно и имаше много хора. И викат:  „президентът 
е дошъл”. И той нали е историк, и книги дава. И аз не мога 
да се доредя. А Божидар Димитров, дето беше министър на 
културата, носеше книгите. И аз му викам: „Много искам 
да я имам тази книга”. А Първанов вика: „Дай на жената, 
щом има толкова желание.“ И ми я дадоха. А тук в Друган с 
Цветан Цветанов съм  се виждала много пъти и съм му месила 
и баница. Снимала съм се с него и с Цецка Цачева. 
 Когато откриваха църквата дойде Владиката даже. 
Пълно беше с попове тук. А по това време на мен ми стана 
лошо и бях в болница. Усетих, че нямам сила.  Нагласих 
се да ида в Радомир при личния лекар. Вечерта ми стана 
лошо –като легна ме задушава. Набрах бърза помощ и една 
жена каза да чакаме линейката пред къщи, аз й описах къде 
живеем. И тогава звъннах на Славчо, той дойде да ме види и 



52 53

отиде да отключи вратата. Обадил се на сестра си. Откараха 
ме в Пирогов. Там ме оставиха в болницата. А аз не исках, 
нали в село ще има толкова важно събитие. В събота щеше да 
дойде Владиката, а в неделя - Бойко Борисов. Казаха, че ще 
ми разрешат да излеза в събота сутринта. Всички от селото се 
безпокояха за мен. И близки и познати. Тачат ме. 
- Как ти минава ежедневието?
- Аз не мога нищо да работя. Това е най-важното. Аз им 
викам нищо, че съм болна, но да работя. Ама не мога да се 
навеждам. Понеже на мен една клапа на сърцето не ми работи. 
И като се навеждам, и се задушавам. Задължения никакви. 
Едни кокошки имам. Но синът ги гледа и тях.
- Какво очакваш с нетърпение в един типичен свой ден?
- Очаквам само здраве да ми е. И децата да са ми живи и 
здрави.  Е, внучката сега успешна да й е бременността. Това е 
най-важното. Домове си имат всичките. А внука той облицова 
къщите. Не е срамна работа. Стига да работиш. Всички мои 
работят. 
- С какво се гордееш в селото?
- Селото ни е арно. Не ни е пропаднало селото. Аз откак 
съм дошла тук за 60 години, синът ми Славчо е десети кмет. За 
мене са били добри всичките. И не съм имала нужда да ходя 
да се оплаквам от някого.
 Тук има три момчета-арендатори. Взимат имоти и ги 
работят. И на края на годината, ако си дал имот под аренда, 
ти дават продукти: жито, картофи, олио. Казват ти на колко 
декара колко се полага, ако искаш (вместо продукти) си 
вземаш парите. Да са живи тия момчета, че го работят. Ние 
тука нямаме пустееща земя. Аз съм си селска жена все работа 
със стока  и друга. Дори се смеем вкъщи, че аз никога не съм 
ходила на море в България. Я на море съм ходила в Гърция 
и съм видяла Бяло море. И на Дунава съм ходила. Често съм 
ходила на Кюстендил. Имам две зълви там. И съм видяла 
много пустеещи земи. Не ни е лошо селото, вода си имаме. 
Тук няма режим на водата. 
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Василка Ваташка
„Имаме градина, садим си от всичко по 

малко, ама ‘фанахме да не можем”

Родена 1948г. в с. Друган. Посреща ни в дома си и ни черпи с 
домашно приготвени сладки. Сред интервюираните в книгата 

са брат й Ангел Мирков, синът й Андрей Ваташки и съпругът й 
Цане Ваташки.

- Бихте ли се представила?
- Казвам се Василка Тасева Ваташка. Родена съм в село 
Друган, Радомирско. В детството си съм живяла на два 
километра от селото. Местността се казва Огоя.
- Съществува ли в момента Огоя?
- Тя съществува, ама, без къщи. Имало е петдесет къщи, 
когато съм била малка. Там една чешма има. Цялото село от 
тая чешма са взимали за пиене, за пране, за всичко. И там като 
са били наще, и аз шест години съм живяла (там), докато не 
почнаха лека - полека да се изселват тука, в центъра на Друган.
- Това горе-долу кога се случва?
- Това се случва… Ние петдесет и четвърта слизаме, 
тогава съм била на шест години. Родена съм четиресет и осма 
година, от тогава почнаха и да се изселват в селото. Тогава 
нищо не е имало в центъра. Тука тия къщи къде са, от Огоя 
са слезнали тука. И ние сме две-три къщи от последните, най-
бедните, където няма нищо. Не знам Ангел как ви е казвал, ние 
сме шест деца - две доведени, две природени и две затечени. 
Ние с Ангел сме природени. На майка умира първият мъж, 
вторият го убиват, … Така и така. И толкоз деца сме били и 
сме се разбирали. А сега не може да се разберат.
- Огоя по принцип какво представлява?
- Огоя е могилка. Вече няма нищо там. Едни имаше 
зидове, къде са си заграждали дворовете, всичко се изземва 
от общината. Ние си знаем къде са ни местата. Всичко си 
знаем, ама нямаме „натурални“ актове. И тогава не е имало 
натурални актове и така. 
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Едно време там войници е имало, в Огоя, там манастир има Св. 
Димитрий. Аз съм ишла с татко, майка месеше на войниците 
хляб, едно време се месеше, и съм идела заедно с кучето и с 
татко, горе на манастиро. Какво беше, какво стана, и годините 
минаха. Мойта майка така викаше: „Ако вземем па една книга 
да напиша, то ще е цял роман“. За нейния живот говореше. 
Разбираш ли какво е минало, че да се ожениш трети път? 
Ама, тогава е нямало начин да не се жениш. А сега кой че ти 
се жени? Мани го. А тогава така е било, тогава се е работило 
частно. Трябва да имаш съпруг, който да оре, немало е 
машини. Мъчили са се хората, да ти кажа. Я преди да почнем 
работа, като се ожених и да почнем, едно време и тютюн се 
садеше тука, трябва да ставаш рано. Три години работих тук, 
у стопанството. И идем, берем царевици, абе, всичко, всичко 
съм работила. От седемнайсет години съм заработила, та до 
шейсет.
- А нещо за по-късните си години бихте ли желала да 
споделите?
- Ами, то късните години слезнахме тука, с дядото се 
оженихме шейсет и осма година, на Нова Година. Създадохме 
две деца - Андрей и Славчо. Добри деца, възпитани. Едното 
е майстор, па другият пише книги, сега пак пише книга 
големият син. Он е към полицията. И така. И аз съм работила 
като кранистка в завод Радомир, той е оръжеен завод. Оръжия 
се произвеждаха. Там съм работила трийсет и осем години и 
от там се пенсионирах.
- Винаги ли сте живяла в Друган?
- Да, винаги. Не съм напускала. От Друган съм си и тука. 
- В такъв случай кое е това, което Ви кара да се чувствате 
горда, че сте друганка?
- Какво ли…? Къде и да отидем, то ме влече тука, в 
Друган. Някак си - обичам си селото. Гордея си се, че съм 
от тука, свикнала съм с мястото, другаде не съм ходила. Ни 
у млади години сме ходили, все тука сме си. От как сме се 
родили, тука си живееме.
- Има ли в Друган или като цяло в региона жестове или фрази, 
които са типични за Вашия край? 

- Еми, е, виж как говорим, шопски! Виж, че не говорим, 
както се говори. Говорим така по селски.
- А има ли ястие, което е характерно за друганци?
- Е, тука друганци с ракия се черпават и мезета всякакви, 
какви искаш. Кой каквото  си направи, с ракията какво си 
върви.
- Имало ли е едно време да кажем традиция да се споделя храна 
между семействата? 
- Не, сега свекърва съм имала, с нея съм живяла. 
Традициите, където тя ги е правила, и ние сега ги правим. 
Например, за Бъдни Вечер, каквото ми е казано и аз го правим 
същото. Да не се забравят традициите.
- А бихте ли споделила как минава един обикновен ден при 
Вас?
- Ами, как е - ставаш сутрин да закусиш, да сготвиш 
и докато се обърнеш, оно минало. Да обедваме и така. Да 
нахраним кокошки, куче си имаме. Е, кокошки имаме, 
продаваме яйца, що пенсиите са ни малки… Имаме градина, 
садим си от всичко по малко, ама ‘фанахме да не можем. 
Децата помагат…
- В рамките на деня, кое е това нещо, което Ви прави щастлива 
в ежедневния ви живот?
- Ние вече ‘фанем да не можем. Обаче кучето, аз 
разговарям с него, то ми е като другар.
- Ама, то много лае! (смее се)
- Еми, лае, но с него си говорим като с човек. Той е много 
умен. Е, там ще видиш къде съм го снимала, внучката ме е 
снимала с него. 
- А кое е това, което Ви ядосва?
- Това ме ядосва, дека ‘фанах да не мога. И с бастунче 
ходим, и на те това се ядосвам. Обаче годините си идват. 
Що вика големият син: „Майкоо, какво да правим?“. Това е, 
годините дойдат и ‘фанеш да не можеш. И за това не ходим 
тука, е тука се събират, има клуб на пенсионера и се събират 
всяка сутрин.
- Къде се намира клубът на пенсионера?
- Е, тука, отсреща до нас, къде е съветът, има клуб на 
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пенсионера. Идела съм, преди 3 години, ама от как ‘фанах 
така да не мога… Ходех си тука с жените, кафенце пийнем. 
Они ходат и пеят, ходат и по Сурва. Обаче аз, майка  беше 
тука (болна) и с нея така, после аз па заболех и така манах да 
хода. Викам я що да ходим так’, като он  си е тука, все повече 
бездвижен. Жените къде се събират, те са си вдовици. Събират 
се да минава времето до обед и си ходят.
- Какво се промени в Друган за последните трийсет години?
- Какво ли се е променило? Това, където е преди 
демокрацията направено, читалището, съветът тука къде е, 
имахме здравна служба, имахме доктор, имахме медицинска 
сестра, акушерка имахме, зъболекар имахме. Сега нищо 
нямаме. Стоят сградите така, нищо. Имаме един лекар, къде 
се водим и ние към него, идваше в четвъртък, сега и той не 
идва. Тука вече е страшна работа. За да идеш да си вземеш 
лекарства, трябва децата да ти ги вземат, иначе ти кога 
ще идеш да си ги вземеш? То вече няма и превоз. Сутрин 
върви един рейс, па вечер. Училище има(ше) тука, сега цех 
го направиха. Деца няма, събираха ги от селата, тука учеха 
в нащо училище на Друган. Сега има три-четири деца, ама 
пътуват до Радомир, с бусче ги карат.
- А, имат бусче?
- Има едно рейсче от Дрен, от Дрен тръгва, събира ги, 
три ли са дечицата, има млади едни семейства къде, но и они 
са такива, бедняци. Та ходят с рейсчето, сутрин ги изпраща, 
на обед ли ги прибира, вечер ли ги прибира - не знам. А тука 
училището го направиха цех, шият работно облекло. Те са 
софиянци. Тука от София било по-скъпо нали да плащаш 
наема, а тука е по-евтино. И тука сега си има трийсет жени. 
И пътуват от Радомир, от тия там селата и от тука от Друган. 
Пак има едно нещо, де, виж от града идват тука да работят. 
- Какво знаете за Вашите предци? Например пра-дядо, пра-
пра…
- Аз не си познавам дядото и бабата, ама съм слушала 
от татко. Те са били дванайсет деца. Баба Катена е родила 
дванайсет деца. Погледни какво е било едно време. Татко е 
останал жив и още един, три са останали живи от тия дванайсет 

деца. И ние сме на татко, той е Васил, Васил Мирков е баща 
му, и той е бил Васил. И ние тука като сме били едно време, 
например Ангел, къде сте го интервюирали, той идеше, та 
пасеше кравите на селото. А аз наща крава по едни пътечки 
я водех и те ми турат нещо за храна у торбенцето и така. 
Тогава викаха „торбета“, сега „чантички“ ги викат. И цял 
ден да пасат кравите, и аз съм с тях. Тука около осем години 
идех през лятото, кравата я карам нагоре и я връщам. Абе, 
мизерия сме били. А сега нашите деца на са виждали нищо. 
И затова не се чувства. А ние съчувстваме, няма да го има вече 
това поколение, ние сме последните и си заминаваме. Тука от 
селото все сме стари, пенсионери. Нема млади. 
- Каква е разликата според Вас между хората преди и сега?
- Едно време са били по-бедни хората и са се уважавали. 
А сега всеки иска да е другому, все си го мислят: „Защо тоя па 
да има повече, а я да немам“? Разбираш ли? Че се наддава, а не 
може той да е по-назад. А едно време са немали. Ама, и тогава 
е имало по-богати, де. Ние сме от бедните. Труд, всичко е с 
труд. Нищо не ни е дадено даром, всичко е с труд. 
- Има ли много хора, които са напуснали Друган и са се 
върнали? Или хора които са извън Друган да са дошли да живеят 
тука?
- Тия, където са напуснали, младите, наще, където са, 
не са се върнали в Друган. Само като станат пенсионери се 
връщат. Има празни къщи, които ги купуват от София. Значи 
у София си живеят, ма си имат къщи и си идват тука, седат си 
през лятото и си пътуват от тука до София.  То не е и толкоз 
далече, сега с магистралата. Има и много къде дойдат тука при 
нас за яйца, софиянци все идват и викат „Ние си пътуваме от 
тука“. През лятото, иначе зимата са си в София. 
- Как го възприемате това, какви чувства поражда у Вас? Че 
идват хора, които не са друганци, но идват в Друган да живеят?
- Ми аз се радвам да ти кажа, че е живо (селото). 
- Според Вас какво трябва да се направи, за да се убедят хората 
да се върнат и да живеят по селата? Има ли начин и ако има, какъв 
е?
- Това аз не го вярвам да стане, защото няма къде да 
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работят. Едно време имаше селско стопанство. В селското 
стопанство имаше кравеферма, имаше овцеферма и други 
такива. Отглеждаха хората, садеше се. Няма вече такова нещо. 
Всичко що се разтури, то не може да се възстанови. Тука имаше 
едно място с овце, запазиха го у тая махала и някакви крави 
сега са докарали. Не знам на кого са, пак са някакви големци. 
Докарали са крави и си има гледачи, които си ги гледат и ги 
пускат по могилите натам на паша, и ги хранят, и те така. 
- Ако съм забравил нещо да ви попитам, но ви се струва важно, 
искате ли да го споделите?
- Що, те това, аз ти казвам всичко къде най-важно ми 
е било в живота. Какво е било, па какво станало. И нема да 
се върнат хората, кой ще се върне. Ще се върнат кога станат 
пенсионери, къде ще работят. Андрей тука си седи повече 
лятно време, ама работи частно. И него не му харесва това - 
мъчи се, работи, ръце го болят, гледам, ама що да го правим. 
А па внучката изучи, она е такава, инженер, компютърен 
инженер е тя, тя е голяма работа. Ходи по държавите и е със 
английски и е без грешка внучката. Абе, децата са ми арни, 
умни са ми децата, доволна съм, ма животът си минава, така 
е...



62 63

Василка Виячка
„Селото да питаш що за семейство сме 

били - много добро”

Родена 1930г. В с. Ракита. Срещаме се у дома й по препоръка на 
Елена Левачка. 

- Бихте ли се представили?
- Василка Цветанова Виячка. От къде съм родом да Ви 
кажа? От Ракита, Плевенско. Деветдесетта година почнах, 1930 
година съм родена. 
- Уау!
- Що викаш, добре съм ги навъртела? (смее се)
- Дааа! Как се чувствате? Толкова неща сте видели! 
- Ами, като стар човек… Детството ми не е било много..., 
понеже като бях малка и майка ми почина много млада... И пет 
деца сме били, четири сестри сме и един брат.
- И кой се грижи за вас?
- Баща ни. Той ни чува, додека пораснахме и се оженихме 
всичките, живи и здрави, не се ожени повторно. Много добър 
човек, строител беше на бъчви и качета, нали знаеш какво са 
„качета“? От „каца“… Строител беше по къщите. После нали 
пораснах и имах сестра в Перник, та работеше там. Зет ми 
беше локомотивен машинист на рудника и аз им дойдох една 
година на гости, и зет ми вика, (той почина и той, па и сестра ми) 
„Балдъзо, искаш ли да почнеш работа?“. Викам: „А!“, толкова 
съм била неграмотна ли, защото не съм се делила ли, викам: 
„Как ще си напусна аз края, да дойдем тука?“ Ама, каза: „Я, ще 
ида да питам директора на мината, ако разреши...“ Отиде на 
другия ден, уредил нещата и вика: „Ще почнеш работа.“ 
- Каква работа започнахте?
- На транспортна лента, на рудника, къде копаят 
въглищата, обща работа. Машинно товарехме въглища да се 
извозват. Аз съм на един бункер и само наблюдавам машината 
да не падне некоя по-голяма буца да я запуши. И си имаше там 
стоп за пускане, за спиране... Шлосерът отговаря за машината 
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при авария. Каза ми: „червеното е за стоп, зеленото е за 
пускане“ и аз все това си повтарях. Ни вода, ни хлеб, само това 
си повтарях. И викам: „Айде, временно ще почна“. Временно, 
временно… та, 37 години. И после ни преместиха в ЦОФ, в 
Перник, в обогатителната фабрика. 
- Как беше там?
- Там се работеше всичко машинно, вървят си лентите 
и аз бях главната машинистка - 37 години, без да прекъсвам 
работа... На 29 години почнах. 
- Какво Ви доведе в Друган?
- Еми, мъжът ми в това време, когато аз почнах работа, той 
на другата година се уволнява от казармата и почва и той във 
ЦОФ. А аз си нямах на представа, не знаех какво значи Перник 
или селата тук изобщо… И там в една смена се паднахме, и така 
от дума на дума, както с Вас… И една година ли, и се оженихме. 
И точно на 8-ми март ме доведе, ама, сега има превози, преди 
немаше… Пътувахме с влака от Перник до Радомир и на 
Чуковец слезнахме, и от Чуковец насам - пеша. То ми се видя, 
като че ходих година, бре. Непознато место, непознати хора. 
И като ме доведе само тази стая беше и отгоре една стая… В 
тази къща ме доведе. Свекър ми, свекървата… Възрастни хора. 
Сиромашки хора. И тя, свекървата, пет деца имала… И аз като 
си застанах ей така до прозорците им, гледам като уплашено. 
- Какво Ви уплаши?
- Просто така… непознати хора, не съм общувала просто 
и така… И те бяха поканили тука няколко човека - гости… Една 
вечеря и… това беше. Сватбата после я правихме. Баща ми 
беше жив, той на 74 години почина. Разбра, че съм се оженила, 
че съм почнала работа, даже за една Нова година купил едно 
прасе, 10-15 килограма, и той знаеше, че живеем в квартал 
Ленин, в Перник. Слезнал на гарата, отишъл в МВР-то, дал им 
адреса и те го докараха пред Нова Година. Жално и радостно и 
такова… 
 Това беше моето детство, аз не съм видяла майчина обич. 
На 6 годинки бех, когато майка почина. Брат ми и сестра ми, 
по-големите, тия повече се грижеха… Имахме една биволица за 
мляко… Надробехме в една голяма паница и си кусахме всички. 

Сега има всичко, ‘ма тогава немаше. Захар бучки ни даваха и 
ние си ги поделехме и всеко си ги крие, кой под възглавницата, 
кой… Деца бехме.. Богатство беше. 
- Вие казахте, че баща Ви сам Ви е отгледал. Това е голямо 
геройство.
- Да, сам ни е отгледал. Цветан се казваше баща ми. На 
времето се даваше от общините американ, басми, такива 
работи. На Цветан Стоянов на децата, 5 деца има той, „най-
напред на них ще им дадеме“, казваха. Имахме комшийка, 
шивачка, она ни шиеше.
- А имали ли сте други роднини, някой да помага?
- Немахме кой, само ние сме си. Не сме да речем гладували, 
баща ми се много убиваше за нас.
- А фактически Вие кое дете сте? 
- Предпоследната съм аз. Най-малката ми сестра е женена 
в Бяла, Русенско, тя завърши медицина и там я изпратиха по 
разпореждане. Другите ми две сестри починаха и брат ми 
почина, само аз и последната ми сестра сме.
- Поддържате ли контакт?
- Да, често по телефона, даже всяка година почти им 
ходиме на събора. Внуко рече: „Бабо, кога искаш палим колата 
и тръгваме“. Товариме се и отиваме за един ден и така. И си 
разчитам на внуко, на внучката, на сино, да чукнем на дърво. А 
деда им почина, на 68 години беше. Много добър беше. Селото 
да питаш що за семейство сме били - много добро.
- Може ли да ми разкажете малко повече? Какво беше специално 
за семейството Ви?
- Просто едно уважение имахме ние, не се деляхме. И 
той кой какво го викнеха, ще остави и ще иде да помага на 
комшиите. Аз ако съм в кухнята и той ще е до мене.
- Помагал е с домакинството?
- Помагал е. Като взехме пенсия, купихме си и крава и 
къде единият, там и другият. Ако сме у ливадата - у ливадата, 
ако сме у кухнята - у кухнята. И всичката работа не сме я делили 
на мъжка и женска. Аз си плетем на една игла, той ще готви.
- А как според Вас успяхте да създадете тези взаимоотношения, 
на какво се дължи това?
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- С много взаимно съгласие и доверие. Аз много обичах 
да се сърдим. Ся викам: „Глей колко съм“, за нищо се сърдех. 
Но той ме не закачаше. Минеха час, два и той речеше: „Че к’во 
сега, не се ядосвай, не се ядосвай, ще ти мине, ще го оправиме 
утре“. Така, кога се почерпи по некой път и аз се нервирам, че 
има работа и он щом легне и вика: „Абе, легни тука до мене, 
утре ще го оправиме, нема да пипаш нищо“. И аз за да не се 
разправяме, като го видим, че е прекалил малко, така събрал 
се е с приятели, легнем и аз. И он на другия ден рече: „И сега 
какво, нали имахме работа, дай сега да я свършиме“. 
 Мисълта ми е, че трябва да е така, не да се налагаш и да 
викаш „такъв си“, „онакъв си“ или пък той на тебе. Никога не 
ме е обидил. Една обидна дума не ми е казал. 
 Като се прибрахме, тук да си живеем, в читалището тука 
ходехме да пеем ( с жените). Он все речеше: „Мимче, отивай 
там да не изпуснеш“. „Аз съм тука, не бой се“. Посрещаме си 
рождените дни с жените. Дойдем, той сготвил, измел. Каквото 
е имало за работа, той е свършил там и ме пита: „К’во, коя се 
напи най-много? Ти ли най-много?“ и се смее. Аз съм се напила 
до козирката и он се смее и вика: „Добре, Мимче, ходи да си 
легнеш, ходи да си легнеш“. И такива едни все в кръга на 
майтапа. Ако го обръщаш все на сръдня, все да си капака на 
тенджерата - не върви. И доверието, и обичта са важни. 
 Един път човек спечели ли доверието (на другия), 
животът му е добре. Като работехме с мъжо ми, аз си писах 
мойта заплата 200лв. Сега са големи заплатите, ама тогава беше 
по-евтин живота. Аз с 50 стотинки съм закусвала и обедвала в 
стола. А сега - 10 лева дадем и нищо не съм купила. С неговата 
заплата сме се издържали. Мойта я спестявахме. Кола си 
купихме - москвич, чисто нов. Всяка година си ходехме ние на 
море, поддържахме спестовна каса. Вземем ли заплата, отивам, 
плащам ток, телефон, вода, парно, „ето бележките, тия пари 
са ни останали“. И некой път он рече това-онова, и викам: 
„Виж какво, ти заплатата, като ‘земеш, най-малко 30-40лв да си 
оставиш у джоба, ти си мъж. Като излезнете с колеги, трябва да 
си имаш, както и аз. Може и да не ги похарчиш, но без пари не 
искам да оставаш“. Така сме си карали живота.

- Просто човек да знае, че си разполага?
- Да знае, че като седне с приятели има 1-2-5 лв., да се 
почерпи. Ма, и другите знаех къде съм денала. И като почина 
го сънувам, че отвори вратата и рече „Мимче, как си, добре ли 
си?“, ма, викам „Ти от кога не си се обаждал, бе?“, и ми рече: 
„Ми, аз почнах работа. Сега идвам, щото знам, че… имаш ли 
пари? Щото не са ми платили на мене, само стотинки имам, но 
другата заплата като взема ще ти я донеса“. И затвори вратата 
и се скри.
- Кога дойдохте за постоянно да живеете в Друган?
- Епа, от как вземахме пенсия, 89-та ли беше, там-някъде. 
Айде, пиши го горе-долу тогава. Но и преди това в Друган си 
идвахме винаги, като почивахме. Ту градина садеше свекърва 
ми, после сино ми се роди, на 7 месеца го оставих на свекървата. 
Она вика: „Ти си, Василке, отдалече, сираче, а ние сме тука. 
Оставете детето на мене, вие с Любе да си работите“. Она 
беше много старателна жена и аз с всичкия си акъл го оставих, 
та колко - 5 години. И он на етърва ми викаше „Мама Вера, 
мама Вера“ и сега й вика „мама Вера“. После си го вземахме в 
Перник, разделихме си смените, началниците ни съчувстваха. 
Моят (началник), он рече: „Любчо ако е трета смяна, (Любчо 
се казваше мъжо ми), като се прибере от нощна смяна, тогава 
идваш на работа. Хазяйката ако няма възможност да го гледа, 
ще дойдеш със закъснение“.
- Били са разбиращи?
- Разбиращи, сега няма да ти направят никога такъв жест…, 
сигурна съм. Сега ви е много напрегнат живота на вас. Но сега 
си пък имам двама правнуци, внук, внучка и съм доволна от 
децата си. Превнуко, като дойде сега тоя манечкият, и все е: 
„Бабо, ам ам“. Тука лозниците от летоска, като имаше грозде, и 
отиде и ниско откъсне едно грозде и: „Бабо, ам ам“, донесе ми 
едно зрънце, па се върне, та си откъсне за него. Майка му ако 
му нареже салатка или нещо, боцне едно и после: „Баба, баба, 
ам ам“, да амкам с него. Викам: „Е, тоя ще ме гледа сине, тоя“. 
Внука се смее и ми вика „Ма бабо, на майка не се радва толко’, 
колко на тебе“. Викам: „Па, аз му ойдисвам, нали“ (смее се). 
 И така, живота си върви. А и от Друган съм доволна да 
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ти кажа, така с жените се сработих, почнах си у читалището, 
пееме си, рождени дати си имахме, по екскурзии ходехме… Има 
една женица, Соня, с нея сме си близки, тя ми е като дъщеря. 
Сега й викам: „Соня, ти си много по-млада от мене, намери си 
некоя друга приятелка. Аз вече не мога, остарех.“ Вика: „Не, 
како Василке“ и няма ден да не ми се обади или вечер. „Как 
си? Наспа ли се?“, викам: „Горе-долу“. Общо взето нямам така 
с жените неква заяжба или некво такова. Приятно ми е все да 
се събираме. Когато ми е добре - отидем (да се видим), когато 
ми е по-такова, все че ме зърне некоя, или събереме се и така. 
Не обичам да клюкарствам аз. Кой какво ми е казал, тука си е 
останало.
- Какви спомени имаш във връзка с певческия хор?
- Секретарката (на кметството) беше ни македонка, 
Елена, тя от Радомир пътуваше. Много беше организатор, 
много беше добра. Като дойдеше на работа сутрин първо ще 
мине през кметството да види какво е, що е, има ли нужда от 
нещо. Тя ни организираше. И това е от много голямо значение. 
Организацията. Всяка седмица се събирахме. Пеехме най-
различни, повече български песни. Хуморески казвахме, тя 
баба ти Ленче  ги знае сите. Уважението един към друг е най-
важно. Аз сега ходим в Извор. 
- Какво има в Извор?
- Ами, за жени такива като мене, останали без мъже, хора, 
които не могат да ходят, не са добре. Като старчески дом го 
водят, но то си е за възрастни хора. Мисълта ми е - и такива 
домове трябват сега. 
- Какво правите там?
- Ами четеме, играеме, по екскурзии ни води шефката, тя 
е от Дебели Лакти, 59-ти набор е. Она е много добра, Христинка. 
И така събираме се, гледаме си телевизия, докарат ни обеда на 
обяд, обядваме си и в един часа бусчето ни разкарва по селата, 
тия дето си пътуваме и така. Друго, бабе, какво да ти кажа?
- Може ли да ми разкажеш какво образование имаш, докога си 
учила?
- Седми клас имам, повече нямам. Сираче бях и нямаше 
кой да ме издържа.

- И е трябвало да започнеш да работиш ли след това или как?
- Еми, да работя, как да не работя, 5 деца бяхме, баща 
ни не можеше да ни праща на училище. Най-малката ми 
сестра, после като поотрасна малко и малко по-друго беше. 
Иначе нямаше начин. Не че не е имало желание, но нямаше 
възможност. Можеш ли да си представиш мъж на 5 деца да 
остане?
- Ти всъщност ми разказа, че си работила като машинист...
- Машинист транспортни ленти, да.
- Как са се отнасяли другите хора към тебе за това, че имаш 
такава работа? Усещала ли си така… пренебрежително отношение?
- Не, не, не. Даже като ни преместиха в ЦОФ и ме 
назначиха машинист сепарации. Директорът на мината дойде 
да ме изпитва дали знам правилата за машините, аз му казах и 
това е. И в командна зала, електрошлосерите кога почиваха, ме 
назначаваха там. Просто ми, имаха ми доверието, разбираш ли? 
Завеждащ смяната кога почиваше, аз го замествах. Въпреки че 
съм със седми клас, акъло ми работеше. Старателна бях много. 
Дали като съм била сираче, просто си ме караше отвътре.
- Да свършиш работата, както си трябва?
- Всичко, да. Но пък никога не са ми отказвали кога ми се 
е налагало. Така не съм чувствала, че съм работила. С такава 
лекота (работих).
- Какво очакваш с нетърпение в един типичен свой ден. В 
момента става въпрос, в ежедневието си. Кое ти доставя най-много 
удоволствие?
- Господ да ми дава здраве и сила, да се радват децата и 
аз. Друго всичко ми е доволно, виждаш. Не ми е уютно, ремонт 
сме започнали сега, внукът започна и затова сме разхвърляли 
така. Ма, аз и оня ден му викам: „Какво, бабе, си го направите, 
за вас си е. Аз вече съм си изживяла живота“. Ама ме нервира, 
защото на времето „Образцов дом“ ни се водеше в Перник.
- И сега те нервира, че не е такова?
- Всичко ме нервира. Ама они ми не дават, и аз не мога 
вече. Чувствам че нямам хубава устойчивост на краката. Не са 
ми малко (годините). И съм заработила от 10-годишна. И сега 
се блъскам с градини, всичко, тука аз си копам. И внука ми 
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все това вика: „Бабо, на нас ни е кеф като дойдеме, и ти викне 
превнука „Бабоооо“ и ти да отвориш вратата“. Дано дочакам 
да ме запомни. Дечицата са ми…. Чакай малко снимчици да ти 
покажа.
- Добре, с удоволствие. А има ли нещо което да ти тежи?
- Тежи ми само за деда им. Слушат ме, но той си ми 
липсва. (Изважда да покаже снимки.) Те това е превнучето по-
манечкото сега. И като рече „Бабооо“... А това е батко му, той е 
на 6 годинки. Толкова ме радват, че няма накъде. А това е пък 
внукът. Хубавец е и е много амбициозен. И няма от него 5-4. 
Като реши нещо и го прави. Ние сме скорпиони с него, една 
зодия сме.
- Ти вярваш ли в зодии?
- Донекъде се угаждат, аз си вярвам. Майка му все го кори: 
„Ти си като баба ти“. „Да“, вика, „Ама, я и баба що направиме, 
го направиме, няма това - онова“ и така, на майтап. И така 
душице. И децата ме радват, но си ми липсва деда им. К’во да 
правиш, те такава е съдбата.
- Може ли да ми разкажеш сега какво според теб се промени в 
Друган през последните 30 години? Виждаш ли някакви промени, 
какво ти е направило впечатление?
- Гледай сега, опитват се така нещо да направят, ама, по 
селата не виждам много (напредък)... Читалището така запази 
го Ненчо Мирков, къде почина, шивалня отвориха в училището 
да не се разтури и хората са доволни тука, къде отиват да шият. 
Млади хора. Местни хора. Тия къде са работодателите, те са 
софиянци. А тука къде работят са от село повече. И от Радомир 
има някои, които пътуват. Не знам друго нещо, ама, специално 
наще жени тука са доволни, защото да ти е работата пред 
вратите, това е от голямо значение. Можеш да си идеш и на 
обяд да си чуваш дома.
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Веска Чакърова
„Айде, рисувай там, рисувай да се 

усъвършенстваш и после да рисуваш и в 
нашата черква“

Родена 1962 год. в с. Друган. Работи като секретарка в кметство 
Друган и се занимава с иконопис.  Срещаме се в нейния офис 

на 01.03.2020г. Тя дълго се двоуми за интервюто, като твърди, че 
няма какво интересно да разкаже за себе си.

- Може ли да ни се представите накратко?
- Казвам се Веска Симеонова Чакърова и съм родена тука 
в селото. Целият ми живот до момента съм прекарала в това 
село, не съм живяла на друго място. Завършила съм гимназия в 
гр. Радомир. Не съм продължила след това, имам само средно 
образование, но по стечение на обстоятелствата работя вече 16 
години като секретар. Предишни работи са ми били в завод 
„Електрик“, в Червена могила и така. От есента на 2004-та 
година съм секретар в кметството.
- Понеже казахте, че сте учила в гимназия в Радомир, какво Ви 
задържа да живеете тук?
- Еми, всеки си милее за родното място. Второ, то беше 
свързано с работата, пък и с родителите - майка ми е трудно 
подвижен човек, което също ме е задържало тука. Баща ми 
почина. И родителите, и работата, и как да ви кажа… Просто 
мойта реализация, така се стекоха обстоятелствата, че тука се 
случи. И пък сега вече годините минават, вече по-млади хора 
се реализират по градовете.
- Разкажете ми за Вашето творчество. Как се зароди? Как 
открихте тази своя дарба?
- Ами, то рисуването си е от край време, то си е човек роден 
с нещо и това ми беше хоби цял живот. Но когато промяната 
дойде 90-те години, останах без работа и съвсем случайно 
бях в София пред Александър Невски, видях там пазара и си 
казах: „Защо и аз не опитам да направя икона?“ Преди това - 
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портрети, пейзажи съм рисувала… И така, на пазара оставях 
икони на хора, които продават там., те там много не ги… как 
да ви кажа… търговците не ги пазеха. Картини на консигнация 
и после или са ги изгубили, или… Няколко години беше така, 
така в един момент започнах с иконописа.
 В предишното време не се ценяха толкова параклиси, 
черкви, беше по-забранено... По времето на социализма, тука 
в съседното село, в Старо село, църквата 30-40 години не е 
отваряна и не само там - навсякъде. Те бяха занемарени. Когато 
дойде промяната обаче, започнаха да се възраждат тея неща. 
Старите черкви да се възстановяват, да се правят нови черкви 
и така. И в Дебели Лаг, това село, имах един познат и той вика: 
„Не, ти ще дойдеш да рисуваш в нашия параклис“. И аз казвам, 
че нямам опит, нямам толкова смелостта да се занимавам с 
това нещо. Аз го правя като хоби, но така в черквата... И след 
като той това ми го каза, 2006-та година реших за себе си да се 
запиша в курс по иконопис за възрастни.
- Какво Ви учиха там?
- Значи беше в храм „Кирил и Методий“, той е близо 
до Лъвов мост, там има учебен център и учат песнопение 
църковно, иконопис и дърворезба. И аз се записах в тоя курс 
по иконопис - една година, с цел да си подобря технологията 
и да придобия знания…, то иначе - самоук… И рисувах там в 
Дебели лаг, така малко несигурно, нямах смелост още, аз и до 
днес съм така, де, … След това в съседното село - Старо село, 
има там един параклис  „Св. Иван Рилски“ , може би го знаете, 
той се вижда от пътя. Този параклис е възстановен за трети 
път вече. А легендата е, че когато са пренесли мощите на Иван 
Рилски от Велико Търново за Рилския манастир с волски коли 
и каруци, там са нощували. И един път е занемарен, втори път, 
трети път, когато се възстанови най-накрая, аз също създадох 
едни стенописи. После в село Бурнарево нарисувах царските 
икони и иконите на дванайсетте апостоли. 
 След това... това не ви казах, че 2004, когато аз дойдох 
на работа, кметът, който беше тогава, Ненчо Мирков, реши да 
възстанови черквата в Друган, а тя като бях дете още само имаше 

основи около 50 см. И така стана. В продължение на десетина 
години до 2016-та година черквата се построи. Никога не съм 
мислела, че аз ще рисувам там. Никога. Просто си мислех, че от 
мене нещо ще даря в тая черква, това съм си го мислела винаги. 
И как се стигна до мен? Кметът все казваше: „Айде, рисувай там, 
рисувай да се усъвършенстваш и после да рисуваш и в нашата 
черква“. Той това го казваше като приказка, ама, аз никога 
не го приемах за сериозно нещо. Иконостасът го направиха 
една група от село Лакатник. И когато правиха иконостаса 
тези, майсторите, и нашият кмет ме попита: „Наемаш ли се да 
рисуваш тука?“ И аз казвам: „Аз една ще опитам, само една ще 
опитам и ако стане нещо - добре.“
- А как избрахте кои икони да се включат?
- Аз след като реших, че искам да се занимавам с това 
нещо и до ден днешен, нали човек се интересува, което не зная 
- питам, но във всяка една черква си има ред. Четирите икони, 
царските, са долните големите, те са задължителни за всяка една 
черква и храм. Те изобразяват Богородица от едната страна, 
Исус Христос - от другата. Значи как е иконостаса, винаги от 
дясната страна е Исус Христос, от лявата е Богородица. До 
Исус Христос е Йоан Кръстител, а до Богородица е как(то) се 
казва храма. В случая нашият се казва „Възнесение Господне“ и 
е тази икона. Ако има място за още след това от едната страна е 
Св. Стефан, от другата Арх. Михаил и ако място още - пазители 
на селото, на района може да се сложат. След това дванайсетте 
апостола също са задължителни. Долу царските икони са шест. 
След това на владишкия трон има още една. Много са. 
- Как изглежда процесът по правенето на икони? Колко време 
Ви отнема правенето на една икона, да кажем?
- При големите икони - мога да направя една за около 
15 дни. То се грундират дъските, има технологично време 
за съхнене, след това около 15 дни. Само в олтара, там зад 
иконостаса, може би сте го видели, там е забранено жени да 
влизат и шест месеца преди да откриеме черквата, дойде 
владиката, за да види дали всичко е наред. Когато дойдат 
да освещават да не липсва нещо, да не ни правят забележки 
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след това и да видят иконите дали отговарят на канона, дали 
всичко е наред. Защото е имало случаи - отиват да откриват 
някаква черква и иконите не били по канон…, някак по друг 
начин направени, не са ги харесали и са слагали върху тях 
други икони, за да осветят храма. Тука дойдоха да видят дали 
всичко е наред. Като забележка на мен ми беше направено, 
че всяка икона си има надпис, а аз съм написала някои - на 
старобългарски, някои - на старогръцки. Но по иконописта 
нямаха забележки. И тогава ми казаха - ако искаме в олтара 
вътре да има нещо, да го направя до освещаването, след като се 
освети храма - нямам право.
- Вие изрисувахте ли го отвътре?
- Да, когато отидеме там, така през вратата по края, даже 
от вратата може да се види. Когато има голям празник, те го 
отварят. Самите отци го отварят. Става въпрос, че тогава ме 
замества една госпожа тука в кметството и аз три месеца го 
правих това.
- А какви бяха след това реакциите на хората? 
- Сега ако дойде някой, аз все още ви казвам че нямам 
самочувствието на кой знае какъв творец, ако дойде някакъв 
специалист, който си е в тази област, той сигурно ще ми намери 
кусури. Но рисунъкът е близо до хората, те харесват лицата.
- А сега каква част от ежедневието Ви е рисуването? Какво 
рисувате сега?
- Оттогава някъде, от 2016 година от освещаването, 
направиха ми някаква реклама, та оттогава до ден днешен 
имам поръчки, по 100 в годината. Те всичките са със срок. Има 
и такива безсрочни, те си чакат. Е, тази година може да не са 
100, надявам се. Аз искам малко така да се поотърся, защото си 
е голям ангажимент. 
- А на Вас коя Ви е любимата икона или творба, която сте 
нарисувала?
- Ми да ви кажа аз рисувам, рисувам, рисувам и някога 
си кажа: „Е тая я направих точно как трябва!“, другите някак 
си минават по-незабележимо. По принцип „Св. Богородица“ 
си ми харесва много, Св. Мина ми харесва също много. Винаги 

с удоволствие ги рисувам, колко пъти вече ги преповтарям 
и с удоволствие го правя. Като по-млада обичах да рисувам 
портрети и може би това предшества иконописа, защото аз 
обичах да рисувам лица. Пейзажът ми е по-далечен. Налагало 
ми се е да рисувам пейзажи, но ми е по-далечно. И лицето 
на св. Богородица винаги го правиш с удоволствие, на Иисус 
Христос.
- Вие вярваща ли сте?
- Вярваща, но не така - до фанатизъм. Всеки човек си 
вярва в нещо. Задавала съм си въпроса: „Защо точно аз ми е 
дадено да рисувам това нещо, като не съм от най-вярващите 
аз?“ Когато учих този курс по иконопис и господинът, който 
водеше курса, беше на моите години, но много ерудиран, 
много… И той казваше така: „Не се блазнете от мисълта, че сте 
вие някакви художници. Иисус Христос води вашата ръка. И 
бъдете благодарни, че е избрал точно вас, и чрез вас предава 
това нещо“. Винаги го мисля това. „Рисувайте всяко едно лице, 
на когото и да е, и най-малкия детайл, рисувайте го така, (все 
едно) че Господ винаги е срещу вас и винаги сте на изпит“, така 
ни казваше.
- Ох, побиха ме тръпки …
- Мен ме побиват тръпки всеки път. И оттам натам човек 
колкото и да не е вярващ, знае, че има нещо, което го води. Един 
път ми се случи нещо, което и досега не съм си го обяснила… 
В черквата в Старо село беше, там има една жена, и едно се 
уважаваме, едно тя знае, че с това се занимавам…, и  ми вика: 
„Весе, аз чистех камбанарията на нашата черква и намерих 
стари икони, които са стояли не знам колко време. Взех ги и 
ги почистих и си ги наредих ето тук. И едната икона много ми 
направи впечатление, защото не съм я виждала в тоя вид - св. 
Мина. Все го рисуват на кон и т.н., а тука в по друг начин.“ 
И аз гледам наредените икони и я питам: „Коя е иконата на 
св. Мина?“ И тогава тази икона се разклати, лекичко така, 
още една жена беше с мен, викам: „На мен ли ми се привижда 
това нещо?“, но аз отидох до тая икона и това беше св. Мина. 
Някакъв знак само на мене ли ми се даде, и другите ли го видяха 
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не знам. На тази другата жена й викам „Ти видя ли?“, тя вика 
„Да“. Това ми беше нещо, което не съм си го обяснила.
- А как си представяте оттук-нататък да продължите да 
развивате този си талант?
- Ами то това не може да се спре, то си е вътре в теб. Искам 
да си рисувам е така - без да ми е поръчано. Това което ми се иска, 
това да си правя. Но някак си не искам да бъде комерсиално, не 
искам да… да го правя за пари. Правихме два пъти изложба… 
Един път в Радомир и един път в Перник. Миналата година 
беше в Перник в тяхната община, аз и този Киро  правихме 
Великденска изложба дърворезба и иконопис... Сега пак имам 
една - две такива - как да го кажа - оферти, предложения. Ще 
видя дали ще го приема, в село Планеница. То е пак Пернишко 
село. И за едно трънско село, стар параклис, откраднати са 
иконите и искат да ги възстановят и аз да се включа там, пък 
ще видиме.
- А те как Ви намират? От дума на дума или?
- То стана оттука, от селото... Сега по Facebook много 
непознати хора са ме потърсили. Чрез нащо село стана 
рекламата. В интернет не съм го прочела, но писало, че за 
кръщене на малко детенце се подарява икона. По тоя повод за 
кръщене толкова икони съм направила, свързани с името на 
бебчето.
- Как се чувствате, докато рисувате?
- Много хубаво, много хубаво, особено когато е за малките 
деца. Плюс това вече пак този, който няколко пъти споменах 
учителят ми Антон Димитров, той беше казал така: „Когато 
рисуваш иконата, ти даваш нещо от себе си, мислиш за човека, 
за който го правиш,  и това нещо се отразява на теб, на иконата, 
на всичко. Ако човека има проблеми, на който ще я дадеш, ти 
не можеш да я нарисуваш спокойно“. Това ми се е случвало 
вече.
- Така ли? Какво усетихте?
- Да, ми не мога да работя. Имаше една икона малка, която 
беше на Борис-Михаил. Е не мога да я направя. Беше малка, но 
не мога да я направя. Сядам, не ми върви, сядам, не ми върви. 

Идва срока да я дам, аз едвам я правя. И когато трябваше да я 
дам на тая жена, няколко пъти я попитах: „За теб ли е иконата?“ 
- „Не“. И ме пита: „Защо толкова ме питаш?“ „Защото много 
трудно я направих. Там явно има някакъв проблем викам, не 
мога да я направя“. И тя се разплака. „Ти откъде знаеш?“, вика. 
„Нищо не знам, просто много трудно я направих“. Тя вика: 
„Ние в памет я даваме на едно дете“. Някога ми така отръки 
върви, че просто можеш да си пееш, друг път - не.
- Според Вас какво се е променило в Друган през последните 30 
години? Вие от дете сте тук.
- Нещата са малко такива, глобални. Има промяна и то 
немалка, но, за съжаление, не е към добро. Хората станаха по-
нервни. Хората… по-обединени бяха едно време. Сега всеки 
гледа само себе си. По-затворени са хората. Аз тука работя 
толкова време и през това време поне по 20 човека на година 
умират. През последните 20 години са поне 200 човека. Сега 
колкото е голямо селото, още 200 човека да ги има, това е… 
Начинът на живот се промени. Преди можеше да се работи на 
различни места. Аз когато бях в Червена Могила имаше един 
влак, който не можеше да побере хората. В Радомир имаше 
общежития и бяха дошли от цяла България хора да работят 
в завода за тежко машиностроене.  Имаше голям интерес 
тоя завод да се развие. Постепенно замря това нещо. След 
промяната всичко тръгна надолу с главата. Промяна има, ама 
специално за мен…, може би вие по-младите я виждате по друг 
начин, но вие не сте и живели тогава, но ние…, ние… Както си 
живееш, пада една завеса и си казваш: „Оттука-натам по друг 
начин ще се живее“. Не всеки можа да се адаптира, трудно се 
адаптирахме и ние. Щеш- нещеш трябва да продължиш да 
живееш, обаче по друг начин.
- Кое беше най-трудно за адаптация?
- Най-трудно беше че всичко се раздържави и всичко 
почти стана частно. Трудно стана с работата. Съкращават те 
от заводите, отвсякъде те съкращават и ти трябва да намериш 
начин. Или трябва да започнеш ти сам нещо, или на някой друг. 
В завода си знаеш - тоя ми е директорът, тоя ми е началникът, 
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него ще го слушам и така. В семейството като отидеш и всички 
са ти началници. На мен лично не ми харесва. Не ми хареса, че 
тука всичко…, стопанства имаше, имаше кравеферма, имаше 
овце, сега всичко това се унищожи. И тука имаше автобуси 
пълни с хора, пълни с деца… Тука аз съм учила също в това 
училище - бяхме много. Трийсет деца бяхме в моя клас. Не знам 
какво да ви кажа друго. Стараем се тука да обслужим добре 
хората, макар че някои неща не зависят от нас. Ние сме тука 
като посредници между хората и Радомир, защото за всяко 
нещо сме зависими от Радомир. Ако някой ми се оплаква от 
водата, трябва да се обадя на ВИК, ако за друго - на полицията. 
Това е малко трудно, не всичко хората разбират, мислят, че 
някои неща са от нас, но не е така. 
- А Вас какво Ви движи напред? Какво Ви вдъхновява?
- Значи аз по принцип съм свикнала с мойта си работа и 
ставам с нагласата, ако мога с нещо да помогна. Като дойдат тука 
и ми кажат: „Починал е еди кой си човек“ - това ти убива денят. 
Другият ти вариант е, когато дойдат и ти кажат нещо хубаво, 
то си те зарежда и целият ден си ти е добър. И ставаш, тръгваш. 
Пак бившият кмет Ненчо Мирков ще спомена, казваше „Аз не 
мога да спя, направя е такъв списък със задачите за утре. Идвам 
тука и нито едно от тези неща не мога да изпълня“.
- Защо?
- Защото други неща са на дневен ред. Защото това, което 
той си го е набележил, не остане време за него. Ставаш и не 
знаеш какво ще се случи - накъде тръгне вятъра, натам. Ставаш 
и деня ти показва накъде да тръгнеш.
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Ганчо Чакъров
„Сега, родолюбието у много хора като 

че ли отстъпи място, но у мен - не“
Роден 1943г. Срещаме се на 01.03.2020г. в сградата на 

кметството. 

- Да започнем със семейната Ви история, кои са били 
родителите Ви?
- Майка е била дъщеря на учител и духовник. Рядко 
интелигентна, скромна, възпитана, тя мразеше конфликтите. 
Не си спомням да ме е ударила, да ме е нахокала… Почина, 
лека й пръст, преди десетина години и още я нося в сърцето 
си, така ми беше мъка. Майка ми е била все домакиня, гледала 
е да даде образование на децата си, да ни изучи, да не останем 
гладни. Беше много взискателна към труда, към естетиката, 
това съм научил и аз от нея. Да е ред, да е чисто, да е подредено.
 А баща ми по професия беше шивач. Малък бях, но знам, 
бяха 5-6 души-шивачи и шиеха зимата, а през лятото - упорита 
селска работа: градини, садене, копане, туй-онуй. Тогава са 
били други стоковите отношения. Сега голяма част отиват 
в магазините, взимат, купуват и край. А тогава е трябвало 
всичко да си произведеш. Баща ми беше изключително 
трудолюбив, почтен. Трийсет и нещо годишен е бил, когато 
участва като доброволец във втората фаза на войната, когато 
България от съюзник става враг и настъпва червената фаза. 
Това е от 9.09.1944 година до края на октомври ‘45-та година. 
Останал е случайно жив. Разказва: „В сръбска територия 
сме, германците отстъпват, ние по тех, атакуват ни“ и в една 
гора са попаднали, там се укрепили. И казва: „по едно време 
надигнах глава да видя къде са отишли и тука изфуча един 
патрон и ми събори кепето. Ако съм бил по-нагоре да ме е 
унищожил“.
 А пък дядо ми, Алекси се казва, той е роден 1877, руско-
турската война когато се ражда. И баба ми е тогава родена. Тя 
се е казвала Софиянка. Големи нещастия през живота им се 
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случват. Дядо ми е завършил духовна академия и педагогика 
в това село Владимирово. Начетен. В селото нямали училище 
и си продал нива 18 декара, за да направи... 
 А баща ми като шивач винаги му шиеше расото, 
връхната дреха, калимавка носеше… На Петровден - 12 юли 
по стар стил - тука голяма служба в старата църква имаше 
и заедно с дядо ми четирима-петима свещеника от Старо 
село, Владимирово и Друган, правеха обща литургия и баща 
ми, Петър се казваше, знаеше и идваше с клисаря.  Знаете 
ли на кой казват „Клисар“? Помощник в църквата е. А, пък 
на клисаря жената, Райна, много, ама, много религиозна, 
предана, като видеше дядо ми отдалече, застава пред него и се 
кръсти, ръка му целува, коленичи и расото му целува. Аз съм 
й се възхищавал и съм изказвал мнението си пред нея. Казвам: 
„Браво на такава вярваща жена“. 
- А Вие с какво сте се занимавал?
- Аз исках много да се занимавам с актьорско майсторство, 
защото още като дете участвах във всякакви сценки. Като 
се явявах на конкурсни изпити, през 7 кръга се минаваше 
тогава във ВИТИЗ - рецитиране на стихотворение, на басня, 
изпълнение на тема по зададен етюд и т.н., и някъде на 
четвъртия кръг ме скъсаха. Като завърших колеж в Дупница, 
стоях тука четири години, но не се примирих и нямаше как 
да остана само с това образование. 
 Дядо ми, пак се отклонявам от темата, първо е бил 
учител, но през 1918-та година, след Първата Световна Война, 
имало грипна епидемия, както сега. Трийсет милиона жертви 
е дал светът. Нито ваксини е имало, нито нищо. И жена му на 
дядо ми умира. Много честна жена е била и след смъртта й 
дядо ми се омаял, отчаял и е скъсал с учителството. Завършил 
постройката на училището и се отдал на духовенството. 
Ходил съм като малък при него, и той свиреше на цигулка 
и казваше: „Ти завърши начална педагогика в колежа в 
Дупница, но искам да си в Софийския Университет „Св. 
Климент Охридски“, да те видя там из фоаетата“. Като станах 
студент, много се радваше. 
- Това ли Ви е вдъхновило да станете учител, преклонението 

към дядо Ви?
- Обичах историята… Още от малък ме влечеше и 
продължавах да се интересувам. После ми дадоха още 
възможности, като готвих дипломни работи, като ти дадат 
допълнителни работи да четеш, ровиш се и това ти създава 
още повече интерес. Бях си поставил въпроса от къде идва 
тая фамилия „Чакърови“. В Друган аз съм извадил над 50 
фамилии по азбучен ред. Например с Ч - Чакърови, Чачулови, 
Чаворини - 3, примерно. След това например имаше с А - 
Атмаджини, Аврамови, с Б, с В, Г, Д, Е, Ж и т.н. 
Влезна в библиотеката и като чета, заплесвам се  в спомени, 
прелиствам, и нали ви казвам - не така да скръстиш ръце и 
да седиш - това е най-лошото нещо. Или музика слушай, или 
играй, танцувай, работи нещо, но не и така в безпространството 
да бледнееш. 
 Пазя учебници и тука, и в София разпиляни, не мога 
да ги събера. Като завърших история, да намериш в музей да 
работиш беше по-трудно. Мислех си на научна работа да мина, 
но ме познаваха оттука и ме изпратиха в село Кондофрей. Те 
тъкмо строяха ново училище там по това време. Викам: „Е, 
няма ли някъде на друго място?“ Искаше ми се някъде така 
по-оживено, макар че селото е на кръстопът, жп линия минава, 
дало е много борци. И се примирих, нали трябва да се работи.
- А в Друган преподавал ли сте?
- След Кондофрей дойдох да преподавам в училището 
тук, пък директора беше наш учител, ние тука сме 
учили…  Една година бях „дружинен“ и ръководех цялата 
културна масова работа с децата, а те бяха много! До обяд в 
училище, а следобед работех с младежите. От Комитета на 
Комсомола създадоха Младежка Полевъдна Бригада. Това 
бяха 7-8 момчета и 7-8 момичета от селото, най-активните. 
Организирахме всяка събота, сега го казват купон, а тогава 
го казваха „танцова забава“, а пък още по-рано преди това 
са ги наричали „вечеринки“. И понеже селото е разпръснато 
на големи махали така младите хора успяваха да се събират. 
Когато бях ученик, имаше в читалището един Митко, 
акордеонист, дойдеше и свиреше и всички, които учеха по 
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Радомир, по други градове, се прибираха събота и неделя. 
Като станах дружинен и работех с децата, идваха родители, 
които свиреха на инструменти. Имахме награда „Овощарско 
звено“ за пролетно почистване на овощните дръвчета. За 
Нова Година подготвяхме всякакви сценки, пиески, декори 
правехме…
- Цялото ли село присъстваше на тези мероприятия?
- Пълен салон. Ученици и родители. Родителите идваха 
да видят децата им какво могат, как рецитират. Тука имаше 
една, никога няма да я забравя - Гюлка се казваше, едно 
хубаво, много дейно и вечно усмихнато като вас момиче. И 
викам: „Гюле, ти си само за артистка“. Но омъжи се нещо, не 
й тръгна добре, посредствен човек ли е намерила, какво…, 
после разбрах че е починала, викам „Язък“. Толкова добро 
детенце. Гюлка Пиперкова. Таланти. То трябва и така…, да 
им го подскажеш. Който е истински педагог, вижда човекът 
накъде отива, към какво има интерес. 
 Това беше полезно в онова време, че се работеше и 
с малките деца, и с по-големите. После вече като учител 
съм бил от първи клас до дванайсти на всичките, бил съм 
и преподавател, и директор. Много водех учениците по 
екскурзии. Има такива таланти (сред тях), които като отидем 
в Рилския манастир, и веднага скицират. Отдаваше им се. 
 Имахме експедиционен отряд „Млад родолюбец“ 
се казваше, и се създаваше интерес у децата от 5-6-7 клас, 
после 8-ми - 9-ти възмъжават, по-други стават... А пък сега 
като гледам как е разхайтена и разпусната работа, само 
да не влизаш в българското училище. Всеки се оплаква от 
учителя, от прекомерен материал, от трудности и т.н. Ами, 
то трудностите идват от това, че отиваш по-нагоре, не може 
все едно и също да учиш десет години и да знаеш повече. То с 
напредването и трудностите се увеличават, така и личността 
се развива. 
- Какво Ви кара да се гордеете, че живеете в Друган?
- Сега, родолюбието у много хора, като че ли отстъпи 
място, но у мен - не. Един племенник имам, нарича хората 
от село „селяндури“. Ми, и ти си селяндур, твоите баща и 

майка са от села. Викам: „Елитът на България е излизал от тия 
махали, паланки и т.н., защото са се сблъсквали с различни 
проблеми. Това им е създавало импулс да учат, да работят, 
да творят и да стават. Не като ония учени, който си трият 
лактите на бюрата да преписват и т.н. Практика се иска.“ 
 От това село имаше един професор Писарски, един 
министър на електрониката, един военен министър, имаше 
един професор в Лесотехническия, много образовани хора. 
И две партизанки Филка и Станка, 16-18 годишни, 1943-44 
година е паднал германски склад в техни ръце, нападнали са 
го, за да се снабдят с оръжия. Отиват и те, Славчо Трънски, 
всичките. Голяма армия 100-200 партизани, въоръжени. През 
нощта пътуват, през деня се крият, разбили склада и тръгнали 
на обратно към родния край…
 И с природата се гордея. Горе на Огоя, аз така Огоя я 
казвам, ама, това е Радомирският Олимп, защото горе като се 
качите през пролетта, на различни билки мирише, упояват те. 
Почвата, структурата на другите места навсякъде е варовита, 
а там е червен камък и има 4-5 изворчета.  
- Кое е това, заради което се будите или което Ви радва?
- Радва ме, може да излезне банално, но най-ме радва да 
съм здрав, да нямам заболявания, защото когато съм здрав, 
съм жизнен, енергичен, емоционален, всеотдаен… Инак ето, 
крак как ме заболи и си мисли човек най-лошото, защото 
отвсякъде го потискат. За това да не се говори вече за тоя грип, 
не е чак толкова опасен. Ето това е, да сме живи, да сме здрави, 
за родината ни, за цялото човечество. Едно време какви ли 
не вицове създаваха и казваха един ученик без пари останал 
в града и писал на баща си: „Татко, изпрати ми пари, нямам 
какво да ядем“, а баща му му отговорил: „Мили сине, няма 
винка, няма свинка, има от стария Сталин снимка“... 
 Аз обичам тая идилия селската. Лев Николаевич 
Толстой например, знаете какъв гениален руски писател е, 
той до края на живота си остава в родното село Ясна Поляна. 
Казвал: „Тука има толкова много теми за писане“. Така го е 
боготворил. Аз също. 
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Елена Левачка: 
„Па от мойто предложение по-

интересно предложение за сватба 
няма!“

Родена 1945г. в с. Круша.

- Казвам се Елена Добрева Левачка. На 75 години. Родена 
съм в село Круша, окръг Софийско. Това е до Драгоман. Там 
съм родена, но съм живяла в град Трън. 
- Чудесно! И кога всъщност дойде тук в Друган? 
- 69-та година, октомври.
- Какъв беше поводът да дойдеш тук?
- Епа, създаване на семейство… (смее се).
- А може ли да те попитам как се запозна с твоя съпруг? Къде 
се срещнахте?
- Е, това е малко по-интересно и по-интимно (смее се). 
Бяхме социални работници и двамата. Бяхме на Селимица с 
него, на семинар. Не знам, не мога да ви кажа, според мене, 
може би е било от пръв поглед ли… Може би така е било. Не 
сме имали много, но дойдох си тука, създадохме семейство 
и така. Аз имах много интересно предложение. Имаше едно 
предаване - „Най-интересното предложение за женитба“. 
Тука някъде го даваха през годините и аз си викам: „Па от 
мойто предложение по-интересно предложение няма!“
- Как ти предложи?
- В едно писмо… Чакай сега да се сетя…. „Идваш”… не. 
„Ще дойда на еди коя си дата, ела на автогарата в Перник 
с готовност да си смениш местожителството“ - това. И той 
дойде. Дойде в Трън на мотор със зет му. 
 И моята майка..., ние сме бедни хора, не сме били 
богати хора. Аз почнах да работя в Спортни изделия в Трън… 
Ох, как да ти кажа… 1964-та година мойте приятелки, моят 
набор, като завършихме май месец, всички септември месец 
почнаха училища, ама, имат родители. Отидеха да учат - коя 
медицинска сестра, коя по ВУЗ-овете. Обаче аз не мога. Нема. 
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Майка няма пари. Само ми каза „Щерко, … съгласна съм“, а 
аз исках да съм медицински работник, медицинска сестра. 
„Щерко, ще идеш в Дупница”. „Ама майко, с какво? Откъде 
пари? Как ще се връщам? Аз нямам най-напред дрехи“. 
 Тя е гледала да ни отгледа. Мойта майка е родена 15-
та година. На времето има приравнено средно образование, 
това за тия години е било много нещо. Беше банков чиновник. 
А баба ми, баба Гюрга, на времето е израждала всички деца 
в Трън и на Бабинден дойдеха дома много жени, донесат 
шекерчета, донесат локумчета, донесат на баба Гюрга сапуни 
от не знам какво… От благодарност, че бебето се е родило и 
е здраво детето. Това са много интересни неща, но това си е 
в Трън. А тука също е било така. Тука, например, има един 
обичай - кумът казва името на детето.
- Така ли стана във вашия случай, кумът ви ли нарече децата 
ти?
- Не, аз си ги нарекох, понеже он не каза име. Кумицата 
само искаше, ако е момиче да се казва Юлето, но те бяха 
момчета. Едното ми се казва Ивайло на кума, а другият се 
казва Живко - на свекър ми. 
 И майка като не можа да ме изпрати да уча и  аз почнах 
на 15 септември 1964 година работа в „Спортни изделия“ в 
град Трън. Така че, гимназията в Трън съм завършила, не 
е нещо много. Но там се проявих ли, не знам като какъв, 
може да го не иска никой сега, но била съм комсомолски 
работник тогава. На младежката организация бях бригадир, 
на машините шиех. Сега не се признава вече да кажеш че си 
партиен член. Обаче тогава такова е било времето. 
 Имаше една партийна секретарка - Ягода Михова, аз не 
мога да я забравя тая жена. Какво е видяла у мене - не знам. Аз 
съм сираче дете. То беше Спортни шивашки изделия много 
голямо предприятие… Младежка бригада имаше, и други 
имаше, айде, тури ги 50 човека да кажем. Може и повече да са 
били. Предприятието ни беше в София, иначе в Трън имаше 
клон. И Ягода Михова, какво беше, що беше, тя ме направи 
комсомолски секретар на заводския комитет. На много места 
съм ходила, но аз как да ви кажа, не мога да кажа че някой 

тогава на времето ми е казал: „Ти си партиен член, няма това 
да правиш, няма в черква да идеш, няма …“
- Имала си повече свобода ли? Или ти не си се съобразявала?
- Не, не, не съм се, ама никой не е дошъл да ми каже, 
както и сега - никой не е дошъл да ми каже: „Ти ще гласуваш 
ли за мене или не?“ Просто никой. Значи знаяли са хората, че 
аз имам собствено мнение, така си го мислим, не знам. 
Много пъти си ходех в Трън (след като се ожених) със съпруга 
ми и тази леля Ягода Михова, когато я запознах вече с моя 
съпруг, само две думи му каза: „Искам, както моята дъщеря 
е щастлива, да направиш и Ленчето щастлива“. Не мога да 
се оплача. Аз не съм напсувана, не съм ударена. Моите деца 
също може да псуват „... ти майката, така, така, така...“, но не 
и жена си.
- За баща ти ще ми разкажеш ли?
- Баща ми е бил на фронта, до Унгария е стигнал през 
втората световна война. След като се е върнал 40- и коя година 
е започнал работа в София. От начало е бил пекар, а след това 
е почнал в милицията. И по булевардите имаше едни черни, 
издигнати такива насред улицата. Там е стоял милиционерът 
- регулировчик и е давал път. И първата шестица за към 
гарата, когато е пусната - трамвая, да - баща ми е дал път на 
един камион. Ватманът на трамвая - пиян, закача му ръката, 
влачи го 10 метра и в София, в милиционерската болница на 
стълбите почива. Върнал се е от фронта, сменил колега, не е 
било на негова смяна... И го докарват на майка ми вечерта, 
и майка ми побелява. Била е бременна с брат ми. Тя е била 
много силна натура, така го мисля аз. Крехка, хубава жена, но 
много силна натура. И ни е отгледала сама жената… Аз съм 
била на 2 годинки…
- А как те въведоха в Друган, когато се омъжи?
- Как да ти кажа, навремето е било да си при свекър, 
при свекърва да живееш. Мойта майка така казваше: „Там 
ще стоиш. Ако се оплачеш, значи ти си лошата.“ Тя не ми е 
давала сили, както сега (майките дават сили на дъщерите си): 
„Аааа, ще си идем при мама да си живеем, какво ще седим 
при свекърва ми.“ Но по принцип е така, по-добре сами, 
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младите да са си отделно сега, защото самото време е такова, 
самото време… Тогава са траяли хората… Сега вече не може 
да се трае. Аз например като отидох у Леваците, имаше много 
възрастни хора около нас. Но ние много слушахме старите. 
Имаше една баба Вишна, няма да я забравя, она ме тури на 
пезула да застанем…
- Пезул, какво значи това?
- Пезул значи от камък направено и вдигнато от земята 
и с черга постлано, за да седят до масата да ядат, щото много 
са били хората (вкъщи). Та, качи ме на пезула, тури вратата и 
ми каза да траем, да не говорим. Те не знаят къде съм, она ме 
е затворила.
- Защо така те е скрила?
- Еми, откъде да знам баба ти Вишна какво си е мислила 
(смее се). Да съм била седяла там.
- Ама, тя те е изпитвала, може би?
- Не, не, тя бабата си беше десетка. Абе как не знаеш 
какво е пезул – пейка, направена покрай стената...
- Ама ти казваш,  че си траела, защото това се е очаквало от 
тебе като млада снаха?
- Аз не съм знаела обичаите въобще на селото. Аз съм 
живяла в Трън, колкото и да е малък, градът си е град, нали, 
не е село. А тука като дойдох и събраха се на масата много 
хора, става въпрос семейството, не говорим за други. Седнаха 
да ядат, няма вилици, они си топат с ръцете (смее се). А, аз и 
до ден днешен не мога да топим, такъв съм си човек, нали...
- И за тебе не оставиха нищо?
- А, за мене няма и най-накрая мама взема паницата, та, 
я тури под масата, мачките да я улижат (смее се). Дете…. Това 
е ежедневието било на хората. При много работа на къра, 
на стопанството, па ходат „измекяри“. Измекяр нали знаеш 
какво е?
- Не, какво означава?
- Измекяр значи да ходиш да работиш на чуждото, за 
да ти платат било в храна, било в пари. Това е цялата работа 
- измекяри са били хората, па се върне дома, къде ще пере 
белите чаршафи, къде ще готви манджи..., ще тури набърже 

нещо. Ако има стара баба, както аз съм имала - тя е готвила, 
тя с деца се е занимавала горе - долу, но кой ше ти седи на 
такова да ти пере тия бели чаршафи и това и онова... Абе, 
давай там, да има постлано, не като сега. Като гледам по 
телевизията, боже, мене ми се глава запали… Ееее, па то като 
гледаш, оно е красота, красота, ама, тая красота сака много 
работа. Какво каза Роксана оня ден? „Ма, защо са тия толко 
вилици?“ Роксана, дето нали беше в „Черешката на тортата“. 
„Защо са тия толко вилици, кой ще ги мие?“, пита Роксана, 
така че... това сакам да ти кажем.
- Има ли някакви традиции, сватбени, които да не се правят 
толкова?
- Ма разбира се, че има. Аз това го казвам и като идем на 
фестивали, едно време вилица се слага и лъжица пред мъжа, 
а пред жената - не. Жената навремето, още много отдавна е 
било, чака мъжа да се наяде със вилицата и тогава тя ще яде. 
Това е било мноого, много отдавна.
- Т.е. по твое време, като си била млада, правело ли се е още 
или не?
- Е, не е чак толкова било, нали, 69-та година съм дошла 
тука, колкото и да е, имало си е чорбаджии. Но чорбаджиите 
са били малко, не са били много. Е, вилици имаше, всичко 
имаше, но просто са си били свикнали (без вилици) както и 
сега, вие не ви ли изкушава да си топнете? 
 Това е нещото, което е интересно, после всичко се 
изменя - от тука вземеме малко, от там вземеме малко, от 
града вземеме нещо. И сватбите станаха вече по ресторантите 
да се правят, а на времето сватба се е правила вкъщи. Кои се 
съберат, у големия казан се тури чорбата и айде готово.
- Какво те кара да се гордееш с Друган?
- Ами, какво да ви кажа, аз съм била общественик още 
като дете в Трън и тука като дойдох станах председател на 
жените. След това - председател на читалищно настоятелство. 
Имаше женска организация по онова време, правехме всички 
празници заедно. Tук имаше един ресторант, в ресторанта 
се събере цялото село. Всички жени от цялото село на 8-ми 
март бяхме заедно. Първо в читалището се правеше събрание, 
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четеше се, многодетните майки бяха налице, на почит. 
Правеха се изложби, имаше живот в селото, имаше… Как да 
ти кажа, сватби сме правили, учителите участваха масово във 
всичко, рецитали са правени… Било е живот.
На събора печеха се агнета вкъщи, всяка къща имаше гости… 
Домакините като мене, вкъщи се пече, а гостите ще идат на 
събор и като се върнат пак домакинята ще шета и тя не може 
да отиде никъде (смее се). Те това е! Пък аз знаеш ли какво 
правех - турех го да се пече и си легнех, то си се пече... (смее 
се). 
 За програмата предварително се събирахме, имахме си 
едно като кметско настоятелство, 5-6 човека, включително и 
жени, и така, и така, и така. Събираме се и започвахме - ще 
започне събора от толкова часа, ти ще намериш тоя човек, за 
да направи програмата, ти ще намериш тоя да дойде от некъде 
си да свири, свирджията, от големите певци сме канили…. 
Съборът беше за падналите партизани и… учителите правеха 
рецитали. Включваха се жените… 
 И от как съм дошла тука, как да ти кажем , уважават ме 
хората, не мога да се оплача. Моето желание е било да съм на 
сцената, артист. Като си дойдох тука, започнах със селото да 
се занимавам повечето и много сега от Трънчани, като ходиме 
на състезания... Аз разказвам и хуморески, и песни пеем и 
какво ли не, какво ли не... Всичко каквото има все гледам да 
съм част от него, на мен ми е много чест да кажа че съм от 
Друган. Това е. Да, аз със гордост казвам че съм от Друган. 
Трънчани викали на моя брат: „Ма, защо сестра ти не говори 
трънски“? Ма, аз не представлявам Трън, аз представлявам 
село Друган. Вече кукерската група 13 години съм им на тях 
домакинята.
- Какво е общото между местните хора тук в Друган, как би 
описала взаимоотношенията между хората в селото?
- Добри са отношенията, защото като има погребение, 
ние се събираме на погребение най-много. Без хора не става. 
На празниците без хора не става. Съборът си се прави най-
редовно. Доождат отвсякъде на събора. Аз съм доволна. 
Почистваме да не ни е много мръсно, е, малко понякога ни 

е мръсно, ама така като навсякъде. Всеки гледа пред къщи да 
му е чистичко. Такива хората станаха, съзнанието им такова 
стана. Навремето ви казвам кални улици са били, не знам 
какво, не знам що, но сега всеки гледа пред къщи да му е чисто. 
Ако аз съм насадила вънка цвете, другата комшийка е турила 
и она саксията отвънка, така че много цветя има по селото, 
много, много, много. Прави се, ето прояви се като иконописец 
Веска , всичко е в църквата от наша Веска...
- А да те питам, какво очакваш с най-голямо нетърпение в 
един типичен свой ден? Т.е. Сега как ти протича деня и кое най-
много обичаш в ежедневието си?
- Е, как да ти кажем какво обичам у ежедневието. Некога 
ми е много весело, некога ме е яд да гледам мене си, камо ли 
другите около мене. Както всеки човек, нали - настроение 
различно. Когато имаме празници, очакваш да си се облекъл, 
да си излезнал, да се срещнеш с тая приятелка, па, да седнете, 
па, да срещнеш друга жена, да си поговорите. Ежедневието 
у селото не ни е кой знае какво. Но все пак имам чувството 
като че ли вече хората се срещат повече и повече си говорят. 
Не е като на времето. Ма, на времето - айде на нивата и вечер 
като се върне да види да тури нещо на децата. А сега, първо е 
кафето, да седнем при баба Надка у кафето, да речем. 
С нея само една мрежа ни дели и децата ни…, моят и нейният 
са у една година родени. Ония играят заедно, бият се, но ние 
с нея не сме се скарали никога. Четиресет години и отгоре 
седиме тука, нема да кажеш да сме се скарали. Няма оливие: 
„Ленчеее, дай едно шише“, аз нямам захар - „Наде, дай 
едно…“ (смее се) през мрежата. Така е, и днеска сме така. Я 
дойде у нас на кафе, после айде у них, добър човек, нейният 
(съпруг) почина, няма го вече, 7 години сега ще стане…Това 
е, така е. 
 Ние и рожденните дни си празнуваме много с тия 
бабите къде сме си двайсетина жени. В читалището имаме 
певческа група. Пеем естрада с комшийката. Имаше танцов 
състав, но танцовия състав се поразвали нещо, к‘во им стана, 
не знам. Останаха ни кукерите… какво друго има? Нова 
компютърна зала има в читалището, децата особено лятно 
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време са там. 
 На сладкарницата правихме жените много кулинарни 
изложби, много нещо. И аз като почна да правя у една чиния, 
нали съм гражданка, ега ти и гражданката (смее се), направила 
съм 3 вида сладчета, като калиите в средата съм сложила , тука 
съм сложила орехчета, тука съм сложила такива бисквитки 
слепени и т.н. Ма, беше си хубаво си в Друган. Само лошото е 
това, че нямаме записано нищо за Друган.
- Ами ние точно с тази цел го правим този проект и тази 
книга.
- Кой ще ти каже, те починаха хората. Възрастните хора 
починаха, останаха такива като мене.
- Кое е нещото което да кажем с най-малко нетърпение 
очакваш през деня? Кои са нещата, които така повече ти тежат?
- Как да ти кажа, вече влезнаха години, където здравето 
е най-важно. Нищо друго няма да те по-радва от здравето. 
Щото като боледува човек нищо не му се ще. И не бих желала 
да чувам постоянно „камбалото“ да бие... Предвещава смърт, 
а в селото вече починахме...горе-долу, повечето сме много 
възрастни хора и почнахме вече… Ама кой изкара зимаска, 
кой изкара зимата, кой не изкара…
- Ама, зимата ли почиват повечето?
- Е, повечето, защото зимата е на грипове, на изтинки, 
на инфлуенция, едно време инфлуенция е било, нема грип, 
а инфлуенция… Селото...да се развива....то не може много да 
се развива, но все още поддържаме. По е близо до София, по 
е близо до градовете и е по-жизнено село. И аз със сърцето 
не съм добре, преди 2 години много боледувах, бех все си 
отишла, но Господ ме запази, може би да пазим черквата, така 
си го мислим. Като отидем да отворим черквата, погалим 
иконата на Дева Мария…
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Исталиана Педова: 
„Като отишли да ме кръщават, попът 
викал : „Не може да е такова името“

родена 1942г. в с. Друган. Срещаме се с нея в дома й в с. Друган. 
В разговора се включва и съпругът й Ганчо Педов.

- Бихте ли се представили? Доколкото разбрах, Вие сте си от 
Друган?
Исталиана: В Друган съм си родена и тука съм се оженила и 
тука остарях. Това само мога да кажа.
- Вашето име е много интересно!
Исталиана: Мойто име е казано на една баба насън, майка ми 
не е имала 15 години деца. Ама защо не е имала деца? Защо 
като е дошла на сватбата, тя е била с младоженеца в двуколка.  
Отзад зад тях е имало каруца и тоя, що е зад тях, да спре да и 
при самото спиране на двуколката отзад я мушка по кръста, 
удря го и затова не е имала деца 15 години, но се е излекувала. 
И една баба Дота й се е приказвало насън и викала: „Струмо 
да те изкъпем и да туриш на това дете името Талианко“. И 
като са отишли да ме кръщават на 22-ри март, на Младенци в 
църквата, попа викал: „Не може да е Талианка, ще е Исталиана“ 
и затова името ми е така. И затова съм и останала жива, иначе 
хората си знае работите, мръсни работи да правят. После брат 
ми и другият ми брат, ние сме три деца, майка ни е гледала, а 
баща ми е работил в ЖП-то, старши работник у железниците. 
А майка ми работеше в стопанството и по полето земеделска 
работа, там земаше земеделска пенсия. Наще са живели в 
Могилите  и после са дошли тука и до Камени са си направили 
къща, ама близо до реката, за да може да си поят волове, крави. 
И после са си направили къща малко по-нагоре.
- Какво си спомняте за Друган от детските си години?
Исталиана: Спомням си едни хора влезнаха във стопанството и 
наще долу работеха и даваха наряд на държавата.
- Разкажете ми с какво сте се занимавала през Вашия живот, 
какво сте работила?
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Исталиана: По професия съм работила само в мандрата тука, 
после в Електрик и се пенсионирах.
- И през цялото време в Друган?
Исталиана: В Друган съм живяла и съм пътувала. Имаше 
рейсове в 6.15, 6.30, 7 без нещо, 9 часо. Освен това работех в 
Могила, пенсионирах се и ходех там да чистя, пълно беше с 
хора. А сега няма. И Могилата фалира и те така.
- Защо отидохте в мандрата да работите?
Исталиана: Ами трябваше някъде да работим. Мене не ме 
приемаха за шивачка, лоша характеристика ми бяха дали тука, 
деда ми защо е имал имот...
Ганчо: Това кой комунист, кой не, те теа ги делеха, и нея я 
отделиха.
Исталиана: И така, виках си, те щом не ме приеха да учим, значи 
няма да ме приемат никъде и да работим. И в стопанството 
работих, после отидох в мандрата. Мъжът ми тука работеше, 
в завод „Ленин„. И вече като направиха в Радомир мандра, и 
ние всичките от Гълъбник хората, от Друган, от Радомир там 
отидехме да работиме. Сега всичко са разрушили. Сега няма 
мандра, няма нищо.
- А какво правехте в мандрата?
Исталиана: Правехме сирене, бяло саламурено сирене.
- Как се произвежда сирене?
Исталиана: От стопанството докарваха, имаше крави, имаше 
овце и от там докарваха млякото с гюмове и се сипе това в 
тенекета у ваната с топла вода и оттам с ръцете доле пак у 
студената вода се охлажда. Подгрява се на 70 градуса, а се 
охлажда на 34-35 и после се сири. И като се подсири с мая, и се 
чака 1 час. После се реже с нож, има специални ножове. После 
трябва да се изцвичи  и се стяга с  цедилки. И после, вече като 
се стяга, се слагат отгоре тежести, да се изцеди. Като се изцеди, 
минат се 2-3 часа и трябва да го нарежеме на калъпи с дъсче. 
Като линии се реже на квадрати и се сипва саламура/цвик и 
морска сол и така стои цяла нощ. И на сутринта се вади и се 
слага в тенекета и в каци. Тука беше в каци. Реди се, реди се 
в тая каца 2-3 реда, у другата каца и така докато се напълни и 
се засипе със саламура. И дойдеше кацар, та задънеше отгоре 

кацата и в складовете се откарваше там да зрее.
- Колко време зрее сиренето?
Исталиана: 40 дена стоеше там сиренето и си го продаваха вече.
- После из цяла България ли го продаваха?
Исталиана: Къде си искат - там, това си е пазар. След това в 
„Електрик”  почнах работа.
- А защо напуснахте мандрата?
Исталиана: Защо ли? Защото е тежко и почнаха да ме болят и 
краката. И там  по-лека работата беше и по-малко пари бяха 
ми.
- А в „Електрик“ какво точно работихте?
Исталиана: Бях там снабдителка, прекарвах с една количка 
железарии на жените да боядисват в бояджийския цех.
- Пак не е много лека работа това...
Исталиана: Ама е по-другa работата. И сега взимам 230 лв. 
пенсия и те това е.
- А кога се пенсионирахте?
Исталиана: 97-ма година. А съм родена 42-ра година. По време 
на войната...
- А как се запознахте двамата с дядо Ганчо, как се оженихте?
Ганчо: Е, много лесно.
Исталиана: На един събор, на Чуковец на събота, харесахме се 
и те така.
Ганчо: Она е от ма’алата тука.
Исталиана: По-надолу живееме, на 10 минутки.
Ганчо: Така млада и аз млад.
- На колко години бяхте?
Исталиана: На 17 години бях, а на 19 години родих дъщеря.
Ганчо: Ученичка беше, земах я ученичка. А аз бях на двайсет и 
три.
Исталиана: Да, тука така беше, една мания, а сега пък обратното. 
Кой какво си намери. Сега вече по вкус е така, тогава друго беше. 
Мойта дъщеря се ожени на 26. А после една нейна съученичка 
от Радомир й казваше: „Марианке, защо са ти по-малки децата, 
ти си по-млада, а мойте са войници, значи аз съм по-стара“, а те 
са учили заедно. Мойта майка 15 години не е имала деца, после 
ме е мене родила и братята ми, двама.
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- А децата Ви с какво се занимават?
Исталиана: Имаме една дъщеря, тя живее в Радомир,  и две 
внучета. Дъщеря ми има син и дъщеря и двамата имат по едно 
дете. Наталия има 6 години дъщеря, а Сашко има 3-месечно 
малко бебе, та му се радваме. Това ми е най-голямата радост. 
И събота и неделя тука дождат, баници, какво има, сутрин 
им направим закуска, на обяд нещо кюфтенца, всичките се 
събереме и обед. Па през това време ходят, та работят долу 
в градината, долу имам градина и така докато се произведе. 
И после есенно време аз не мога да работя, болят ме краката, 
дадат чушки, домати, всичко що има.
- Променил ли се е Друган през последните 30 години?
Ганчо: Променил се е, защото няма хора.
- А според Вас защо си тръгват от тука хората?
Исталиана: Нали ти казах - могилата, градовете, за да ти отиде 
там детето, те си накупиха апартаменти. Там ти учи детето и 
там ти работи, иначе си пътуваш. Аз съм си пътувала и много 
неприятности е било това, защо се пътува.
- А според Вас има ли някакъв начин да накараме хората да се 
върнат пак да живеят тук?
Исталиана: Хората тука, едни си купиха вили, кои си имат 
пари, и си дождат и тука си правят почивките с гости и с 
приятели. Иначе за какво да се върнеш. Нещо да имаш тука, 
да произвеждаш, а то що се върне, он е стар вече, не може да 
работи. А младите какво ще работят, цял ден ти няма откъде 
да си вземеш хляба, като нямаш заплата.
- Това е много интересно, сега хората живеят по две години 
заедно и се развеждат, а Вие как сте толкова много години заедно?
Исталиана: Речеш си „Като ходиш на друго място, не се знае 
какво ще го намериш“.
Ганчо: Па живееме си до сега, 85 години съм аз, она е 76-77. 
Жената трябва повече да трае, а мъжо….
Исталиана: Да, она верно трае, ама като си помислиш, тия що 
са се развели, она ойде на друго място, па оня по-лош. А едно 
време във войните, като им убиеха мъжете на фронта, она 
остане с 2-3 деца и къде ще иде - вземе някакъв си вдовец и 
трае, само и само да може да си повдигне децата. А сега, ако 

имаш две деца, работата ти работа, апартамента си си купила и 
сама ще си ги гледаш. На тебе не ти трябва такъв да те тормози. 
Да ти кажем има голямо значение и това. Едно време тука 
всичко работеше у ДМЗ-то за стотина лева, втора, трета смяна 
работеше, завод Ленин...
- Аз, доколкото разбрах тука преди е имало много хора…
Ганчо: Най-голямото село беше тука, обаче няма народ, всички 
измряха.
- На мен ми е много интересно има ли в Друган някакви ястия, 
които са характерни за селото?
Исталиана: Има зелник, има баница…
- Какво е зелник?
Исталиана: Зелник е като баницата, ама вътре има лук на 
средата.
- А защо му викат зелник?
Исталиана: Те така, защо има зеле, а зелето не е от зелка, а от 
лук, червен пипер, малко може да си сложиш сиренце и така. 
Качамак, триеница. Това е триеница: търка се с ръцете и с 
масло се вари като юфка… Лютеница, наща се прави само 
с вода, чушки и картофи и праз лук, това е като чорба, като 
зеленчукова супа го води, пише го по списанията. Качамак се 
яде най-много тука от едно време.
- Вие приготвяте ли ги тези неща?
Исталиана: Скоро правихме качамак, зелник си правихме оня 
ден с мойта дъщеря и те така...
- А някакви обичаи, традиции? Има ли нещо много характерно 
за тук?
Исталиана: Е тука едно време, днеска на Тодоровден се 
превараха конете. Ама имаха... кой има кон, кой има магаре, 
нищо нема сега. Е тука, викаме го Дълбокия път, и там се 
превараха и дойдеха на игрището, там къде е фурната и тогава 
от стопанството им дадеха по едно чувалче жито на тоя, що е 
първенец, и венец даваха на коня. Там жените се пременяха, 
направят си колачета и почерпват така хората.
- А през социализма църковните празници празнувахте 
ли ги?
Исталиана: Ние ги празнувахме, ама като пойдеш до църквата, 
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всекой ти се подиграва: „Богомолката къде е пошла“, а сега 
първи отиват на курбан.
- И кукери знам, че има...
Исталиана: Кукерите са отделно, те са на 13 януари. Тука имаше 
огън, мойта правнучка казва песните и хумореските, она много 
обича. Тя ще ти разкаже, па облече се по-представителна такава 
в читалището…
-   Ходите ли често в читалището?
Исталиана: Идеме, идеме, аз съм си ‘се там у читалището с 
Лена, с Надка ама то вече няма и жени. Ама такива, що сме се 
събрали, идеме на фестивали, сега скоро идехме в ресторанта в 
Радомир, кой - що може да си отнесе, едни - пача, едни - баници, 
едни - торти и хора едни купуваха, едни подарявахме.
- Има ли в Друган някакви интересни думи?
Исталиана: Шопи сме ние. Едно време стълбите го викаха 
„басамаци“. Прозореца се викаше „джам“, котките - „мачка“, 
„нарог’, чувал е „мутафка“, на възглавници за столовете се 
викаше „чучка“. Едно време шише са го казвали „сурия“. 
Докато надоле в Македония -ке, -ке. Тигана с дръжката му 
викаме „тава“, а на тавата, кръглата му викаме „тепсия“. 
Едно време като се е готвело в калаени съдове, като се сготви 
и веднага каквото е останало, се мести в друг съд, защото се 
окислява яденето и ще се отрови. Едно време у подници са 
правили погачи, царевична погача - мачкан хляб, надробен, и 
се слага у масло и се пържи, и се слага малко сиренце, и се яде 
за закуска. 
- Добре, ако можехте нещо да промените в Друган…
Исталиана: Е какво ще го променяме…?
- Представете си, че нещо можеше да се промени в Друган, 
какво би било?
Исталиана: Я не мога да ти кажа. Това си е вече…, има си кмет, 
има си управници, по-разбират, по-знаят.
- А какви са взаимоотношенията между хората в селото?
Исталиана: Епа хубави, добри. Всеки кой с какво се занимава. 
Добър ден, добро утро, поздрави, роднини, същото. Ама сега 
няма кой. Като пойдем от тука до горе с бастуно, никой ни ме 
стигне, ни ме спре, няма на кого да кажеш „добро утро“. Само 

тука един Захари мине и това е. Само коли разминават и това, 
няма хора. 
- Какво ви харесва най-много в селото?
Исталиана: Мирно, спокойно, е това е селото, няма кражби.
- В един ваш ден, обикновен ден, кое нещо очаквате с най-голямо 
нетърпение?
Исталиана: Живи и здрави са сме, да ми дойдат децата на гости.
Ганчо: Преди 3 месеца бебе очаквахме.
Исталиана: Ойдехме там, видехме, внуко си беше оправил 
апартамента, нагласено, бебето мъничко, само жми и поглежда, 
и се смеем - това имало очи (смее се).
- А как ви минава един обичаен ден?
Ганчо: Сутрин като станеме, кафето, па закусиме, разходиме 
се, на обяд легнеме, та лежиме и следобед ставаме, пак нещо 
поддържаме работа, телевизор гледаме, оно па и няма и що да 
гледаш.
Исталиана: Иначе лятно време сме навънка. Сред двора си 
седиме и рядко да мине човек да ни каже „Здравей“. Преди две 
години чувах кози, ама ги махнах, не мога да летим по тех, не 
може да ги стигнем. Летиш, пасеш ги, защо па да се тормозим 
толко. Ей купи си млеко и готово. Горе-доле сме добре.
Ганчо: И досега още работим.
Исталиана: Сега иде та работи на частно там, в една къща в 
Диканя. Прави кашкавал, прави сирене.
Ганчо: Па сега си живуркаме, ега се не мамиме (смее се).
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Кирил Аврамов: 
„Абе, напусни тая София, ако искаш да 

преживееш още малко“
Роден 1940г. В с. Друган. Предишен кмет на с. Друган.

- Бихте ли се представил?
- Кирил Драгомиров Аврамов съм. Роден на 28.04.1940 
година в Друган, бившата околия Радомирска, регион 
Кюстендилски по това време. Детството съм изкарал в Друган.  
Баща ми се занимаваше със земеделие. Ние сме многодетно 
семейство - шест деца, от тях - пет дъщери. Аз съм най-малкият. 
Шестият. 
 Още от малък - труд, постоянство, работа, животни и 
понеже сме разполагали с по 100-120 декара имот с това сме се 
прехранвали. Майка ми, баща ми, две баби и ние шестте деца, 
десет човека сме били в семейството до петдесета година. След 
това починаха бабите. 
 хАз съм учил в Друган до седми клас. През ‘54 година 
завърших в Друган, след това кандидатствах и бях приет в 
електротехникума в Радомир и учих там до ‘59-та година. След 
което съответно през всичките тия летни времена съм работил 
на различни места - в Енергото по поддръжка на линии, на 
стаж, заводски строежи, ТКЗС... 
 Общо взето труд и постоянство в детските години, за да 
можем да преживеем, щото от земеделие само подсигурявахме 
храната, а пари малко. Условията тогава бяха, че не разполагахме 
ни с дрехи, ни с обувки, просто нямаше разкош на времето. 
И така, ‘59-та година влезнах в казармата. Намеренията бяха 
на военните да остана там на служба, с един мой колега 
поддържахме радиостанциите. Бяхме добри двамата, искаха 
да ни оставят, да ни правят старшини и да учим във военно 
училище, но отказахме. 
 След това се завърнах и започнах работа в завод Струма, 
електро поддръжка. Така изкарах там една година, след което 
се преместих в завод „Ленин“ или „Стомана“ по сегашному. 
После заминах за София в един институт Ленин за учители 
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специалисти. Завърших шестдесет и пета година и бях 
разпределен като преподавател в техникума в Радомир. Там 
изкарах две години и ходех на бригади, в една бригада бях 
командир, залесявахме площи между Друган и Горна Диканя. 
 След това ми се отдаде случай и заминах ненадейно в 
Бургас... То се водеше Булет, една фирма за кораби, и отидох 
като електротехник на корабите. На кораб хидрофон изкарах 
две години. След това на още един кораб, а после специализирах 
в морско училище пак две години като електромеханик. 
 Работил съм и в океанския риболов. Лятно време 
отивах да замествам колеги до Средиземно море, до Черно 
море. Седемдесет и трета година бяха големи мъки преди да 
напуснем Океански риболов, щото не ми даваха трудовата 
книжка, не ме освобождаваха. 
 После дойдоха мои приятели и ме насочиха към завод 
ВДК София, като се отказах и напуснах Океански риболов. 
Поради липса на един колега, отидох и поддържах телефонна 
централа - и радио, и телефоните. И в София изкарах до 
осемдесет и пета година. След като ми минаха десетте години 
стаж, задължително както си беше, ме направиха електро 
инвеститор към ДК София. И до последно до ‘91-ва година 
работих там в частта по станции, трафопостове, канализации, 
почивна станция в Китен и такава дейност.
- Вашите родители от този регион ли са?
- Да, от Друган са моите родители. Баща ми - Драгомир, 
майка ми - Славка. Те са 1906 година родени. 
- А можете ли да ни разкажете за семейството Ви?
- Шестдесет и трета година се ожених за една моя тукашна 
приятелка, Райка. И тя в селото живееше. Сватбата мина 
благополучно и след това отидох в София да учим, нямаше 
как. Шестдесет и четвърта година се роди дъщерята Емилия, 
на двадесет и осми май. И тогава куриозното беше, че Райка 
беше в родилното в Перник, показва ми се и аз питам: „Ще те 
изписват ли днеска?“. Аз бях на изпит в София и моят зет я 
докара, и ме бъзка: „Ти не дойде жена си да вземеш“, а те като 
мине визитацията казват: „Днеска ще те изпишем, няма да те 
изпишем“, и така, майтапи. 

След това, след две години имах син, е тоя който е тука - шейсет 
и шеста година. Седемдесет и осма година заминах в София, в 
квартал Люлин, там малко апартаментче вземах и така тръгнаха 
нещата. Живот. Това е в общи линии. Но съм работил и в 
Поморие едно време малко, работил съм и в Перник в мината 
лятно време една - две години, защото трябваше да се изкарат 
пари за ученето.
- Кое е това, което Ви прави горд, че сте от Друган?
- Мен ме прави горд, че хората са запазили своето 
самочувствие, че до известна степен е коректно село - няма 
злепоставяне, няма кражби. Развива се художествена дейност, 
сурвакари, футболният отбор аз го поддържах, доста време 
помагах. Тия масовите културни мероприятия си се развиваха 
в това направление. В последно време, предпоследният ни кмет 
Ненчо, който ми беше роднина, успя да направи черквата. Това 
беше също голям принос към селото. Хората за традициите са 
коректни, запазиха се тия неща основно. И това е за радост, че 
взаимопомощ означава. Дет’ се вика и за хубаво, и за лошо тука 
все пак се събират хората. 
 Няма така разновидност както на някои места. „Ама ще 
ходим ли, няма ли да ходим, ама ще помагаме ли, няма ли да 
помагаме“. Ето тези неща аз ги изпитвах, но тука по време на 
прехода, когато ставаше земеразделянето се създадоха известни 
интриги заради земя, заради парцели, заради такива неща, 
които се явяваха в момент на алчност до известна степен от 
хората. Защо той ‘земал тази нива, защо оня ‘земал онзи парцел 
и така. Аз съм човекът, който участваше от първия момент във 
всичките тия земеразделяния. И съм недоволен от себе си до 
известна степен, че не можах да запазим някои неща, понеже 
тия ликвидационни отдели бяха „насъскани“ от други места 
да развалят, без да се прави сметка за утрешния ден. 
 Също не бях доволен и от себе си в една друга крачка, 
която не я разбрах - когато Виваком дойде и са изхвърлили 
тази кабелизация, която аз я направих с голям зор. Можеше да 
направим една готова уредба, за да може в читалището една 
усилвателна уредба да се пусне по кабелите и така. Това ми е 
пропускът, ама, аз не бях кмет тогава и не разбрах просто. Та си 



110 111

има пропуски такива, които човек не може да ги предвиди.
- Има ли специфични кулинарни традиции в Друган, които да 
го отличават от другите населени места?
- Не мога да кажа. Сега, на времето като бях кмет, аз успях 
да запазя стола, който беше на ТКЗС-то, успях да го направя 
стол за стари хора и се създаде работа на десетина човека. 
Разнасяха храна. Готвеха се най-различни ястия, понеже 
нямаше криза за месо, картофи се садят достатъчно, бобът вече 
малко намаля, но предимно картофи се ползват. Зеленчукови 
градини, всичко си отглеждат хората, имат си. Е сега още 
малко почват разсадници, това-онова. Това е специфичното за 
храненето. Това се отнася за тия, които са си тука постоянно. А 
ония, които идват пролетно време, садат градини само, гледат 
кокошки и ги ликвидират, после заминават на парно.
- В рамките на деня, кое е това нещо, което Ви прави щастлив?
- Че сутрин като станем слънцето през прозореца все пак 
огрява и аз ставам, оправям се, отивам да нахраним животните 
и си сложим закуската. Това е нещо да направиш, да постигнеш 
нещо, да си посрещнеш децата - събота, неделя, независимо 
кой ден. Това е мероприятието, което те кара да се чувстваш 
щастлив, че даваш някакъв принос на фамилията и на всички. 
Или пък да дойде някой комшия, да му услужиш с нещо, да си 
поприказвате и така.
- А кои са тези неща, които Ви ядосват или разочароват?
- Примерно това, че много хора не мислят за после. 
Гледам много телевизия, чета вестници... Алчност и нищо 
повече. Това е като некои съседи, където все искат. Абе искат, 
искат, ама трябва да дадеш, за да вземеш, животът е такъв. Ама 
някои искат само да взимат. И младежта особено. Но мойте 
не са такива да кажеш. Все пак наследственият ген явно има 
значение.
 От моето семейство, от сестрите, единайсет племенника 
имам. От единайсетте девет с моите са завършили висше 
образование. На времето петдесета-шейсета година тръгвахме 
всички да учим. На двадесет и осми, август месец, беше 
Богородица, а се учеше от първи септември. И имаше едно 
смешно положение - баща ми с голямата каруца с литрите 

товари тука багажите на учениците из махалата и тръгваме 
за Радомир, и за Перник да учим. Е, верно, ето в Радомир 
имаше три учебни заведения. Техникумът беше на ниво, 
защото отиваш на изпит, от 800 човека приемат 160, четири 
паралелки. В гимназията беше без приемни изпити и третото 
беше машинотракторно такова. И за това имаше майтап тогава 
- който може влиза в техникума, кой не може става тракторист 
или шофьор. Това беше времето, в което имаше желание у 
хората, бедни и богати, да учат. 
 Навремето баща ми садеше две ниви с тръстика. Тази 
тръстика се караше в една фабрика в Диканя и се правеше 
сладко, както се прави от цвекло. Баща ми си подготвяше десет 
тона тенекии сладко със сирене и това ни беше всичко. Есенно 
време се съберат с десет комшии и заколят две прасета - едното 
по-рано, едно после. Дечурлигата сядат на по-малката маса, на 
по-голямата - възрастните. Такъв беше животът. И що викаше 
баща ми: „Няма не, щом ти казват - отиваш и работиш“. Той 
казваше още една приказка: „Човек, който загуби страх и срам 
- отпиши го“. Нашите родители бяха стриктни - за работата 
и за морала, и за всичко се искаше работа. Сега всеки тръгва 
търговия да прави и това ме ядосва. Как, в какво ще правиш 
търговия?! Всеки търси лесните пари. 
- Промениха ли се хората и ако да, как?
- Хората се промениха малко в това да не се трудят много, 
а да преживяват. Когато аз бях кмет в Друган бяхме около 
650 човека, сега са около 300. И от там нататък намаляваме 
и изчезваме възрастните. Няма прираст, няма млади хора, 
семейства не се създават. Общи приказки говорим, обаче това 
са факти. Няма раждаемост, няма нищо. Аз на времето на 
двадесет и пет години две деца имах и после тръгнах да търсим 
развитие и пари. Не може да чакаш на четиресет години и 
после казваш: „Абе, за какво ми е семейство“. И за това съвет - 
не си семеен, нали? Е, това е един неприятен момент - няма ли 
сключен брак, не става семейството. Има ли деца, вече може да 
има някаква връзка. Иначе всичкото е: „Ама не ми харесваш, 
айде довиждане“. Това не е присъщо на нашите традиции.
 Едно време ние правехме сватби така - от събота до 
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понеделник - три дни. Теферич се прави у събота с музика, у 
неделя при момичето, у понеделник при мъжа на гости. И се 
събира цялата махала, цялата рода, всички. И бедни, но весели. 
 А сега, само на погребения ходим. Моята рода беше 
повече от Студена. И в Сините вълни, там на язовира, съм ходил 
на 15 сватби, на братовчеди, на тия, на ония. А сега даже някой 
като си замине, докато ме изберат по телефона да разбера, не 
може да се съберем да ги изпратим.
- Както знаете в последните тридесет години настъпи 
промяна в управлението на държавата, от един режим към друг. 
Какви промени настъпиха в Друган?
- За трийсет години в Друган животновъдството изчезна, 
земеделието поне се развива, кооперациите се стегнаха и 
обработват земята. Всеки търси лесния начин за обработване. 
Царевица - малко, пшеница, слънчоглед.
 Навремето в Друган имаше блок с ягоди, зеленчукова 
градина. И това създаваше работни места. Като стана ТКЗС-то, 
ние в Друган само нашата махала имаше четири звена по десет 
работници - четиресет човека, които отиваме на полето да 
работим, за да прибираме продукция. И тогава вече дойдоха 
вършачките и нещата се промениха, иначе ние обработвахме 
земята с конете и с кравите. 
 На обяд като си дойдем след училище, татко вика: 
„Докарай кравите“! И аз орем с конете, понеже плугът е на 
колелета и лесно се обръща, той с кравите, та поорем, ‘щото 
няма време, всяко нещо си има период на засаждане. 
 Спомням си сега, имаше един, който държеше 
свинефермата в Друган тогава. Застъпих го, понеже 
замърсяваше водата, та той пусна тръби, изкарахме друг 
водопровод, за да могат животните да отидат до Ботевата 
къща да пасат и да се поят с вода. Там след земеразделянето 
бяха останали шейсет декара имот. 
 Сега крави в Друган има сигурно десетина, овце я има 
сто, я няма. Тука има 30-40 кози. Чакаме продукция от магазина 
да ни докарат. Едно време се произвеждаха, а сега се докарват. 
Взимаш едно свинско от пазара, то няма мирис, няма нищо, то 
е хранено с рибно брашно, с кокали, с отпадъци и тем подобни. 

Аз като хранех прасета и другите животни, слагам само ечемик, 
царевица и слънчоглед. То си е вкусно, животното е чисто. 
 А, забравих да ти кажа, в Океански риболов, като бях там 
механик, там се правеше рибно брашно от отпадъците. Това е 
дълга тема, но това брашно в Нигерия и други държави беше 
скъпо и го ползват за храна. Нивото на развитие на световния 
пазар дет’ се вика - къде са едните, къде са другите? Аз имах 
щастието да отида на много места, последното ми ходене беше 
в една кувейтска фирма. Работих малко, осемдесет и първа 
година заминах за Япония да получаваме кораб - 90 хиляди 
тона. И тръгнахме по София, Цюрих, Карачи, Хонг Конг, 
в Токио изкарахме една седмица, после Нагасаки проби 72 
часа, но после се случиха някои неприятности при мене и ги 
напуснах. Но рибно брашно ние произвеждахме на ден средно 
по 30-40 тона. 
- Ако имаше възможност в момента да промениш нещо в 
Друган, какво би направил?
- Хората тука, ако си създадат условия да работят, понеже 
има ли вода и земя, и желание - става. Ето ние със сина ми, 
понеже е упорит той, 180 квадрата имаме - за картофи, за 
зеленчуци. От 180 квадрата изкарахме шестстотин килограма 
картофи, поливал съм ги четири-пет пъти, наторено. Когато 
работиш с мерака да създадеш нещо - можеш. 
 В Друган ние имаме над шест хиляди декара земя под 
вода. Но сега нещо от последното земетресение аз си давам дума, 
изворът, на който съм бил дежурен, ми разправят намалял от 
220 на 130 литра. 
 Мисълта ми беше, ако искат младите, а и средната 
възраст, да поживеят малко повече, да се освободят от мъглата 
в София - да се хванат и да работят. Аз на много мои приятели 
им казвам: „Абе, напусни тая София, ако искаш да преживееш 
още малко“. 
 Ако имат мерак хората - има земя, условия има, 
всичко има. Въпросът е да се отделиш от тая навалица, от тия 
катастрофи, от всичкото струпано там. Обаче това задръстване 
е порочно вече. Всеки търси София, защото вика, че има работа.
- Следващият въпрос, който исках да ви задам, е как могат да 



114 115

бъдат убедени хората да се завърнат на село. Това което казахте, 
мисля, че отговаря донякъде на този въпрос. Може ли нещо да се 
допълни?
- Закупува се по-евтина земя тука. Може да се открият 
перспективни нови фабрики, някакво ново предприятие за 
консерви, за производство на някакви продукти. Има си хора, 
които разсъждават върху това нещо. Имаше даже едно момче, 
когато бях аз кмет, идва и разбира че нашето семейство има 15 
декара на едно място и вика: „Може ли да я закупим“? Викам 
„Добре“. Аз пък поставих задача на сина ми да проучи момчето 
с добри намерения. Обаче банката му отказва парите и той не 
открива фактически предприятие. 
 Сега тука едно друго ужким го гласят за производство 
на билки. Но в сегашния момент аз не го виждам като такова. 
Втора година е като една кариера за строителни материали, за 
чакъл дето се вика. 
 Ако се помисли, ако има младежи, които са се събрали, да 
са подготвени, както вие сте се събрали с идеята да направите 
нещо сега, ако има такива младежи да се кооперират и да кажат: 
„Искаме да направиме това и това“, ще го направят. 
 Иначе по природни дадености при нас в Друган имаше 
овощна градина, около 1500 декара, ябълки, круши и така 
нататък. След като стана ТКЗС вече не беше рентабилно, 
резнаха ни. Сега примерно тука, вярно, че овощните градини 
трудно стават, трябва вода, но една овощна градина от три 
декара дава продукти, които се търсят на пазара. Една ябълка 
тука може да ти произведе 500 кг до 1 тон. Едно дърво от 
големите. А от малките, които са сега вече на мода -  200 - 300 
кг. Но това е - трябва воля, време, за да създадеш, а не хоп - да 
вземеш.
- Като финални думи какво бихте искали да кажете?
- Да се стегне младежта, да се вземе в ръце, да почват 
да работят и да мислят малко за съвременното развитие на 
науката, техниката и приложението й в селските райони. Е 
това е, което трябва да направят.
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Кирил Щрапулин: 
„Тука в черквата повечето от 

дърворезбата аз съм я правил - с мерак 
правих всичко“

-  Бихте ли се представил?
-  Казвам се Кирил Щрапулин. Роден съм тук, в село 
Друган. Основното си образование завърших в селото, 
имаше училище. След това учих в Икономическия техникум 
в Перник. А четири години по-късно заминах за  казармата. 
След казармата отидох в Кремиковци, всичко живо се 
изселва, и при мен нещата се промениха, заминах. Взех 
софийско жителство. И сега, жив и здрав, се пенсионирах 
и се върнах на село, тука. Занимавам си се с разни неща - 
дърворезби и разни други, тука съм си в момента. Семеен 
съм, имам  дъщеря, един внук и една внучка. Внукът е на 
петнайсет години, внучката - на десет. 
-  Казахте, че сте роден в Друган, кое е това, което Ви кара 
да се гордеете, че сте от тук?
-  Чак за гордост няма, но всеки си обича местенцето, 
в което е роден. Аз си го обичам Друган, единни хора сме. 
Разбира се навсякъде има такива, които дразнят останалите, 
винаги са против, но повечето са добри хора, помагаме си. 
Лошото е, че нямаме работа. Децата се изнесоха по градовете, 
по апартаменти, по Радомир, и тука останаха малко. Намаля 
младежта. 
-  А къде е младежта според Вас?
-  Повече са към Радомир, тия нашите специално от 
Друган. Еми, тука намериха по Електрик, разни заводчета 
има, в София са по-малко. Едно време като заизлизахме от 
селото повечето по София отидохме, мои роднини, а и по-

Роден 1948г. в с. Друган. Интервюто се провежда в 
кметството на с. Друган, след което г-н Фарашки кани Асен 

Василев у дома си, за да му покаже своите творби. 
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голямата част от набора. 
-  А в момента с какво се занимавате? Казахте дърворезба?
-  За счетоводител съм учил, обаче не можах да стана 
такъв. По професия в Кремиковци станах заварчик. И след 
това, след като се пенсионирах тука, започнах да се занимавам 
с дърворезба. Това ми е хоби, нито съм учил такова нещо, 
нито съм завършил, но ми допада. И с природна пластика 
се занимавам, също и с кукерски маски, сега напоследък е 
модерно. Имам успехи, тука последните ми два сребърни 
медала са за индивидуална маска. И така, мисля, че горе-долу 
се справям добре. Творческа натура съм. Моите родители 
нямат нищо общо с мен, баща ми миньор цял живот, майка 
ми домакиня беше, работеше тука по стопанството едно 
време.
-  Родителите ти по принцип от Друган ли са?
-  Баща ми е от тука, майка ми е от Владимир.
-  А баба ти и дядо ти също ли са от този край?
-  От тука са кореняци и двамата. Дядо ми, лека му 
пръст, е убит 1914-та година в Междусъюзническата война. 
Аз съм едно от децата, което никога не е имало баба или 
дядо, защото дядо, когато са го убили там на Струмица ли, 
на Круша, едно от двете, и баща ми даже не го е виждал, 
на една година е бил. И после баба ми се е оженила за друг 
човек, тука от едно съседно село, и тия баща ми, леля ми и 
един чичо, те са били чужди деца и са ги поотбутнали. Те 
никога не са живели при нас и аз никога не съм имал баба 
или дядо. Още от малък ме учеше майка ми да си готвя ядене. 
После отидох в Перник ученик, стол имаше, обаче отначало 
първата година нямаше стол - готвим си. Говорим за след 
осми клас, девети клас, значи съм бил на 13 години.
-  Кое е общото между хората в Друган?
-  Сега нещата доста се измениха. Преди аз като се 
уволних примерно, бяхме някак по-задружни. Ако някой 
тръгне да строи къща например и има нужда от помощ, друг 
ще дойде, ще му помогне. Отиваме, помагаме на единия, 
друг път на мене ми се налага - идват, помагат ми.  Просто 
така се поддържахме, и се сближавахме, и се защитавахме. 

Сега има техника, има помпи, качиш бетона, тогава нямаше 
как. Всичко беше на ръце. Също предполагам сега тука има 
деца от съседни махали, които не се и познават. Нито го е 
виждал, нито го знае. Това мисля, че е разликата. И ако са 
повече народ може би ще си помагат повече. Има и тука 
някои хора, то зависи от характера на човек, нито иска да му 
помагаш, нито да ти помага.
-  А има ли черта, която според теб е обща за хората от 
Друган?
-  Не ми е направило впечатление. Има си хора различни. 
Човешката природа си е дала, каквото трябва на Друган и 
така. 
-  В рамките на деня кое нещо очакваш най-много и кое те 
прави най-щастлив?
-  Аз много рядко заспивам, без да знам утре какво ще 
правя. Като работех, там си имаш ангажименти, ставаш 
сутринта, на автобуса и заминаваш за работа. Но тука сега, 
особено напоследък, като малко увеличих дърворезбата, 
всяка вечер на другия ден знам какво трябва да правя, и 
докъде да стигнем, и колко да направим, и следващото, и 
материал си подготвим. Като и днеска, сутринта - дървата, 
сега тука, следобеда си имам други ангажименти…
-  А успяваш ли винаги да си изпълниш задачите, които си си 
поставил?
-  Почти, не винаги. Аз не обичам такива мърлявщини, 
като правим нещо, правим го стабилно, здраво. Ето децата 
вчера маски показват. Значи роговете като гледаш, аз ги 
слушам сега: „Ела да видиш нашия майстор, че рогата 
не мърдат“. Аз съм ги така стабилно вързал, щото ти ги 
движиш, пийнал си, хвърляш я, тя трябва да е здрава, 
няма да тръгнеш на дефилето и да ти падне рога там пред 
комисията. По принцип нещата ги правим каквото и да е, 
каквото го мога. Почти няма нещо, дето да не мога. Значи 
паспортчик съм като заварчик. Имаш ли представа какво 
значи „паспортчик“? Това е първа степен с газо заварки, 
оксижени, всичко. Знам и дъските как се сушат, не съм 
професионалист, нали, но има си там чалъми, знам дъските 
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как да си приготвиш, материала как да си го направиш. Тука 
в черквата повечето от дърворезбата аз съм я правил. Значи 
просто ми допадна, с мерак правих всичко, една забележка 
не ми направиха. Обаче тука в черковната дърворезба има 
канони, които трябва да се спазват, аз за първи път правих 
черковна дърворезба.
-  Има ли други хора, които се занимават също с изкуство в 
Друган?
-  Има, тука имаме още един дърворезбар много добър, 
но неговата цена е по-друга, той си е професионалист, това 
си работи, с това си храни децата. Имаме още един, той е 
полицай сега в момента, той пък е завършил дърворезбарско 
училище в Кюстендил. Е те двамата, особено Вальо, са много 
добри.
-  А това дали е традиция от едно време?
-  Каква традиция, като баща ми е миньор бил! Айде аз 
съм металург бил, миньор не мога да съм, ама дърворезбата 
просто… Съвсем случайно стана. Като станах семеен и там 
на квартира бяхме, сега младите се оплакват, че скъпо било, 
квартири…  Аз взимах двеста лева в Кремиковци и давах 
четиресет лева за една стая на квартира. И до мене имаше 
други стаи, друг квартирант, един Марин, той инженерче 
момчето, обаче дядо му дърворезбар, баща му дърворезбар, 
има си ателие, има си всичко. И понеже го човъркат ръцете и 
почна: „Дай да правиме тука нещо“, ‘ма няма материал. А аз 
пък, късмет, в Дървеница имаше един фурнирен завод, карат 
махагони, орехи, всичко там на фурнири и това тънкото, 
което остане и ножа не може да го реже, се хвърля за брак 
или го дават на някой си. И аз имах там братовчедка, с един 
камион отидохме, купихме дъски и започнахме. 
 Така стана обаче, че се разделихме след една година, 
обаче (дърворезбата) ми влезна под кожата и, почнах да 
си купувам длета, почнах да си правим в Кремиковци там 
оксижени. И така си станах дърворезбар. И имаше тогава 
фестивали на художествена самодейност, и на една изложба 
в зала София и един беше наредил до мене природна 
пластика - животинчета разни от корени. И го питам „От 

къде, бе?“, и после станахме дружки. „Е, как откъде - тръгни 
по гората, има какво искаш“. И аз оттогава - по гората, жена 
ми е от там, от Самоковско, и горе по Верила, по Витоша… 
Имам поне 200 корена.
-  Разбрах кое е това, което те прави щастлив, а обратното 
- кое е това, което те ядосва?
-  Щастлив ме прави, когато от дърворезбата направим 
нещо готово. А съм нещастен някога, като дойде един такъв 
момент, не мога да включа, просто се ядосвам, не знам как да 
го продължа, не знам как да го направя.
-  Творческа криза?
-  Криза, да. Иначе не съм избухлив, спокоен съм... 
Полекичка, пийнем една ракийка… А, е това е. Значи като 
зациклим и не мога да се сетя какво да направя, глътна 
една ракийка, успокоим ли се, какво е, и се сетим, решим го 
въпроса. И нахвърлям там, с молива го нарисувам. Трудно 
ми беше с рисуването. Тази жена тука където е (Веска 
Чакърова), тя ми помагаше в рисуването нали, обаче имаме 
различни виждания. Тя го нарисува едно, обаче аз го виждам 
като тия 3D-та сега как е и не може да е еднакво. Аз първия 
слой, като му сваля, и всичко изчезва. И един път, два пъти, 
три пъти и почнах сам да си рисувам. К’во ми се иска, това 
си нарисувам. Виждам го как е, оставям, ако трябва някъде 
светлосянка къде ще стане, ако трябва нещо да се пробива….
-  Ще отидем и ще ми бъде интересно да направя снимки на 
твоята работа.
-  Аз точно това щях да предложа. За книгата да има там, 
ако трябва от тия неща…
-  От 30 години България вече е с друг вид управление, от 
социализъм - в демокрация. Как се промени Друган за тези 30 
години?
-  Не знам откъде да започна. Много народ ме мислеха 
да съм от червената партия, но не го взимам лично, защото 
ме засягаха и мене преди по Кремиковци. Караха ме да стана 
член на партията, обаче аз не исках. По-добре е сега, смисъл 
- ако ти се работи и ако си кадърен, или ако не си кадърен, 
ама имаш голямо желание да се научиш, има хиляди неща 
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и възможности. А преди и да те мързи и да не те мързи - 
в групата, как да е. Имах две жени с мене заварчици. Нито 
може да се мушне, едната грамадна беше, не може да върши 
работа, обаче кафенце, ходене, взимане, обяд, нещо ли, насам 
- натам… Но сега няма кой. Като не си вършиш работата…
- А Друган как се промени за тези 30 години?
-  Бяхме голямо село, бяхме 1200 човека, даже не знам и 
къщите дали не са 1000 и няколко там. Обезлюди се. За едни е 
лошо - сиромашията ги натисна яко, има такива по-болнави, 
по-така, пият алкохол… И сега го има тука, някои искат да 
взимат пари отнякъде, а да не работят. Едно, второ, его къде 
тука шивалня има, толкова ли няма работа. Три пъти те 
назначават и те гонят, епа кой ще те търпи? Значи каквото и 
да е, не трийсет години, не двайсет - кой си е работлив и си е 
работил си работи, кой не е, и в ръцете да му даваш, няма да 
се получи. Има една приказка „На сила може да му вземеш, 
ама не може да му дадеш“. Той, като не му се работи, какъв и 
занаят да му даваш…
-  Хората са се променили по към лошо - затворени, нямат 
чувство за общност, вярно ли е това?
-  Да, всеки го е страх примерно пари да му дадеш, не 
ти ги връща. Тука има по селото хора, които постоянно 
искат заеми, а не ги връщат. И излъжеш ли се един път да му 
дадеш, считай, че си изгорял.
-  Ако можеше да промениш нещо в Друган какво би променил?
-  Малко ми е неудобно да го кажем, ама ако съм млад 
сега, ще имам три-четири деца. И всичките ако са такива, с 
по 3-4 деца, ще си върнем училището, а то го затвориха. Без 
хора нищо не можеш да направиш. Всеки ден идват на кмета 
тука и му висят по главата, и го тормозят - ток няма, вода 
няма, еми то са едни и същи. Сега водата, то е ясно, с кризата 
(в Перник) и наща вода ще я вземат, то не може водата да 
изтича тука в реката, а там да мизеруват по Перник. Та това 
е, няма какво да се направи. Мястото е близо до София, до 
магистралата, до сега вода имахме доволно, няма изоставени 
къщи - каквото може да се продаде, всичко се продава, 
търсят хората. Дано в бъдеще… Е, децата гледай, имаме две 

бебета вече, други там две-три деца има по Радомир. Ходят, 
та учат…
-  Аз доколкото разбрах е имало вълна, която е напуснала 
Друган преди години? А в момента има ли тенденция да се 
връщат хората да живеят тука?
-  Е, такива като мене връщат се. Външни идват, сега си 
купуват къщи и има много, които си пътуват до Перник, до 
София, тука са 40 км. Докато отидеш от Подуяне до Овча 
купел до поделението, ако работиш там, тука по-бързо ще 
стигнеш до София. Аз на това разчитам: да имат хората 
пари, да си купят къщи тука и да си пътуват. Като пътуват 
и се връщат, тука от магазина значи си купиш хляб, ще си 
купиш от там по-хубава храна. А като си по София само с 
какво допринасяш на Друган, с нищо. 
-  Какви са ти очакванията за бъдещето?
-  Аз мисля, че ще се оправим някак си. Много хора 
мислеха и мислят още, че е било по-добре през онова време. 
Значи може да е било по-добро, но за някои. Да си кадърен 
и да искаш да пробиеш беше изключено, ако не си член 
на партията. По цеха отидеш нещо да работиш, ако не си 
член, няма да станеш бригадир, като мене как стана - нито 
бригадир, нито нищо. Те ще си загинат и тия младежта няма 
кой да ги подмушва сега. За мене сега е по-добре, стига да 
искаш.
-  Като финални думи какво искаш да кажеш?
-  Ако може още повече да се обедини тоя Друган и по 
някакъв начин да се помага кой с каквото може, и здраве да 
има всеки.
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Милчо Ковачки: 
„Красота - тъмно небе, а летят 

огнени топки“
Роден 1946 г., в с. Друган. Посреща ни в дома си на Сирни 
Заговезни. На гости са децата и внуците му. В разговора се 

включват съпругата му, Цецка Ковачка, и внучката им Мария. 

- Разкажете ми повече за себе си - как се казвате, на колко години 
сте?
- Казвам се Милчо Кирилов Ковачки. Роден съм в Друган, 
тук учих до 7-ми клас. Тогава се учеше до 7-ми клас. След това 
учих в техникума в Радомир. После започнах работа в  ТЕЦ 
„Република” в Перник и от 1974-та година започнах в полицията 
до пенсионирането ми. До 1997-ма година живях в Радомир, 
оттогава като пенсионер съм си тук.
- В Радомир какво работихте?
- В полицията. Като пенсионер тук работих малко, ама се 
отказах и си гледам къщните работи.
- С какво се занимавате вкъщи? Виждам, че имате много хубава 
градинка. 
- И тук имам хубава градинка, и от другата страна на шосето 
имам едно място два декара, където освен дръвчета, садим боб, 
картофи, царевици, зеле, моркови, всичко. Непрекъснато ги 
поливам. До тази година гледахме по едно прасе, кокошки си 
гледаме, имаме си две мацуни тук, едно куче.
- В градината за вас си гледате нещата?
- За нас си. Семейството на дъщеря ми и на сина ми са тук 
всяка събота и неделя. Ето днес е и празник, празнуваме и така.
- Да си поговорим малко за Друган. Харесва ли ви да живеете 
тук?
- Това ми е родното село, не съм живял в друго село да кажа, 
там ли ми харесва повече. Хубаво или лошо, тук съм се върнал, 
тук догледах родителите си и след това пък внуците гледахме, 
като бяха малки, с баба Цеца и така.
- Какво е нещото, което те кара да се чувстваш горд, че си от 
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Друган?
Мария: Построиха новата черква „Св. Спас”. Има една  страхотна 
жена иконописец , която изографиса цялата църква, а хората 
дариха икони, включително и аз дарих икона на Св. Иван Рилски.
- А преди това нямаше ли църква в селото?
- Имаше.Тя и сега съществува, в същия двор е и старата 
черква, запазена е, ремонтирана е и тя. Построихме и новата 
черква, на която преди много години са започнати били основите, 
но поради някакви причини не е построена. Аз като дете съм си 
играл из тези основи, там с всички деца тук от махалата.
Мария: Дядо ми също участва в построяването на черквата, дари 
вратата.
- Да, входната врата. 
- Значи са се събрали доста хора от селото, да помогне кой с 
каквото може? 
Мария: Това е най-хубавото, което се случи в това село, и имаше 
нужда, защото старата църква беше пред срутване.
- И ходите сега там за празници?
- Да, да. Съборът, на Спасовден в двора на черквата се 
прави, с курбан.
- Добре, като заговорихме за празници, имате ли тук в този край, 
в Друган или като цяло в района някакъв празник, който е типичен за 
тук, да не се празнува никъде другаде?
- Днес е Сирни Заговезни, точно тръгвах да ходим до другото 
място, където имам парче мрежа да донесем, за да направим тъй 
наречената „кишк”” - една топка от парцали, напоена с нафта, с 
дръжка. Довечера като се стъмни я запалваме и децата я въртят, 
хвърлят я, оратуват, за здраве. Това е обичаят „оратуване“. Преди 
години, когато имаше повече хора в слото, ето на нашата улица, 
накрая се слагаха маси и всеки е приготвил баница, ракия и там 
се събирахме на софра и прошка се прави. 
Баба Цецка:  И младите искат прошка от старите и целуват ръка на 
стария човек и казват „Прощавай, бабо/мамо!” и  тогава старият 
човек отвръща „Да ти е простено и от мен, и от Бога.”
- А пък младежите излизаха на този хълм за към Стефаново, 
на тоя хълм Огоя, палят огньовете и кишките - въртят се, хвърлят 
се и става една красота - тъмно небе, а летят огнени топки. 

Баба Цецка: Също и с яйцето, едно варено яйце се с игла пробожда 
и се връзва на конец и го заклащаш яйцето и децата трябва да 
го захапят с уста. Който може да го захапе побеждава. Това е за 
здраве.
Мария: И на този обичай с оратуването довечера се казва: „Ората, 
копата, дай ми, чичо, момата”. 
Баба Цецка: Преди години също имахме традиция, имахме 
възрастна жена, която почина преди 2-3 седмици на 90 години. Тя 
беше така, най-възрастна в махалата и ние се събирахме вечерно 
време при нея. На този ден не, защото на този ден на всички 
децата се събират, но например от сряда почва Прошката и ние 
се събирахме петък вечер при нея, като тя можеше много хубави 
баници да прави  и зелник или нещо. Ние всички носихме, кой 
вариво - това  е една от основните традиционни храни тук, това е 
кисело зеле със свинско месо и му казват „вариво”. И се събирахме 
в нея, така вечерно време си хубаво изкарвахме, поседявахме, 
искахме прошка и така съм запомнила много неща. 
- Оратуването значи са го правили едно време момчетата като 
си харесат някоя девойка? 
- Това е обичай най-вече за момчета, сега понеже няма 
много деца и момчета, и момичета участват в този ритуал. 
- А помните ли този празник, докато бяхте в Радомир, как беше?
- Идвахме си. И там се прави сигурно, но ние там имахме 
само приятели и познати, докато тук роднини, познати, 
връщахме се тук.  Май месец всяка година се прави събор, ден 
на селото. На 20-ти май е убит партизанинът. Навремето беше в 
негова чест - партизански събор, сега е ден на селото. 
- В селото май е имало доста партизани? 
- Да, много партизани, ятаци също. От нашето село е 
известния партизанин Благой Гебрев. Читалището носи неговото 
име. Не е само тук, но на 13-ти срещу 14-ти януари вечерта 
празнуваме кукерите, деня на сурвакарите. Около 50-60 човека 
са сурвакари. Те участват, днес в момента са в Челопеч, защото 
са спечелили награда в Елин Пелин. Преди около седмица бяха 
в Елин Пелин. Ходят ей така и демонстрират наши обичаи, 
примерно сватба как се е правила в село Друган. Това нещо го 
възпроизвеждат както вечерта на Сурва, така и на кукерските 
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празници. 
- Казахте, събирате се на курбан цялото село и споделяте храна, 
често ли има такива събития?
- Да, на такива празнични дати се събираме, правят се 
сбирки с бири, скари. Тук в една местност „Огоя” се прави също 
празник на потомците, на които родителите и дедите са живели 
там. Сега не съществува, никой не живее, но те си почитат 
родовия празнк там.
- Можете ли да кажете за някакви промени, които са се случили 
тук последните 30 години, неща, които ви правят впечатление, че са 
различни сега? 
- Сега ще ви кажа каква е основната промяна. Значи, преди 
въпросите за ток, вода, телефон, не са ни вълнували. На текуща 
сметка се водеха тези сметки, стотинки бяха, разбираш ли? И 
не усещахме, че плащаме нещо. Тук селото е водоснабдено, 
във всеки двор има водопровод, като както каналите на ръка са 
копани от местните хора, така е и закупувано всичко, разбираш 
ли? А сега си плащаме вода, колкото консумираме. Водата е от 
нашето село, ние сме направили всичко, а си плащаме и се вдигат 
цените. Преди ежедневните битови въпроси не ни вълнуваха. 
А сега първата работа като вземем пенсия или който работи, 
първата работа е да мисли да оди да плати сметките, щото при 
най-икономичен начин на живот сметките е за тия неща са около 
100 лв. Значи тия 100лв, мрел, гинал, трябва да си ги заделил и да 
платиш.
 Сега сещам се, че когато синът ми тръгна войник, тогава се 
правеха войнишки изпращания, ние бяхме направили палатка, 
от тук през стълбите до пощата, три дена и три вечери гости, 
роднини, приятели и на сина - набори, приятели, три дни 
празнувахме тук неговото изпращане. Сега вече по градовете 
правят някакви изпращания, ако правят.
Баба Цецка: То сега вече няма войнишка служба. 
- Мина и тоя елемент. 
Баба Цецка: - Клетва също се правеше на войниците, събираха 
се всички, почерпки, гости и така. Имаше много неща забавни, 
сега вече някои поотпаднаха, може би скъпият живот, може би 
безработицата така вече отчая хората. 

- Е то е свързано, едното с другото. 
Баба Цецка: Не е така, както беше преди.
- Преди нямаше изпаднали хора. Много труд, всички 
работеха, но задружно, у къща имаше по 5-6-8 човека, верно за 
храна е малко трудно, обаче у месеца или на три месеца, ако 
заколят кокошка, това е месото и то се прави чорбица да има за 
всичко. Сега можем да си купим всичко, ама сега пък са ни малко 
и доходите.
Баба Цецка: - Не само, а  какво ядем не се знае вече.
- Да, това е, непрекъснато се говори - това било отровно, 
онова… Ни сме усетили птичи грип,  ни чумата по свинете, ни 
нещо друго, обаче си оставаме като граждани, сутрин да излезеш 
да одиш да купиш, е да купиш, ама парите не стигат. Гладни не 
сме останали,  благодарение, че много неща си произвеждаме.
Баба Цецка: И благодарение, че децата ни помагат финансово, 
например за купуване на отоплението.
- Сега, какво да ви кажем за днешния живот. Ако излезем 
да ходим така по къщите и да ви посочвам, ще видите, че има 
5-6 къщи от това шосе до футболното игрище. Имаме в 5-6 къщи 
по един, максимум в 2-3 по двама човека. Другите са празни, 
пустеят. С кого да се събираме, с кого да общуваме и с кого да 
решаваме някакви въпроси, като всеки има някакви болежки и 
да искаш да ти помогне, той вика: „Не мога”.  Сега най-старият 
човек в селото е в къщата срещу кметството - баба Василка. Тя е 
най-възрастната. Иначе и тая съседка преди 2 седмици почина, и 
в първата къща тук дедо Мите и той беше доста възрастен, и той 
почина. 
Баба Цецка: Той беше много добър човек, такъв възрастен, 
обединяваше така всички.
- Помагахме си много, да.  Той не отказваше на никого, като 
не взимаше и пари, просто на комшийски начала.
Баба Цецка: Посред нощ, ако човек викнеше, ако му се е наложило, 
идваше, помагаше, добър човек. 
- И крави и овце гледаше, кози. 
Мария: Той една вечер щеше да му се ражда теленце и на другия 
ден сутринта видял дядо и питал: „Детето тук ли е? Доведи я да 
дойде, теленцето се роди, да види” 
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- Помагат ли си все още така хората?
- Сега, да ти кажем, синът ми си купи две фрези, имаме 
две косачки, до преди така си помагахме, даже и сено като се 
събираше идваха съседи у нас, ние сме ходили...
Баба Цецка: - Синът ми ходи, например с фрезата на съседката тук, 
е на дяда Мите на внука, просто на приятелски начала, фрезова 
и него. Нашата градина като фрезова, ходи  на него да помогне.
- Щом го помолят и той откликва и свърши работа. 
Баба Цецка: Разсад си разминяме, като на единия не е поникнал, 
а другият има повече и ей такива неща, то като живеем тук и 
трябва да си помагаме. 
- Това е, че некои, къде се върнаха от градовете сега на по-
късен етап, те не са работили селскостопанската работа и дори да 
има желание да ти помогне, той не може да ти помогне, така както 
ние, къде сме малко по-възрастните, разбираш ли, да разбираме 
нещата как се правят. Тук у тая къща до нас, съседката е сама и 
тя свикна много работи да си работи, като  има нещо нужда ни 
подвикне, тя е сама жена и някои неща не може и те така…
- А какво мислите, в днешно време в селото млади хора има ли? 
- В селото преди 6-7 години се е родило едно дете, други аз 
не знам, които да живеят тук.
Мария: Иначе аз като дете играех с няколко деца, но ги няма вече.
- Те вече ги няма тука, така че и техни деца няма тук.
Мария: Не си идват толкова често, в сравнение аз както си идвам.
- Ти си идваш често?
Мария: Старая се.
- Харесва ли ти тук?
Мария:  Да, тук съм израснала, тук са моите близки, тук са моите 
любими животни.
Баба Цецка: имахме и животни и кози гледахме, сега вече никой 
не гледа.
- Тя куче първо си взема, малко кученце, котки и все си 
играеше с тях. 
- Мими, ти искаш ли да си живееш тук в Друган?
Мария: Не знам, след години може би да, но искам най-вече да се 
реализирам в професията си.
Баба Цецка: Синът ми си идва всяка събота и неделя, той живее 

в Радомир, той също е служител в полицията, но си идва всяка 
събота и неделя. Те ни подпомагат нас, ние пък ги подпомагаме 
с хранителни продукти. Произвеждаме всичко, нали, което все 
още мога и с домашно ги снабдявам да не купуват.
- Каква промяна трябва да се случи според вас, която да накара 
младите хора да останат или пък да се върнат в Друган? 
Баба Цецка: Ако има работни места, ако се осигурят. Ей тук за 
шивачките има и много жени работят вече тук, идват от Дрен, от 
Дупница също.
Мария: Няма да е лошо да се направи и едно кафе 
- Имахме преди няколко години и кафета повече, имаше и 
закусвалня, където риба се пържеше, шкембе се правеше, кюфтета 
и кебабчета също и много хора и приходящи, и минаващи по 
пътя спираха, и обядваха, и някак си беше по-оживено. Сега едно 
кафе, ако искаш да пиеш, трябва да влезеш в някой магазин да ти 
направят кафето и да излезеш пред магазина.
Баба Цецка: Преди имаше млади хора, сватби се правеха в 
ресторанта, цялото село се събираше да гледа сватбата вечерта.
Мария: - Баба ми е разказвала, че е имало тук дискотека. 
- Тази дискотека, беше бившият ресторант към селото. Там 
се правеха сватбите, ние с баба Цеца, преди 50 години правихме 
втори или трети у ресторанта сватбата.
- Добре, а какво отличава друганци - има ли някакви специфични 
думи или фрази, които само вие си ги ползвате?
- Използваме стари думи някои, ама знам ли, може и в 
съседните села да ги използват. Въпросът е, че ние не говорим 
нито книжовен език да се стараем, говорим по нашенски както 
нашите родители.
- А понеже казахте, че и Вие сте работил в полицията, сега и 
синът ви, има ли някаква семейна традиция по-назад в семейството 
или Вие сте първият?
- Не, аз съм първият в полицията, като стигнах по едно 
време и до заместник-началник, преди да се пенсионирам. Сега 
синът е кажи-речи на моята длъжност, преди що бех аз. Синът 
ми тръгна по моя път и внукът сега си играе с автомати, оръжия 
всякакви. Той също ще става полицай, ще се бори с лошите. 
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Надка Златкова: 
„Ние за лошо не мислим“

Родена 1951 година в с. Стефаново. Срещаме се в дома на Елена 
Левачка в края на февруари 2020г.

- Би ли се представила?
- Аз съм от село Стефаново. Живеехме далече от селото, 
нашата махала е далече, до язовира. Имам брат, той е 4 години 
по-голям от мене. Майка ми и баща ми - обикновени селски 
хора. Той строеше къщи, това - онова, майстор беше, строител. 
Майка ми у ТКЗС-то работеше за жълти стотинки. И така. А аз до 
осми клас съм учила и после като се ожених, тука бяха открили у 
Диканя за средно образование училище. И тука много от селото 
ходихме, та се записах и аз и там изкарах средното.
- След като вече си била омъжена, така ли?
- Да, след като бях омъжена, тогава ходих, та учих.
- Браво! Защо реши все пак да си завършиш образованието?
- Защото друго е като имаш, диплома. Все (питаха), 
„Средно образование имаш ли?“. Почнеш работа и тия къде са 
със средното, на них повече нещо заплата им даваха, а не на тия 
къде са с основното. И тука от селото около 20 човека бехме, у 
Диканя ходихме, та изкарахме средно образование.
- А какво учихте?
- Учихме за машинен монтьор. Това ни беше професията. 
Машини, демек шивашки машини, да поправяме. Но да вземем 
средно беше целта. Аз работех у пощата и от пощата ми даваха 
дни отпуск, за да уча, да отида на изпити…
- Ти хем си учила, хем си работила?
- Епа да, децата беа поотраснали…
- На колко години завърши?
- Па, горе-доле към 40-те бях.
- Сериозно? Смело решение да продължиш да учиш след толкова 
време!
- Епа, смело е, що да праим - така реших.

- Подкрепиха ли те семейството ти, близките за това решение 
да продължиш образованието си?
- Гледай, ние с моя мъж и двамата ходехме заедно. Той 
возеше тука учениците в рейса. Обиколи с рейса и ни натовари 
сите ученици и заминаваме на Диканя. Там минат ни, нали, 
часовете и ни връщаше. Некои с коли ходеха, но повече ходехме 
с рейса. Изпити си имаше. Най ми е било трудно, като дойдат 
изпити. Немаш си на представа стара жена и да не знаеш да 
отговориш, требе да учиш, че да отговориш. Требе и да четеш, 
не само да идеш там да спиш.
- И ти се притесняваше от изпитите ли?
- Епа, как няма да се притесняваш.
- А кои години е било това?
- Епа, кои години….80 и некоя, точно коя не мога да ти 
кажа.
- И така ти завърши на 40 години средно образование?
- И така аз завърших, у пощата до последно си работих, от 
83-та година като започнах. Пощальон бях, и началник поща, 
замествах началничката, назначаваха ме и началник поща, даже 
последните две години бях само началник и пощальон тука из 
селото. Разнасям и през това време и писма, и колети, абе, всичко.
- Харесваше ли ти тази работа?
- Еми, да ти кажем, тука поне (беш)е у селото, децата тука 
си гледах, обиколим така, дойдем да се наобедват, обиколим 
па и така. Това си ми беше домашна работа на мене. Иначе в 
Червена Могила беше се точно създал завода и имаше народ от 
цела България. Но как да ходим там, като да оставим тука децата 
сами? Немаше при кой да ги оставим. Затова реших тука и до 
последно тука си изкарах. Двайсет и пет години у пощата и се 
пенсионирах. Щях да взема шест заплати, обаче се махнах една 
година по-рано, защото и деца чувах тука, и на работа идех, и беше 
страшно. И трябва да се прибера, да изготвим, да изперем. Детето 
на единия ми син беше първи клас и трябваше да му помагам да 
учи…, и почна да не ми е добре. Разбираш ли? Нервната система 
си бех разбила, почна да ми се вие свят и напуснах работа. И 
сите викат: „Ма, ти си добра, ма, че вземеш шест заплати, нали, 
като на едно място си работила“. Но аз заради това, че вече не 
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можех да издържам, напуснах, нервната система не издържаше 
вече. Починали беха вече майка ми и баща ми, другата баба (на 
внуците) почина..
- То е било тежък момент… А много писма ли се получаваха, 
когато започна работа в пощата?
- Много. А па мартеници, като дойде баба Марта беше 
страшно. За Нова година писма, „Жената днес“ абонаменти 
имаше много, имах 100 бройки „Жената днес“. И те бяха толкова 
тежки, като ги турим у чантата и ми се откине гърбо. Имаше едно 
списание „Можешен машен“ (или нещо такова), карахме се за 
него кой да го получава, с проекти и с плетки, даже сигурно още 
имам тука някъде останало… Они ги изпращаха тука за Друган 
и за Старо село - 2 бройки и край - няма повече.
- Всеки ден ли са се получавали вестниците и списанията?
- Вестниците - всеки ден, а тия списания един път в месеца 
дойдеха, а руските списания идваха всяка седмица. Тогава 
имаше списания Стършел, Земеделско знаме, Димитровско 
знаме, Кооперативно село, Труд, Работническо дело, за децата 
имаше, абе, много имаше, много се изпращаше. Колети, записи 
се изпращаха. А съм носила и пенсиите с колело, можеш ли да си 
представиш? А сега за два лева ще те утепат.
- Ти коя година си напуснала пощата?
- 2007. Тогава вече бяха намалели вестниците, по-малко се 
абонираха, намалиха и заплати и всичко. Е сега Росица на четири 
часа са я турили да работи. Преди бяха 5 човека, а сега е половин 
човек.
- Я, да се върнем малко назад - колко деца имаш?
- Имам двама сина. Единият е международен шофьор и 
снахата, и двамата са сега по чужбина.
- И снахата също е международен шофьор?
- Да, сега снощи ми се обаждаха, беха в Италия, тръгнали 
към Испания.
- Заедно ли пътуват?
- Заедно пътуват с един камион. Он кара не знам колко 
часа, она кара неколко часа.
- Е, това е много интересно.
- И я като ги наберем и питам кой е на кормилото, и 

Мила вика: „Сега, мамо, Сашко кара, аз ще си говорим с тебе“, 
а някой път като ги наберем - обратното е. И кара, ходи с него 
и сега ще си дойдат чак май месец. По четири месеца ги няма 
дома. Сега януари са отишли, за един месец (ще) си дойдат и 
после пак тръгнат. Она изкара курсовете за кранистка у ДМЗ-
то, в Перник беше, а Сашко си пътуваше, и она изкара (курс за 
шофьор) и така решиха да си пътуват заедно. Они са вече баба и 
дедо, на 2 годинки имат момиченце, внуче демек. Она се много 
млада ожени снахата, на 16 години дойде при мене... Та после 
я записахме у Радомир у гимназията, та учи. И аз я карах: „ако 
сакаш, запиши се да изкараш (висше)“, она ми вика: „Мамо, ти ме 
кара, ама, я будала излезнах, че не се записах“. Беше забременяла, 
па Митко се роди, па дете, това - онова, и така се отказа. Но иначе 
па захване ли нещо, не се отказва. Много е печена.
- Разбирате се добре?
- Разбираме се, да, говориме си, снощи си поговорихме. А 
другата ми снаха е тука от Друган, малката ми снаха. И она има 
две момичета. Едното се ожени, лятото правихме сватба, у Кипър 
живеят, момчето е от Велико Търново. Тука дойдеха всичките, 
направихме сватба, една неделя седеха тука и пак си заминаха на 
Кипър, там си работат.
- Ти ходила ли си в Кипър?
- Три пъти съм ходила. Два пъти съм ходила през зимата и 
един път през лятото. То зимата е много хубаво, е сега да идеш 
- всичко цъфти, всичко зелено. Лятото е изгоряла работа. Сега 
лалетата са се разцъфтели. Лалетата на нас къде ни цъфтят през 
май, на них сега…
- Ти каза че в Друган си дошла като невяста, как се запозна със 
съпруга ти?
- Запознах се с моя мъж, той беше изкарал курсовете за 
тракторист и бяха го назначили в Стефаново. И там се правеха 
забави и това и онова, отиваме, танцуваме там и там се запознахме.
- Какви забави сте имали, може ли да ми разкажеш?
- Беше много интересно, понеже тогава нямаше касетофони 
като сега, едно радио „Хемус“, метър и нещо сигурно и с 
грамофонни плочи. И в читалището една стая си имаше за 
младежта, пускаме радиото, грамофона и играеме.
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- Каква музика слушахте тогава?
- Епа, каква, народна, румба, танго…, туист, това къде като 
влакче се наредиме…
- Значи там се запознахте?
- Там се запознах с дедо Митко. И майка ми дойде и вика: 
„Айде да си ходиме“. Леле, що ме е било яд, понеже живееме 
далече от селото и нея я е страх да се прибирам сама, и почне да 
чука на прозореца, та направо ми се е ревало. В разгара на играта, 
тя дойде да ме вика да си ходиме.
- А вие танцувахте ли заедно с дядо Митко или е било по от 
разстояние?
- Да ти кажем той много не обичаше да танцува. Баба Лена 
много обича да танцува, на касетката от сватбата на нашия син 
ги има как танцуват баба Лена и дедо Райко.
- А колко време отне преди да се ожените?
- Около две години така се лутахме, срещахме се по селото 
и накрая решихме да се ожениме. И кога се оженихме - на 9 ти 
септември...  Хората се освободили на 9-ти, а аз се заробих, 70-та 
година (смее се). Като ме доведоха, на моя мъж бабата, тя имаше 
много стока, продаваше телета. Маси наредили навънка много. 
Сирене бабата донесла една кофа, имаше стока там и овци, крави 
и кофа сирене, едно буре голямо с ракия, турила маркуча у него 
и само точи и така, много весело беше.
- А сватбата къде беше?
- Сватбата после беше в ресторанта. Имаше тука ресторант 
в селото, сега го затвориха. А пък свекър ми обичаше да си кърка 
и цяло село излезна да види Велчо пияницата каква сватба ще 
направи. Обаче ние с моя мъж си платихме половината, като 
събрахме що такова, половин баща ми плати сватбата и всичко 
мина нормално.
- Кой ти е най-хубавият спомен от тези години?
- Като се родиха децата, това ми е най-добрият спомен. И 
малкия ми син го кръстих, бабата се казваше Санда, а него съм го 
кръстила Александър. Тя много ни помага тука за къщата, пари 
ми е давала, много ни помагаше жената. И затова кръстих на нея 
малкия син и тя беше много щастлива.
- А как те приеха тебе в семейството като дойде?

- В селото питали те каква съм, що съм, приеха ме. Особено 
бабата много ме обичаше. 
- А ти на колко години всъщност си била като си се омъжила?
- На 17, повечето така бяхме и мойте приятелки така.
- И тогава като се омъжи си започнала да работиш в ТКЗС то 
ми каза?
- Не съм работила никъде, дома си седех. Свекърва ми 
работеше, свекър ми, девер ми беше ученик в Радомир, мъжът 
ми работеше, а аз бях слуга - готвех, метех, чистех…
- Кога започна да работиш?
- Значи аз отначало, малко пораснаха децата и вземах 
надомно та плетох детско плетиво. Обаче е много трудно домка 
да работиш и да готвиш, и да переш, и децата да гледаш. И вечер 
те си легнат, а аз седим до 1-2 часа да плетем. И много ми се виде 
нанагорно, и 2 години и половина някъде плетох. И като махнах 
плетивото, тогава почнах в пощата. Една се махна и аз разбрах, 
пуснах молба, той мъжа ми не даваше да работя, па аз му викам: 
„Нема да не работим“.
- А ти защо държеше да работиш?
- Как да не работиш, големите заплати като зимаха? Той 
сам работеше, две деца имаме, трябва да ядем, трябва къщата 
да оправим, зинали прозорци, врати трябва да слагаме… И аз 
като работех, мойте пари си ги спестявах до стотинка. И гледах 
прасета, по 3, по 4. По 300 и няколко лева от едно прасе взема и 
щом ги взема - веднага в книжката. И додето пораснаха децата 
аз така, събрах пари и за сватби на децата, и абитуриенти ги 
направих, но не съм взимала от никъде пари.
- Какво те кара да се гордееш, че живееш в Друган?
- То селото си е хубаво, аз си го харесвам, тука хората са 
добри, комшиите са ми добри.
- То не е имало голяма разлика от Стефаново да дойдеш тука, 
предполагам?
- В Стефаново най-големият проблем беше, че бяхме далече, 
а тука съм като в центъра, като в София. Тука ми е и магазинът 
близко, и всичко ми е близко.
- Как би описала отношенията между хората, които живеят 
тук?
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- Какво да ти кажем, има и злобари, ама като навсякъде.
- Какво според теб би могло да привлече млади хора да се върнат 
на село?
- Тишина, в града не са на тихо.
- А мислиш ли, че хората са се променили през последните 
години?
- Разбира се, по са станали… материални, сакат некои да 
имат всичко. Ние не сме толкова бедни, па не сме и богати. Колко 
за нас си имаме.
- Може ли да ми разкажеш за пенсионерския клуб? Всеки ден ли се 
срещате?
- Епа всеки ден, правиме си рожденни дни, именни дни с 
бабите, е сега 8-ми март ще си правиме, бабинден... 
- Само жени се събирате?
- Значи зад нас има друга стая, къде мъжете се събират и си 
играят карти, те си имат тяхна стая, там си палят печка мъжете, а 
ние тука, жените.
- А събирате ли се заедно и мъже и жени?
- Не. Они не сакат.
- Какво ти дава кураж и настроение, изглеждаш ми като много 
позитивен човек, каква е тайната?
- Ми аз не съм злобар човек, не мога да кажа, че некой 
мразим. Баба Лена тука, они са ми по-близки от кои са ми най-
близки. Ние тука сме едни за други. Нещо ако имам проблем, ще 
ходя до тях, няма при кой друг да ходя. Стане ли ми лошо, „Имаш 
ли хапче, Ленче?“, дойдем до нея. Комшията е най-близък човек 
от всички.
- А какво според теб ви е сближило?
- Епа, тука заедно направихме къщите, дадоха ни земя тука 
от стопанството и почнахме заедно да ги строиме, они от там, 
ние от тука и така. Децата заедно са раснали, моят големият и на 
ония големият са един набор, заедно си играеха.
- Какво очакваш с нетърпение в един свой ден?
- Радва ме, като дойде маненката, „Бабо, бабо!“ и търчим 
около нея нещо да приготвим и така. 
- А кое с най-малко нетърпение очакваш в един твой ден? Нещо 
което ти е неприятно?
- Ние за лошо не мислиме.

Надка Вичева и Нели Захариева: 
„Прави добро и все ще се намери“

Интервюто се провежда в беседката в градината на семейството 
на по чаша кафе.

- Бихте ли се представили?
Надка: Надка Вичева, родена съм в Друган, Пернишко, 
завършила съм икономика. От около 50 години живея в София, 
но съм непрекъснато тук през уикендите и лятото. При всеки 
удобен момент си идвам.
Нели: Нели Захариева съм аз, дъщеря съм на г-жа Вичева. Ние 
сме много свързани, така че където е тя, там съм и аз с мъжа ми 
и с детето, които в момента са на мач. Но иначе цяло лято сме 
тук, събота и неделя, в петък още вечерта след работа идваме.
- Каква е разликата между града и селото според вас?
Нели: Живея в най-голямото село на света - София. Не ми 
харесва, обаче ми се налага заради работа, заради училището 
все още на детето. Мечтата ми е тук да си направим къщата, 
годна за целогодишно живеене, и когато искам да мога да си 
дойда, независимо дали е сряда, петък, събота, неделя, топло, 
студено, тука искам да съм. Сега, както е тихо, лятото ако 
дойдете, ще видите за какво става въпрос. Тука само покрай 
сина ми сутрин какво става на вратата: едни колелета и едно 
крещене „Ростии“, и просто е едно непрекъснато - коли, деца, 
колелета, кучета, страшна работа е. Така че селото си е живо, 
просто зимата поради липсата на условия в къщите, настъпва 
затишие. Много трудно успях да убедя сина ми, че не можем да 
дойдем да празнуваме Нова година тук, защото е ледено вътре. 
Той каза: „Ще си запалим печката, няма проблеми“, викам: „Да, 
три дена трябва да топлим къщата, като си запалим печката“. 
И затова сега фикс идея ни е да си направим къщата, така че 
все едно сме си в апартамента.
- Занимавали ли сте се с дейности, които са типични за 
селото?
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Нели: Майка ми и баща ми са хора, които са от село, баща 
ми беше от пловдивския край, лека му пръст, там знаете че 
е зеленчукопроизводствен район, така че аз от много малка 
съм помагала. Там баба и дядо са ме гледали преди да тръгна 
на детска градина, така че сега, като се борим със зеленчуци 
и градини, се оказва, че всъщност знам страшно много неща 
специално за зеленчуците. Животни… гледали са се много 
различни животни.
- Какви чувства изпитвате спрямо селото?
Нели: Любов. Аз съм благодарна на баба ми и на дядо ми, че 
са успели да направят от голо поле цялото това нещо. Такива 
чисто сантиментални чувства имам. Тука се правят страхотни 
събори края на май месец и самият факт, че не е пропусната 
нито година и винаги се честват празниците, означава, че 
наистина има хора, които заслужават да бъдат почитани.
Надка: Това си е типично за нашия регион. Обикновено 
декември месец някъде началото, студено или топло - тука се 
палят огньове, семействата се събират. Всичко хубаво е минало, 
остава вкуса от миналото, но не може нищо да се повтори.
- Забелязали ли сте някаква промяна у хората в Друган през 
последните 30 години?
Надка: Майка ми, на която преди една седмица й направихме 
една година, винаги ми е повтаряла: „Навремето, мамо, 
когато започнем да вършеем, ако завали, всички хора идват да 
помагат, а сега да те видят, че умираш, никой няма да дойде“. 
Просто някакво усамотяване е настъпило, всеки е вглъбен в 
себе си, нямам представа. Тази черта не е само тук, това нещо е 
типично за навсякъде. Всеки се затваря в собствената си къща и 
така, сякаш никой не го интересува, а всъщност сме зависими 
един от друг. 
 Ето, сега комшията, въпреки че ми е леко сърдит, преди 
малко ми каза да отида с една торба да взема ябълки, защото 
имал ябълки. И аз ще отида, въпреки че не ми трябват. Ще 
отида да го уважа. Така трябва. 
 Той ми е сърдит, но аз му говоря. Врата до врата сме. Аз 
цяло лято съм самичка тука, ами ако ми стане нещо? Нали това 

ще е първият, който да дойде, и обратното. Прави добро и все 
ще се намери. Те даже понякога се изненадват, че им говоря 
добре и че се обръщам добре към хора, които малко не ме 
понасят. Не обвинявам хората, а може би начинът на живот 
и това разстояние, което се получи в последно време. Заедно 
сме пили, яли, кафенце, ракийка и изведнъж този е някъде в 
небето, ти си долу с 200 лева и това явно е главната причина. 
Кой може да го промени, ние не можем да го променим.
- Кое е това, което в рамките на ежедневния ви ден ви прави 
щастливи?
Нели: Мене лично момента, в който се прибирам вкъщи при 
семейството ми.
Надка: Ако говорим за тук, преди малко когато спряхме колата, 
когато влязохме тук, и аз казвам: „Сякаш никога не съм си 
отивала“, на мен тук ми е добре. Вкъщи е. Аз съм сама, но и 
това не ми е неприятно. Като отида на работа, изпитвам 
някакво удовлетворение, че правя нещо, че полагам усилия, но 
и работата тук ме удовлетворява. Аз цял ден мога да чопля и да 
забравя да ям, да спя, да почивам.
- Какво създава у вас това усещане?
Надка: Ми нямам идея, даже това не е нашият двор. Ние сме 
били големи, когато са взели тази земя тук. Долу в къщата на 
ъгъла, там сме живели, там сме расли. Но на мен…, идея нямам. 
Като вляза горе в хола, все едно е мой и ми става и мъчно, и 
приятно. Ето тя същото го изпитва. Не знам, където и да вляза, 
това е моето място.
- А кое е това нещо, което ви ядосва или внася тъга у вас?
Нели: Миналата година по повод 50-годишнината на мъжа 
ми, си направихме с една огромна компания приятели една 
страхотна екскурзия до Мексико. Отидохме в един свят, който 
въобще не предполагахме, че съществува, мислехме, че само 
по картичките е райско. То наистина се оказа, че е такова, и 
се върнах толкова дебилно спокойна, че в момента нищо не 
може да ме изкара от терлиците. Единствено сутрин се дразня, 
ако стана рано в 6 часа, за да отида на работа, но някак си и 
там не успяват да ми вдигнат кръвното. Много спокойна се 
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връщам вкъщи, радвам се на семейството си, правя неща, които 
обичам…
Надка: Защото има хармония в тяхното семейство.
Нели: Да, ние сме много свързани.
- Както знаете от 30 години България е със сменен режим на 
управление. Как се примени Друган за тези 30 години?
Нели: Може би точно това, за което говорихме преди малко, 
поведението на хората, накара ги да се затворят, но аз мисля, че 
това малко по малко започва да се обръща. Най-малкото което, 
ето тази голяма хубава къща  и хората се вижда, че са с пари, 
те се оказаха едни прекрасни хора, много земни, по-работливи 
и от нас въпреки парите си. Непрекъснато обменяме идеи 
чисто практически, нали. Те са обикаляли навсякъде, за да си 
намерят място да си построят къща. Така че мисля, че тепърва 
ще започнат да идват такива, защото наистина има много 
стари порутени къщи, които рано или късно ще се продадат, и 
ще дойдат. Да не говорим, че такива, които са на моя възраст, 
аз имам приятелки тука по улицата, с които сме израснали 
заедно, те сега идват по-скоро да гледат майка си и баща си и да 
ги виждат, докато са живи и относително здрави, но след това 
едва ли някоя от тях ще си остави къщата. Така че предстои, 
според мене, връщането.
- Идват ли хора в Друган да се заселват и това как се отразява 
и на вас? 
Нели: Разбира се, аз мисля че доста такива като мене със стари 
къщи идват, правят си ги, възраждат ги. Даже ние много скоро 
се запознахме покрай хранилката на кучето с мой братовчед, 
който също каза, че се замисля да направи нещо с тяхната къща. 
Да могат да си идват и да преспиват, защото иначе идват само 
заради едно куче през деня.
- Ако правилно ви разбирам вие сте оптимисти за бъдещето и 
мислите, че тепърва ще се развива?
Надка: Ще, няма друг вариант.
- Има ли въпрос, който не съм ви задал, но желаете да 
коментирате?
Нели: Ми намерете си местенце и си купете тука къща и ще си 

говорим непрекъснато (смее се). 
Надка: Да бъдем малко по-сплотени, да се уважаваме, да си 
помагаме. 
Нели: Да се върнат старите традиции, защото хората 
продължават да са си много добри, просто се затвориха и 
станаха подозрителни едни към други, което сигурно си 
има своите причини, но пречи в общуването. Това е някаква 
спирачка, пък аз си мисля, че никой никому лошо не мисли. 
Завистта не е добър съветник, в крайна сметка всеки прави, 
каквото може, и си постига целите по начин, по който неговата 
глава е родила, че може да се направи. Нека това да не е повод 
за завист, за спиране на говорене с тоя, защото на него уж много 
му е пораснала работата...
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Неделка Шиячка: 
„На село е много лек живота, стига да 

не те мързи“
Родена в с. Гълъбник. Докато Неси Зеленкова разговаря със 
съпруга й в семейната им кухня, г-жа Шиячка разказва за 

живота си на Асен Василев

– Бихте ли се представила?
– Казвам се Неделка Илиева Шиячка, родена съм 
в Гълъбник, съседно село. Завършила съм там основно 
образование. Средно образование завърших в Радомир, в 
гимназия. След гимназията се омъжих в това село за Божидар 
Шиячки, 1971-ва година беше това. Създадохме две прекрасни 
момчета. Венцислав е големият, 71-ва година е роден, Бисер 
е малкият, 73-та година. След това заминахме, в Радомир 
живяхме, децата там учиха, там завършиха. Бисер завърши 
автотранспортното училище в Радомир, Венцислав учи в Юри 
Гагарин - Перник, сега работи в София към министерството 
на транспорта, жп превози. 
– Откога пак живеете в Друган?
– През 1971-ва година се изнесохме в Радомир, обаче 
събота и неделя винаги сме се връщали тук. А от 10-12 години, 
откакто се пенсионирахме, сме напълно в Друган, не сме се 
местили. Децата си останаха в Радoмир, ние се върнахме на 
село.
– А Вашите родители от региона ли са?
– Да, напряко сме, през едно село тука (с. Владимир) , ако 
погледнеш. Майка ми е от съседното Чуковец, баща ми е от 
Гълъбник, съседни села са.
– С какво сте се занимавала и се занимавате в момента?
– В момента съм пенсионерка. Mалкият ми син се 
занимава със земеделие, помагам му на него, сея картофи, 
като се наложи - сортирам. Друго, частно си правиме тука 
градина, със земеделие предимно се занимаваме. Иначе 



146 147

като излезнахме в Радомир, започнах работа във ВетПром, 
34 години имам трудов стаж там, на едно и също място. 
Бях началник склад, инструменталчик ме водеха и там се и 
пенсионирах.
– Труден ли е живота на село?
– На село е много лек живота, стига да не те мързи, 
защото имаме тука и такива случаи - не им се работи, а искат 
да имат. Всичко, което човек го има, го има с труд и то такъв 
труд, не „застани малко, утре ще поработим, спирам“, не. 
Тука ежедневието си е постоянство, трябва си. И с животни 
сме се занимавали, моя мъж като се оженихме, той имаше пет 
свинки - майки… Той беше сирак, няма помощ. Баща му е 
починал 1956 година, той е бил на 7 годинки. Тука са казвали 
жените, че наравно с майка си е жънал, докато е работила в 
ТКЗС-то. От моя страна сме четири деца на родителите ми.  
– Има ли нещо, с което да се гордеете, че живеете в Друган?
– Имам чувството, че най-спокойното село е това.
– В България или на света?
– По света много не съм ходила, ходила съм в 3-4 държави, 
но - за нашия район... Аз, нали, в Гълъбник съм родена, но сега 
ако отидеш и ми кажеш: „Иди да пренощуваш в Гълъбник“, 
не съм съгласна. Свикнах тука и къде и да ходиме, в Друган си 
се прибираме, някак си ми е спокойно. Сутрин като станем, 
посъберем се тука, отидем си на кафенце, 1-2 часа у кафето 
се събираме няколко баби. Разтовариме. Напазаруваме си, 
каквото ни трябва, дойдем си до обяд и си сготвим. Следобед - 
кой гледа телевизия, кой е в градината, а зимата сме повечето 
пред телевизора.
– Ако може да се направи сравнение между Радомир и Друган, 
какви са плюсовете и минусите?
– Сега плюсовете в Радомир са, че имаме къща там. Трима 
братя са, на всеки - по етаж. Там, все едно сме в апартамент, 
с малко дворче, работа няма. Изчистиш си етажа и пред 
телевизора, няма какво да правиш. Из града не ти се ходи 
всеки ден. Докато тука на село си е малко по-друго. Видиш, не 
видиш, ако ти е тука скучно, станеш си во градината, отидеш 

си до ливадите, слънчево като е лятно време особено. Лятно 
време то нямаш време така да застанеш. Където и да отидеш, 
с охота отидеш. Като тръгна по градината и ми е приятно.              
Дори и на обяд не ми се идва, тука да стоя. Дори и да излезнеш 
на полето да работиш и да седнеш да почиваш, самият 
въздух, самата природа те зарежда. Те тука ми се смеят: „Леле, 
ще изгориш“, че на обяд, най-силното слънце като е, аз съм 
навънка. Даже и на полето е много приятно, защото по едно 
време, като полъхне ветреца, и те освежава, то просто… Кеф 
ти е да седиш. Но кой не е свикнал, вика: „Не ми хвали това 
нещо“. 
 И най-важното е спътникът ти в живота как си го 
намерил. Защото той работеше моя съпруг всичко - той 
копаше градините, нивите и аз само разсадим, той поливаше, 
той - всичко. Но си е от детенце такъв. Може би, защото е бил 
без баща, от малък е научен да работи и до ден днешен е така. 
На 79 години крава чуваме и това го зарежда. Вчера извел 
кравата, нали дойде тука племенника на погребение, поседя 
и вика: „Вуйчо, къде отиде?“, а той рече: „Вие си говорете, аз 
кравата ще си изкарам малко на въздух“. Просто, що викат, то 
си е до човека.
– Кое според Вас е общото между хората в Друган? Има ли 
качество или черта, която е обща за местните?
– Абе, за общо, има общо, но с течение на времето почна 
много да има разединение. Открай време се делим на богати, 
бедни, сиромаси и не знам си какви, открай време всеки 
иска да е на по-високо стъпало. Ето тука примерно земята се 
обработва вече от няколко млади момчета, земеделието си 
го разпределиха от по-старите къде са, има 4-5 групи такива. 
Навремето е било нали на нивички, те сега ги уеднаквяват на 
блокове. И примерно в тоя блок влизат 50 ниви, но няма лошо, 
нека имат лични отношения, работата да ги кара с добро да 
си делят земята.
– А качество на характера, което да се среща в местното 
население?
– Амбицията е много голяма. Обичат да се майтапят с 



148 149

тебе, обаче ти ако се майтапиш с тях, ще те настъпят. И те 
настъпват точно къде не трябва.
– Готвите ли по принцип?
– Аз готвим от много години. Не съм добра, но се стремим 
да съм, защото дядото е карал курсове на времето за готвач. 
Той по-хубаво готви от мене, но не му се готви. Едно възрастта, 
едно не му се готви. 
– Има ли някакви кулинарни традиции в Друган и в 
околността?
– Да ти кажа клубът на пенсионера, където са бабите, ходи 
на най-различни участия, аз не ходя. Аз единствено съм ходила 
с малката внучка на Враца имаше участие сурвакарската 
група. Сурвакарската група беше много голяма по това време 
и внучката искаше да иде от тия звунчарите, къде със звънците 
тръскат, но беше по-малка, нямаше 16 години и аз ходих с нея 
като придружител. Много хубаво изкарахме и тая традиция я 
поддържат. И покрай тая традиция ходят и бабите и правят 
и кулинария. На тази изложба са се разделили бабите така - 
едната направи сърмички, другата направи зелник, третата 
баница, другата, да речем - погача. Има и такива, които не 
готвят, а плетат. Шили са каренца, едно време много се шиеха 
карета, дантелени, плетива на една кука, на една игла. В 
последно време много търлъци плетат, чорапки за деца. Има 
изложба и бабите ги продават. 
– Кое е това в рамките на ежедневието, което Ви прави 
щастлива, което Ви носи радост?
– Специално на мене сега най-много радост ми носят 
внуците. Внучката най-голямата, одеве нали ви казах, че 
я гледам по телевизията, следва 3-ти курс пеене в Пловдив. 
И направи една песен на Фен Фолк ТВ, на Фолклор ТВ, при 
Чакърдъкова на тая нейната програма, една песен засега 
е. Нелина Славкова се казва. С нетърпение я чакаме на 
телевизора, те не я дават всеки ден, на определени моменти. 
Вчера цял ден сме пуснали телевизора на тая програма, само 
и само да я видиме.
– Какво е чувството да видиш племенничката си по 

телевизора?
– Страхотно! Сега да дойдат примерно снахите ми и 
синовете ми е много кеф, ама като видим внуците…. Някой 
вика: „Никога няма да обичам внуците си повече от мойте 
си родни деца“, но не знам. При мене е така. Аз повече си 
обичам внуците от мойте си деца. Може би че те тепърва 
навлизат в живота... С това се среща, с онова се среща, дойде, 
пита те: „Бабо, обясни ми еди какво си“, „Бабо, чул съм 
нещо“, намайтапи се. Ние на висок тон говориме и малката 
като влезне, тя е 10-ти клас и се смее: „Бабо, ти пак ли се караш 
на дядо?“. Просто самото обръщение „Бабо“ те кара да се 
вълнуваш. Просто като говорим за тях и ето - усмивка.
– А кое е това в рамките на деня, което Ви ядосва?
– Де да знам, единствено ако някой ме дразни, да ми каже 
нещо накриво, на въпреки. Иначе не съм такава амбициозна 
да държим: „Казал ми нещо, па защо си ми го казал“. За 
момента си замълчавам и си го изживявам вътрешно, няма 
смисъл да се разправям. Не обичам споровете.
– Във връзка с промените през последните 30 години, промениха 
ли се хората и ако да - как?
– Хората не са се много променили, а хората измряха, 
направо казано. В 2 седмици - 5 погребения. Старите къде са 
си тука, местните… Младите къде са като моя син са си по 
Радомир. Моят син къде работи земеделие, не е пренощувал 
една нощ тука. Лятно време нощува, фургон си има на полето 
заради картофите, но иначе зимно време си е в Радомир. 
И младите са почти всичките така, имат си апартаменти 
по Радомир, насам - натам, останат тука, за да работят, но 
жителството не им е Друган, а им е Радомир.
 Аз тука викам на мойте деца: „Да не сте алчни и да няма 
лоши работи“. Ние като бяхме млади, тука като сме строили, 
малко пари сме дали за тая къща, само за материалите. За 
работа (пари) не сме (дали). Но тогава хората бяха други. Мои 
колеги от завода са идвали плоча да изливаме, какво ли не. 
Сега да го опнеш и да го викаш за пет лева, ма пет лева не ти 
признава. „Няма да дойда, ако не ми платиш“. 
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 Наще стари все са ни учили на друго. Примерно, аз съм 
дъщеря, имам сестра и двама братя. Баща ми не ме казваше 
Недялка, а ме викаше Недо. „Недо, женското е къде отиде“. 
Значи къде съм се оженила - там. За там за дома да гледам, 
да не се връщам къде съм излезнала. Докато сега не е така. 
Сега даже момичетата са навсякъде до родителите. Аз нямам 
момиче, мойте са синове, но е така и като гледам примерно 
снахите. Сега ние сме млади, нямаме чак толкова (нужда), 
обслугват ни и двете, евала им. Доволна съм много в мойто 
семейство от сите и от деца, много. Но има хора патят много. 
Не ги поглеждат. И сега това е, че на времето баща ми, като 
казал: „Ти къде си си ошла“, аз не съм искала наследство и до 
ден днешен. Това, което баща ми е дал на село, братята ми го 
получават. Докато - е го! - моят син нали изплаща наследници 
от земеделието, всеки си търси от пра-пра-дядо му имот. 
Двайсет лева е на декар. Какво ще спечели с тия 20лв. - нищо. 
Но ги търси. Търсят и се карат, и не си говорят. Роднини, 
братя и сестри, не си говорят заради имота, което е, за мене, 
долна работа. 
 Може би промяната е в самия живот, аз съм през 
социалистическия строй и родена, и работила. Тогава бяхме 
облагодетелствани. Имаше за всеки работа. Нашият завод, 
ВетПром, беше към 1200 човека. Електрик Радомир беше още 
по-голям. Сега не знам колко са, но скоро питах наще: „Ние 
сме във ВетПром 180 човека“. От 1200 до 180…, тия 1000 човека 
къде отиват?
– Ако имате възможност да промените в момента каквото и 
да е в Друган, какво бихте направили?
– Какво мога да направя? Ограничения нямам никакви, 
ама от хорски глупости, от хорски клюки, изказвания, човек 
вече се отказва от всичко при наличието на моята възраст, 
аз съм вече на 60 години. Мога много нещо да направим, 
ако речем. Мен не ме е срам, е сега кметът да събере всички 
бабички и да каже: „Елате да изчистите“ било книжките, 
било тротоарите, „елате за няколко дни да направиме селото“ 
- отивам отведнъж. Аз бях социален асистент на майка ми, тя 

почина жената и предишният кмет вика: „Слушай, ти си по 
програма, дойди да чистиш около спирката“ и идех с охота. 
Сутрин (събера) около кметството, книжки къде имаше, 
турим ръкавици, съберем, не ми пречи. 
 Не да се хвалим, но не ме мързи. Това е най-важното. 
Уплътнявам си времето и ми минава бързо. Аз докато се 
завъртим, то месецът е минал. Е сега хвърлих на кучето хляб, 
след малко ще отнеса вода... Четири кучета гледам, три котки, 
една крава си имаме и кравата си ни е тука до нас. И справяме 
си се по някакъв начин. Но сега да ме върнеш в Радомир да 
живея, няма да се върна.
– Като заключителни думи, какво бихте желали да 
кажете?Като пожелание?
– Като пожелание пожелавам на младите да са по-
разумни, с кеф да си помагат и да не се подминават, да не се 
мразят. С години гледам, че омразата надделява у хората и 
то при по-младите. Тука аз гледам с всяка съседка да нямам 
нищо лошо и досега нямам. Обаче младите са амбициозни и 
при тях не е така. Като се скара с някой, псува го, ругае го, 
налита на бой. 
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Райко Левачки: 
„Приятно женен съм“

Роден 1945 год. В с. Друган. Съпруг на Елена Левачка. Срещаме 
се в техния дом в края на февруари. Баба Ленче се включва към 

разговора към края.

– Би ли се представил?
– Казвам се Райко Живков Левачки, на 75 години съм. 
Роден съм в село Друган, община Радомир. Завършил 
съм основното си образование в селото тука, а средното - в 
Кюстендил. По професия съм зоотехник. Зоотехникът се 
занимава с животновъдство. Това се отнася предимно до 
отглеждането на животни, хранене, хигиена, продукция, 
реализация на продукция. Пенсионер съм вече.
– Как реши да станеш зоотехник?
– Просто ме влечеше. Мене кой ме е жалил. От малък, е, 
Голо Бърдо го знаете къде е, от 55-56-та година, от училище 
3-то отделение, отивам дома, хапнем, дадат ти торбето с 
тоягата и айде - с говедата по Голо Бърдо. А пък лятно време 
- от заран до вечер. Сам човек, десетина говеда сам по Голо 
Бърдо (съм разхождал). А сега ако питаш едно дете какво е 
крава, то не може да ти каже. Тука в ТКЗС-то имаше над 4 
000 овце, имаше около 400 крави дойни, около 400 телета за 
угояване, 2 000 агнета за угояване. Това всичкото е било от 
този район, за който съм отговарял. Давали сме на ден по 3 
- 3.5 тона мляко на тая държава. Давали сме по 18-20-25 тона 
месо, вълна. Не знам, ама, сега не виждам. Прясното мляко, 
оставиш ли го на тая жега 5 часа и то вкисне, а сега ти пише на 
кутията: „Срок на годност 3 месеца напред“. Егати млякото, 
егати чудото.
– Можеш ли да ни разкажеш за семейството си?
– Приятно женен съм. Съпругата ми е от Трън, имам 
двама сина, женени, две снахи, две внучки и един внук. Горе-
долу всички са добре. Живеят в Радомир и двете семейства. 
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Имат си собствени жилища. Големият е по професия багерист, 
малкият - полицай.
– Винаги ли си живял в Друган?
– Винаги, като първоначално живеех в махала Левачка, 
тука на 2 км по пътя за Старо село.
– Съществува ли още тази махала?
– Съществува, да, само че административно сега е към 
Старо село, защото едно време село Друган е включвало трите 
села - Владимир, Друган и Старо село.
– А каква е връзката между името на фамилията ти и името 
на махалата?
– Има легенди за името на махалата. В миналото някога 
някой е ударил с левия си юмрук по главата на теле и то 
паднало, умряло, там. И от там идва, че е тежка лявата ръка 
(смее се). 
– А по принцип родителите ти, баба ти и дядо ти от този 
край ли са?
– Дядо ми по принцип е от Долни Раковец. При раждането 
майка му е починала, но същевременно тука в Левачката 
махала жена ражда дете и то умира. Тя разбира за детето, което 
е останало без майка, отива, взима го и го осиновява. Баща ми 
беше миньор и от мината (взимаше) пенсия, почина човекът. 
И майка ми почина, тя си беше домакиня и земеделец в ТКЗС-
то.
– Вие казахте, че цял живот си прекарал в Друган, кое е това, 
което те кара да се гордееш, че си от Друган?
– Защото съм Друганец! Аз си обичам селото, обичам 
народа тука. Всичко, което съм могъл, съм го дал. Работил съм 
дълги години като зоотехник. Тука след промените отидох 
малко в мината, пенсионирах се после и дай да не говориме 
за това...
– А кое е общото между хората в Друган?
– Общото е, че тия които са останали тука са истинските 
друганци. Тези, които са ни пришълците и ни идват тука я за 
някаква облага, я за нещо друго, аз много много на тях не им 
вярвам. Макар че викат: „Ние работим за селото“. Чакай бе, 

сине сучин, като си бил друганец защо не остана като мене 
тука? А хвана по София мекото да търсиш или по Перник 
мекото да търсиш, защото там дават повече пари. 
– А като качество, кое е това качество, което е общо между 
хората в Друган?
– Обичта и разбирателството.
– Има ли специални кулинарни традиции в Друган?
– Всичко се готви. Тука хората повече си произвеждат. 
Кой си чува кокошки, кой си чува прасенце, зеленчуците си 
ги чуваме…
– Имате ли сега или едно време традиции, в които да се 
споделя храна между отделните семейства, нещо, характерно за 
хората в Друган?
– То си е било обичайно само на поклади, на прошка. 
Тогава отиват при най-възрастното семейство и там му 
искат прошка, почерпят се с едно шишенце ракия, я баница, 
я погача… Тази традиция доскоро продължаваше, даже 
предният кмет, Бог да го прости, организираше тука в селото 
- прошка на селото. Нещо вечерта огън се запали, искаме си 
прошка, за да ти е простено от мене и от Бога. Събирахме 
се при читалището, ама сега…, поизмениха се нещата. Ама, 
пак по къщите си ходят. Ако не ходи, поне му се обади по 
телефона, сега комуникациите ги знаете какви са. Сега не 
може без смартфон, без телефон…
– Ти ползваш ли мобилен телефон?
– Аз си имам, е там, телефончето, покриеното. То е като 
GSM, ама, си е домашно. Искаха да ми го закрият, викам: „Аз 
съм стар човек, няма да го пипате“.
– В рамките на ежедневието, кое е това което те прави 
щастлив?
– Работата.
– А какво работиш в момента?
– Всичко. Чувам си кокошки, цепим си дърва, оправям си 
градинката, което мога да помогна на бабата да позачистиме, 
да пооправиме. Това е.
– Тези дейности ли те правят щастлив в ежедневието?
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– Е, какво, да легна и само телевизия ли да гледам? То не 
може. Ако искаш да съществуваш, трябва да работиш, просто 
работата ме крепи. Аз легнем ли… И без това ние не сме в 
(цветущо) здравословно състояние… Аз, например, страдам 
от…, айде, да не казвам.
– Добре, а обратния въпрос - в ежедневието ти кое е това, 
което не те прави щастлив?
– Не ме прави щастлив, когато си изхвърлят боклуците. 
Контейнера е ей там, а аз да идем по тях, да го събирам и 
да го чистим. Простотии колко искаш… Всеки хвърля къде 
иска. Това не е само тука, това си е българска черта. Може 
контейнерът да е празен, ама до него да хвърляме, защото 
ме мързи да отворя капака. Тука, прави ми впечатление, има 
такива национални кампании „Да изчистим България за 
един ден“... Тука при последното чистене сума народ излезна 
- кметът, една бабичка долу, аз и комшийката. То пред мене 
си, аз не мога да търпя, тая прах ми доожда тука. Е, какво му 
пречи на другия, на по-другия комшия да излезе поне пред 
него си да изчисти.
– Как се промени Друган в последните 30 години?
– Е, как да се промени. Промени се това що имаше 
създадено тука: ТКЗС, потребителна кооперация…, всичко 
замина на кино. Създадоха се кооперации - от едно ТКЗС 
станаха 5-6 кооперации, това се промени. Дали е добро, дали 
е лошо - историята ще покаже.
– За тези 30 години надали Друган е останал на едно място.
– То може да не е останал на едно място, ама, пък не е 
напреднал кой-знае-колко. То зависи от много работи - не 
зависи само от желанието на даден човек. Избрали сме даден 
кмет и от него да подеме, то зависи що е викал някой от 
наполеоните, нямаш ли… Но тука пак направиха нова черква, 
знаете я, ходили сте. Селото доста помощ оказа по събиране 
на средства. Даже моята съпруга беше един от инициаторите. 
Ходиха, доста пари събраха, но сравнение с необходимото за 
черквата, това са джобни пари. 
– А религиозен ли си?

– Аз съм християнин. Има ли християнин къде да не е 
много или малко религиозен? Май, няма.
– Според теб, промениха ли се хората в Друган и ако да, как?
– Променят се. Сега станахме много по-алчни, по-
завистливи…
– А преди не са били такива хората?
– Как ще са били, бе, кой се е затварял навремето… 
Портата ти заключена, мазето ти заключено, няма такова 
нещо. Сега ако може, затвори ще направим.
– А защо е настъпила според теб тази промяна?
– Ами гледай, има неща, които не зависят от нас. Вие как 
ще ми отговорите на тоя въпрос - от 10 дена - 7 обира?
– Кога са се случили?
– Па у България. От 10 дена 7 обира на банки, на офиси, 
на бензиностанции. Кога на времето е имало такова нещо? 
Плюс това, това си е мое мнение, но тоя закон за полицията 
би трябвало някак си да се измени. Не може ти да се молиш 
на престъпника, който е нарушил закона, сам да си слага 
белезниците, иначе насилие, уволнявам те. Ще му се молиш: 
„Моля те, г-н престъпник, сложи си белезниците иначе ще ме 
уволнят“... 
– В Друган има ли полицейско управление?
– Полицейското управление е в Радомир, но си има 
квартален, който си обикаля. Епа, знаеш ли кой е? Синът ми 
(смее се).
– Идват ли хора, които не са друганци местни да живеят 
тука?
– Купуват си жилища. Не са много, рядко е. Има и местни 
които се връщат, кои си има наследствени имоти, те си се 
връщат. Но има и хора, които харесват селото и искат да си 
закупят нещо тука. Колкото повече народ, толкова по-добре. 
На мен специално ми харесва. Ама не, обезлюдено е, бе, хора.
– Кога усетихте, че се обезлюдява селото?
– Отдавна, още откакто започнаха строителството 
на Червена могила на завода, всичко се изпари. И после 
започнаха училищата да затварят. Щом като се ликвидира 
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едно училище, младите изчезват. И останахме капуците на 
доизживяване. Но аз не се плашим.
– А според теб, как могат да бъдат мотивирани хората 
например от града да се върнат на село?
– Няма как да ги мотивираш. Там му е всичко направено, 
а тука трябва сам да запретне ръкави, да си направи това, да 
си направи онова, да се качва на рейса, който го няма. Едно 
време имаше рейсове през 3 часа, а сега има сутрин, па вечер. 
Ти ако речеш да отидеш на лекар, трябва да отидеш в 7.10 
сутринта и вечерта да се върнеш в 6. Няма друго. И трябва 
да ангажираш някой или с кола, или такси да викаш. Това 
е, всичко което бе придобито, социално, всичко се отнема. 
Имахме здравна служба, имаше лекар, медицинска сестра, 
акушерка, зъболекар, медицинска сестра, прислужник, 
линейка и шофьор, 7 човека. 
– Как виждате Друган в близко бъдеще?
– Аз съм все пак оптимист. Започнаха млади пенсионери 
да се връщат, по-млади хора започнаха да се връщат. Особено 
с това глобално затопляне ли е, какво е, като че ли от днеска е 
изникнало. Ама, започна градът вече да им става тесен. Къде 
им е акъла на тия и аз не знам - кола до кола на 20 см една 
от друга, бе, аз ако съм пеша, ще отида по-бързо, отколкото 
на 200м да се возим с кола. Вие знаете ли като зоотехник от 
тука до Владимир пеша - 5 км, от Владимир през могилата на 
Старо село - пеша, от Старо село до тука са 4 км - пеша. Това 
като зоотехник съм го ходил.
– Всеки ден ли?
– Не е всеки ден, но съм го ходил, не съм търсил превоз.
– Мислил ли си някога да отидеш да живееш на друго място?
– Не.
– Защо?
– Аз съм роден тука, предлагали са ми да ходя даже за 
член на общински комитет на комсомола в град Трън. Всичко 
ти подсигуряват - не. Жена ми е трънчанка между другото. 
Тя ме попогледна малко, ама… Тогава, нали знаеш, партията-
майка какво каже, но отказах.

– Имало ли е някакво наказание заради това?
– Е, какво ще ме накажат? От толко по-голямо наказание 
да си стоим на село? (смее се)
– А може ли да ми разкажеш кога си бил най-щастлив?
– Най-щастлив съм бил, когато ми се роди първият син, 
първото дете. След това - когато ми се роди второто. И най-
щастлив бях преди четири месеца, когато с моята съпруга 
навършихме 50 години семеен брак.
– Как го отпразнувахте?
– Е, те така, под ръка. Направихме си тука, пийнахме 
си по чашка уиски, отидохме в кафето, почерпихме се по 
кафенце…
– А каква е тайната на дългия брак?
– Взаимното уважение и отстъпката, друго няма. Само 
компромис и уважение, речеш ли да се…, няма. Щом жената 
нещо да бърбори, аз извъртам. Щом аз нещо да бърборим, 
тя извърта. И минават пет минути и всичко мине. Петдесет 
години, четири месеца без два дни откак сме женени. И това, 
което сме го направили тука, е с тия четири ръце. 
– Как се срещнахте - ти си от Друган, тя е от Трън?
– Срещнахме се на Селимица.
– Какво е?
– Не го ли знаеш къде е Селимица, бе? (смее се) Хижа 
Селимица, у Витоша. На семинар. Комсомолски семинар. Тя 
беше малко щура такава, ама… Викам: „Ей, трънчанче, ще те 
укротим, бе“ и то оттам тръгна. (смее се)
– Как си я спомняш?
– Па, я си я обичам, как няма да си я спомням.
– Ама, каква беше като млада баба Ленче?
– Па, същата като сега, само беше млада.
– Бабо Ленче, а според тебе каква е тайната на дългия и 
щастлив брак?
Баба Ленче: Нали ти казва - уважение. И устата - трябва да 
премислиш какво ще кажеш.
– Преброиш до 10, па тогава.
Баба Ленче: И здравето, пусто-упостело. На нас пари не 
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ни трябват, не сме алчни. Не сме били богати хора. Но съм 
доволна от живота. Не парата, здравето ми е най-важно.
– Мене ми е да имам средства да преживеем. Децата ми да 
са добре, аз да съм добре, да имаме всички средства толкова, 
колкото да можеш да преживееш, да си плащат сметките, да 
си имат е така да се облекат, за какво му е за повече? Оня като 
ги има, сега там къде е по Дубай ли е, що е, е и? Какво от това 
като ги има? Тия дето ги застреляха, като ги имаха, какво от 
това?
– А като беше млад за какво мечтаеше, мечтаел ли си?
– Сигурно съм имал някакви мечти. Едно време мечтаех 
да стана футболист.
– И какво стана с тази мечта?
– Спукаха ми една кост на крака и аз рекох: „До тука 
съм“. Сега още следя мачовете по телевизията.
Баба Ленче: Ма, ние за телевизора се караме. Аз обичам да 
гледам филми, които се четат, понеже не чувам. Ето, това е: 
петдесет години, да се усмихвате и да си казвате смешки. Не 
се ли усмихвате, между мъжът и жената все едно няма нищо… 
Гледай, в наща къща може всеки да дойде и никой няма да си 
тръгне без да е почерпен (сипва да хапнем от чорбата с бял 
боб, която е сготвил дядо Райко).
– А ти, дядо Райко, с какво се гордееш най-много в живота си?
– С това, че съм жив, това е най-важното нещо.
– Някога бил ли си така изплашен за живота се?
– Не. Аз съм боледувал, пневмонии, еди какво си, сега 
белия дроб не ми е читав. Имах един много лош порок 
- много пушех. Ама това е - инат съм като магаре малко. И 
на 10 октомври 2010 година съм при личния доктор и той 
вика: „Дедо Райко, ако искаш да живееш, махай цигарите“. 
Викам: „Готово, бе, докторе, нямаш никакви ядове“. Скинах 
цигарите и му подарих запалката и до ден днешен дедо Райко 
не е запалил цигара. Никой не вярваше, а пушех кутия - кутия 
и половина понякога.

Славчо Душков: 
„Пари на днешно време, знаеш, се дават 

много трудно“

Роден 1963г. В гр. Радомир. Кмет на с. Друган. Син на 
интервюираната Божика Душкова. Срещаме се в офиса му в 

кметство Друган на 02.07.2020г.
- Може ли да ни разкажете като за начало малко за Вас?
- Роден съм 1963 година в Радомир. Целият ми живот е 
преминал на село. Майка ми е от Стефаново, баща ми е от 
Друган. За кратко живях в Радомир, но и там като съм живял, 
не съм се отделял от селото. Друго какво мога да ви кажа 
за себе си - завършил съм в училището в Друган основно. 
Завърших в Радомир средното си образование и след това 
казарма като всички момчета. След това започнах работа в 
Червена Могила, около 20 години работих там.
- Къде сте бил в казарма?
- Граничар бях първо на източната граница за кратко, 
след това на западната граница в село Тракево.
- Имаше ли други друганци с Вас там?
- Заедно със Сашко Мирков бяхме заедно, ама само за 
един ден бяхме долу в Ивайловград и там се разделихме, той 
остана там, аз на друго място и така.
- Споменахте, че 20 години сте работил в Червена могила?
- След казармата, 21 години даже там, след това в София 
в строителството започнах някъде около 5-6 години. Също 
за кратко в Германия за 2 години работих в строителството. 
След като се прибрах от Германия през 2014 година още се 
изграждаше черквата, та работих по нея.
- Работил сте върху строителството на тукашната черква, 
така ли?
- Да, оградата, дето я виждате там, съм я правил аз, 
камъните. Вертикалната планировка фактически, чешмата е 
мое дело и е дарение лично от мен, материали и труд.
- Колко време Ви отне да я изградите?
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- Един месец. И така 2014-та работих през цялата година 
на черквата, продължих и 2015 и след това се кандидатирах 
за кмет на селото, предстояха избори. Пред много малко 
хора съм го споделил, но аз не съм имал намерение да се 
кандидатирам за кмет. Обаче с работата ми там на черквата 
идваха при мене хора и ми говореха, щял съм да съм кандидат, 
аз казвах, че нямам такова намерение, но то постоянно като 
ти се говори… Накрая взех решение, че действително мога да 
се кандидатирам. Кандидатирах се, спечелих ги изборите и 
вече пета година съм кмет. Това ми е вторият мандат.
- Казвате, че други хора са Ви окуражавали да влезете в 
надпреварата. Вас какво ви мотивира да се кандидатирате за тази 
позиция?
- Ами най-вече ме мотивира това, че аз бях единствен 
кандидат, който е от Друган и милее за Друган. Имаше още 
двама кандидати, които не бяха от Друган, и мислех, че ще се 
справя по-добре с проблемите на селото.
- Какво е да си кмет на село Друган вече 5 години?
- Има и положителни неща, има и много отрицателни 
неща. Като кмет хората си мислят, че аз мога с всичко да 
се справя, но правомощията ми са много отрязани. Не 
разполагам и с бюджет, с който можеш - това, това, това - да 
оправиш. За всичко опираме до община Радомир. Вече тука 
инициативите, които са мои: да се организира празник на 
селото; имаме футболен клуб, на който изцяло издръжката е 
от спонсори.
- Как намирате спонсорите?
- Еми как, с много тичане и с много молби. Пари на 
днешно време, знаеш, се дават много трудно. Има добри 
хора, убеждаваме ги, кооперациите са ни основният спонсор. 
Местните земеделски кооперации.
- Коя Ви е най-голямата гордост за тези 5 години като кмет?
- Най-голямата гордост това, което ви казах, където 
работих на черквата, то е още преди да стана кмет. И след 
това като кмет при мене открихме черквата. Лично премиерът 
Бойко Борисов дойде на откриването. И това също ми е голяма 
гордост. Сурвакарската група, с която работехме много добре, 

много успехи имахме и надявам се да имаме още по-големи 
успехи. Футболният отбор се представя на добро ниво.
- Може ли да разкажете малко повече за футболния отбор, 
тъй като не сме го засягали като тема с останалите участници?
- Какво да ви кажа, сега тази година имаме юбилей, който 
мислим да не го подминем - 80 години откак имаме футболен 
клуб. Но поради пандемията  тържествата се забавиха, но 
мислим само да са се забавили. Най-вероятно ще направим 
тържество наесен да почетем празника на футболния клуб. 
 Повече за футболния клуб - аз съм свързан с него, 
откакто се помня. Като дете съм участвал, като зрител след 
това. От 14-годишен играех при мъжете. За кратък период 
играх и в „Струмска слава“ Радомир, но нелепа контузия ми 
попречи после да продължа да играя. Вече на 21-22 години 
трудно можеше да играя, на 23 спрях да играя, защото са ми 
проблемни и двете колена, капачките. Твърде млад спрях да 
играя, но аз не съм се отделял за миг от отбора като помощник-
треньор, след това като старши треньор за един дълъг период 
от 15 години сигурно.
- Колко често се събира футболният клуб за тренировки, как 
се набират участниците?
- Ние не сме професионален клуб, за да тренираме 
ежедневно. Момчетата се събират кой когато може, след 
работа най-вече. Иначе имаме първенство, редовно участваме 
в областна група. Сега в момента 10 отбора участват в областна 
група Перник. Календарът е запълнен - есен, пролет отборът 
ни участва събота и неделя и имаме официални мачове.
- А имате ли мачове и тук, където да кажем идват отбори от 
други места, за да играят в селото?
- Ами разбира се, за това говоря. Десет отбора са. 
Разменяме гостуване, играем. В наща група от нашата 
Радомирска община са Дрен, Долна Диканя и ние - 3 отбора 
са. Драгичево е в нашата група, Земен, Трън и още други до 
10.
- Има ли някакви спортни успехи, с които можем да се 
похвали клубът?
- Ние доскоро бяхме едни от лидерите, имаме много 
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първи места. В класирането участвахме също в зона 
Благоевград. Това е четвърто ниво във футбола. Там за кратко, 
за един период от 10 кръга, бяхме водачи. Това беше 94-96-та 
година.
- Прозвуча ми, като че ли Ви е било мечта да станете 
футболист, преди да се контузите?
- Разбира се. Почти на всяко малко момче мечтата му е 
да стане футболист. Моят любимец беше Гришата Бонев. И 
така на 14 години започнах при мъжете, след това в Радомир 
за кратко, в казарма след това вече продължих вече контузен. 
Аз си дойдох от казармата контузен. В Трекино, там играех 
като войник, не ми провървя с контузиите, един мач играх и 
на 23 прекратих.
- Кой Ви е най-хубавият спомен от футбола?
- Те не са един и два, те са много. Един от най-хубавите е, 
когато играхме квалификация за влизане в това…, навремето 
имаше Б група и А група, областни. И играхме квалификация 
за влизане едната година, не можахме на първата година да 
влезнем, на следващата спечелихме мача с Морена Кладница 
и получихме промоция за влизане. Това беше специален 
момент. 
- Кое според Вас е онова, което футболът дава на общностите? 
- Дисциплината най-вече. Без дисциплина не става 
нищо. Човек трябва да е дисциплиниран, да спазва указанията 
на треньорите и нещата се получават. Но без дисциплина не 
става нищо, не само във футбола - навсякъде.
- А мислите ли, че опитът Ви с футбола, Ви е помогнал сега 
в позицията на кмет?
- Най-вече общуването с хората. Футболът ми е дал 
много контакти с всякакви хора. И тия контакти, които съм ги 
придобил по време на футболната ми кариера и като треньор, 
сега тея контакти са ми в полза, помагат ми.
- Как минава денят на кмета на село Друган?
- Най-големият проблем при нас е водата. Имаме 
проблем с канализацията. Сутрин най-вече ми звънят за това, 
че има някъде проблем и водопроводът е пробил, който е 
края на 60-те години изграден и е в крайно окаяно състояние. 

И един мой работен ден напоследък е свързан най-вече с 
проблемите с водопровода. Други текущи проблеми няма. 
Опитвам се всячески да помагам на мойте съселяни, но нещата 
се получават много трудно. Много малко ви казах, че зависят 
от мене. 
- Какви най-често са проблемите, с които хората идват при 
Вас?
- Е това ви казвам - ВиК, осветлението… Осветление 
има, но е за ремонт, доста лампи изгарят и това най-вече ги 
вълнува хората, и други разни дребни битовизми.
- Вашата секретарка Веска Чакърова ни разказа и за 
социалното измерение на работата Ви, че има хора, които имат 
нужда от асистенти и т.н.
- Има, има хора, но сега на тоя етап мислим, че сме се 
справили горе-долу с това нещо. Вече крайно нуждаещите се 
всичките сме ги обгрижили и имат лични асистенти, грижат 
се за тях. Сега също и на най-възрастните, най-нуждаещите 
се хора и безплатен обяд им доставяме от 2 месеца вече. До 
кметството идва кола с храна от Радомир и след това ние 
го извозваме. Със социалните дейности горе-долу сме се 
справили. 
- А има ли много крайно нуждаещи се?
- Има много самотни възрастни хора, не много, но все 
пак ги има, които се нуждаят от грижи и ги получават за 
момента. Имат всичките асистенти.
- А да попитам, налага ли Ви се в някои случаи да се намесите 
в някакви междукомшийски разправии, например?
- Разбира се, има и такива. Това имах предвид, като ви 
казах „дребни битовизми“.
- А Вие как ги разрешавате?
- Искам най-вече с приказка, с хубава дума да се разберат, 
но е много трудно. Има много обтегнати отношения между 
някои. Но с повечето пък се справяме. Има хора, които се 
разбират, че може и по другия начин. Има и на отсрещната 
страна, които мислят, че те са прави и друго право няма.
- А какво е отношението Ви към новодошлите в селото, към 
това че има къщи, които се продават, съответно се купуват от 
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хора, които са извън селото?
- Отношението ми е положително. Даже с голямо 
удоволствие ги посрещам, тука като дойдат млади хора и 
търсят имоти. Ето сега вече при мене няма обявена къща, която 
се продава, а идват много млади хора и търсят за себе си и най-
вече за родителите си. Знаете София е вече 2 млн., всички са 
в София, а на повечето родителите са възрастни и те не могат 
да им отделят достатъчно време. Идват хора от Търговище, от 
Плевен, от къде ли не. Викат: „Дайте тука нещо да купиме, за 
да може да настаниме родителите и поне да идваме по-често 
да ги виждаме“. Та положително съм настроен и искам нашето 
село да се разраства независимо дали човек е роден в Друган 
или не. Най-вече защото те правят нов облик на нашето село.
- А Вие имате ли някакви процедури, чрез които се запознавате 
с новодошлите, да кажем? За да им разясните някакви може би 
норми на селото или няма такава практика?
- Не, има такава практика, но повечето от новодомците 
в Друган, от новодошлите, да кажем, едно 95% ги познавам 
лично. Приказвали сме. Има някои, които не ги познавам, но 
надявам се да се запознаем в скоро време. И те самите идват 
при мене, търсят съдействие за едно или за друго, кое как да 
направят и така.
- А Вие в началото казахте, че на практика нямате бюджет, 
с който да разполагате и в много случаи търсите спонсорства. 
Какви други механизми има, чрез които можете да финансирате 
инициативи? Може би това ще е интересно за хората да разберат.
- Освен спонсорство, много други лостове няма. И 
община Радомир с каквото помогне, това е. А кметството 
специално нямаме бюджет делегиран някакъв, с който да 
направим каквото и да било.
- Да, това е жалко. А какво е нещото, което бихте искали да се 
случи в Друган, някаква промяна, която Ви се иска да се осъществи?
- Най-вече искам водопровода да се смени, да се 
асфалтират улиците… Това ми е… Чакай да видя сега, тук 
имам... Когато да стана кмет си бях направил един списък. 
Ето:

1. Подмяна на водопроводната мрежа
2. Обмяна на централния площад на селото
3. Преасфалтиране на двете основни улици на селото - 
към блатото и централната част на селото
4. Основен ремонт на съблекалнята и на основния терен 
- това вече е изпълнено. Най-вече с основния терен на 
футболното игрище. Там искам да му направим поливна 
система. 
5. Ремонт на здравната служба
6. Ремонт на кметството, подмяна на дограма
7. Изграждане на нов мини терен - това ми е мечта също, 
за спортни мероприятия и за граждани.
8. Основно почистване на гробищния парк. Това е една 
много болна тема при нас, гробището ни е в окаяно 
състояние. Опитваме се да почистваме нещо, да правим, 
но много трудно се случват нещата.
- А опитвали ли сте чрез обща доброволческа инициатива 
да се почисти гробището?
- На няколко пъти го правихме, но е крайно недостатъчно. 
Всичко си зависи пак от хората. Ако всеки един се погрижи 
за неговото гробно място ще е много добре. (Продължава 
да чете от списъка.)
9. Проект за обновяване на парка и изграждане на детска 
площадка и спортни площадки в границите на парка. 
Спортна площадка изградих донякъде, детска и спортна 
площадка, но ми се иска да е нещо повече.
10. Почистване на речното корито.

 Това са ми десетте основни точки, които ако се изпълнят 
ще може да се каже, че моят кметски мандат е бил успешен. 
Но много трудно се случват нещата.
- Основното, доколкото разбирам, е липсата на финанси?
- Разбира се. Вече за 4-5-ти път кандидатстваме за подмяна 
на водопроводната мрежа и досега никакъв успех. Също две 
години подред имаме готов проект без финансиране, което 
очакваме от Министерството за парка, за изграждане на алея 
с пейки, с беседки. Този проект ние сме го изготвили, готов е и 
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е в Министерството. Миналата година не успяхме, тая година 
пак го внесохме.
- Стискаме палци. А за здравната служба да попитам, 
защото доста от хората, които интервюирахме, казаха, че това 
е всъщност едно от нещата, които най-много им липсват, и че 
преди време е имало лекар, който е идвал за няколко часа всеки ден, 
но това е престанало да се случва.
- Еми престанало е да се случва заради самия лекар. 
Казва, че няма достатъчно време и клиенти. Приказвах с 
друга лекарка, която има пациенти в нащо село, да идва за 
2-3 часа два пъти в седмицата, но и тя ми отказа, каза, че е 
нерентабилно. Всъщност хората искат, но когато трябва 
да дойдат на преглед, не идват. Всички казват че, трябва. 
Лекарката казва „Аз съм съгласна, ще идвам“, но ги няма 
хората.
- А ако един път в седмицата идва поне?
- Нали за това говорим. Вика: „На мене не ми е изгодно 
от Перник да пътувам, да дойда тука и да дойде само един 
човек, а по някой път и никой“. И на мене ми се иска да 
имаме здравна служба, но за съжаление това са реалностите 
- лекарите казват, че не им е изгодно да идват. Няма никъде 
(здравна служба), само в Дрен, защото селото е 1000 човека, но и 
там нещата са на приключване. Тая лекарка, дето ви споменах 
преди малко, тя ходи до Дрен по два пъти в седмицата, но 
вика: „И там намаляха клиентите, и ще спирам и там“.
- Общувате ли с други кметове на населени места из България, 
споделяте ли си по някакъв начин опит и добри практики?
- С цялата страна не, но тука най-вече с нашата община 
и в нашата област. Положението е идентично на всякъде. 
Проблемите са еднакви.
- А след като сте вече 5 години кмет и сте видял и 
позитивните, и преобладаващи негативни черти на тази 
позиция, ако можехте да се върнете назад във времето, бихте ли 
кандидатствали за тази позиция отново?
- Бих кандидатствал, да, разбира се, най-вече нали ви 
казвам - аз си обичам селото и искам да се случат много неща. 
На мен ми е мечта. Искам да се случват, борим се непрекъснато, 

но с проектите е толкова трудно.
- Какво очаквате с най-голямо нетърпение в един свой ден?
- Очаквам вестта най-вече да кажат, че имаме одобрен 
проект, и да се случва нещо в Друган. Дали за водопровода, 
дали за парка, дали за преасфалтиране на улиците, е тоя 
момент го чакам с най-голямо нетърпение. Моментът, в който 
ще ми звъннат и ще ми кажат: „Техникът идва, започваме да 
работим“, това ми е мечтата.
- Понеже в началото казахте, че сте работил две години в 
Германия - какво Ви върна обратно? Защото и сега много млади 
хора заминават.
- Върнаха ме най-вече семейството и корените.
- А съпругата Ви от Друган ли е?
- Не, съпругата ми е от Краището, село Треклен, област 
Кюстендил. Там цялата община й казваме „Краището“.
- И как я приобщихте към селото, към общността тук? 
- Жена ми бързо се приобщи към селото и тя много 
помага тука. Тея градинките, цветята са нейно дело. 
- А Вашите деца какво отношение имат към Вашия пост?
- Подкрепят ме. Дъщеря ми, тя завърши ТУ, инженер е в 
София, а синът ми, той със строителство се занимава, строител 
е. Подкрепят ме във всяко едно отношение. Както те мен, така 
и аз тях. Дъщеря ми живее в Друган, а синът ми е в Радомир. 
През по-голямата част са тука, на село при мен.
- Вие мислите ли, че селата, не само Друган, имат какво да 
предложат на младите хора?
- Може да им предложим само тишината и спокойствието, 
за съжаление. Много развлечения няма. Нямаме детска 
градина, нямаме училище. Само тишина и спокойствие 
можем да предложим и любовта на родителите.
- Имате ли някакво послание или пожелание за хората, които 
живеят в Друган?
- За хората, които живеят в Друган най-вече да са живи 
и здрави и повече оптимизъм и позитивизъм. Макар и трудно 
един ден нещата ще се случат, не може да сме постоянно 
песимисти. Горе главата и всеки с личния пример за общото 
благо.
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Станка Пиперкова: 
„Мислех, че аз ще съм първа, то се 

оказва обратното“

Родена 1932г. в с. Друган. Срещаме се в дома й, посреща 
ни на двора и ни кани вътре. С нас е Боряна Пиперкова, 
която ни помага с интервюто, защото Станка Пиперкова 

има затруднения със слуха. Заедно разглеждаме албуми със 
снимки от младините й, както и албуми с картини на световни 

художници, които е събирала от списания през годините.

- Може ли да се представиш, како Станке?
- Станка Петрова Пиперкова се казвам. Родена съм тука, 
в Друган. Надежда се казва майка ми, Петър баща ми. Брат 
ми почина преди 40 години, 2 години по-млад от мене. Аз съм 
родена 1932 година. Къщата ни беше тука до Герберите, там 
малко от стената се вижда. Учила съм до прогимназията тука, 
след това в гимназия в Радомир, техническа гимназия…
- Как стигахте до Радомир или там живеехте?
- На квартира (бях). Имаше рейсове, ама не съм пътувала 
с рейса, тогава не беше всеки ден, даже повече се пътуваше с 
коли с коне. И след това съм завършила институт за учители, 
за пионерски ръководители беше по-скоро и начални 
учители. И работих след завършването в Дрен, в село Дрен 
бях пионерски ръководител. Две години бях там. Обаче при 
много тежки условия съм живяла в Дрен. Пътувала съм до 
Радомир, до Перник, до София на разни съвещания… Имаше 
неща, заради които трябваше да се ходи там, в градовете, и 
някога се налагаше три пъти в седмицата пеша от Дрен до 
Делян и през Мали Дрен, за да се отиде до Делян. И съм ходила 
сама, защото това е било мойто задължение, щом ме викат да 
ходя и съм ходила… След това, само в това училище, в нашето 
училище, съм работила. Отначало пионерски ръководител, 
после начален учител. 
- Вие кога сте заживели тука или тука сте си били?
- Дедо ми е имал девет деца - четирима сина и три дъщери: 
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Паца, Лица и Надежда и Йорданка, ама, тя е починала съвсем 
малка, като е била и почти нищо не се знае за нея. 
- Баща ти - дядо Пешо - с какво се занимаваше?
- Татко беше бакалин, имаше бакалница.
- А майка ти, баба Дешка, домакиня ли беше, какво работеше 
тя?
- Ами, те всичките снахите работеха на полето. Мама 
е работила в ТКЗС-то, има и снимки в албумите. Тука си 
спомням за имота, колко е бил имота, ама, така официално 
не съм научила от някъде, аз сама си го пресмятам, ‘щото на 
дъщерите не е давано да имат от имота, а иначе четиримата 
братя са получили по 24 декара.
- А спомняш ли си нещо за партизаните, как са станали 
партизани, какво е правило селото за партизаните?
- Спомням си и одеве, като говорихме ти казвах, като 
кога се е формирал партизански отряд тука, по скоро то не е 
било само тука в нашето село а и в други села наоколо и на тая 
годината май че ‘44-та е било кога се формирал тука наоколо 
в  околията партизански отряд. И Благой, дядо ми, сега вече 
и това не помня дали в тукашно мероприятие е постъпил или 
в по-голяма степен отряд партизани, защото е преследван от 
полицията и тогава татко му дава раница и 500 лева пари и 
облеклото, дрехата, не пропуска вода...
- Куртка, шаяк му дава, нали?
- Това съм го запомнила. А после като се формират отряд 
и Райко Гебрев стават партизанин, Методи Шиечки им е 
братовчед на тях и на мама е братовчед и на Методи Илиев…
- Я кажи каква си искала да станеш и защо си отишла да бъдеш 
дружинна ръководителка?
- Аз съм мечтала да уча техника. За техник ми е било 
желание да уча, обаче заповядват на младежите от СНМ , 
съюз на…, даже не си спомням това, сънувала ли съм… От 
там заповядват на кого си изберат и ме задължиха да уча за 
пионерски ръководител, училището беше Курский институт 
за пионерски учители и начални учители.
- А можела ли си да откажеш?
- Не съм искала да откажа, защото, който откаже, го 

наказваха. На моя съученичка още от началното училище, 
Надя Калайджийска, на нея възлагаха задача да отиде в тоя 
институт, обаче тя не пожела и много неприятно се отнасяха 
с нея тогава и даже струва ми се, че това се отрази на здравето 
й на Надка. Че после аз толкова много болести съм минала и 
изкарала, на 88 години съм и още живея, а Надка на четиресет 
и няколко години почина… Заповядваха й да учи да стане 
учителка, а тя не желае, и да се е отразило на здравословното 
и състояние.
- Я, кажи сега, ти като беше учителка кое най-много ти 
харесваше, на какви деца преподаваше? 
- Това ми беше мъчително и неприятно, че аз нямам 
таланта да пея и да танцувам, ама това се иска в началното 
училище и по физическо ми се налагаше да се сменям с друга 
колежка. Аз да вземам нейния предмет, по-труден, а тя да 
взима тия предмети - музика и физкултура - от мене. Сменяла 
съм се с тях, защото не мога да върша тая работа. Честно и 
почтено съм се отказвала, иначе е могло да си правя, както си 
знам.
- Като започна да си учителка, харесваше ли ти, обичаше ли 
си работа?
- Аз съвестно си вършех работата и даже с някакъв 
документ ме награждаваха за добра работа. Работех си честно, 
почтено, с желание, но това ми тежеше, че не мога да пея, по 
физическо да изпълнявам...
- Като беше млада, в свободното време с какво обичаше да се 
занимаваш, кои ти бяха любимите неща?
- Лично за себе си на събирания за танци не съм ходила, 
щото не мога да танцувам, то не е само да идеш да гледаш, а 
и да участваш. А иначе - да чета книги, да чета и да гледам 
художествени произведения и театър, това съм го обичала 
всякога от дете. Сега вече не мога, вече няколко години не съм 
излизала освен до пощата от земетресението, оттогава не съм 
излизала и до улицата, камо ли да правя ‘аквиа задачи. Иначе 
албумите и книгите и художествените произведения…
- Кои ти бяха любимите списания?
- „Наша родина“. И от списанията съм вадила 
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художествените произведения и после съм ги събрала и  моя 
колежка, тука като си работехме в Друган, Мария Йорданова, 
тя май още продължава да е учителка, се ангажира да направи 
албуми и ги направи. Много са ценни тия албуми, защото 
имат снимки на картини от художествени галерии от целия 
свят.
- А къде са ти албумите? Ти имаше един лепен албум?
- Оттатък в стаята.
- Ти ходи ли в чужбина, къде ти е било най-интересно, в кои 
страни ходи?
- Ходила съм в Югославия, Македония (то беше към 
Югославия), в Скопие и в Чичево, на гости на леля Тала. После 
ходила съм в Румъния, в Букурещ, в Белград. Ходила съм в 
Чехословакия, в Прага, в Братислава. Прага е по- на изток, а 
по- на запад е Братислава. Ходила съм в Източна Германия 
до стената, това от посещението в Берлин най си го спомням. 
Стигнахме до преградата, стояхме и гледахме. И в Париж. В 
Германия съм ходила на екскурзия с група, а във Франция, в 
Париж ме отведоха на гости там с кака Дешка със самолет…
- А, я да те питам, кажи нещо за личния живот, за твоя 
любим, ако искаш да кажеш нещо…, за твоя любим, дето си го 
оставила?
- Разделихме се.
- Къде се запознахте с него?
- В санаториума във Велинград.
- От туберколоза ли бяхте болни?
- Много се обичахме, обаче като дойде време да се 
събираме, тогава пак нещо болест ме налегна и аз го оставих. 
През 59-та година беше това. Разделих се с него, защото той 
беше здрав, понеже го обичах много и исках да е добре, а 
нямаше да е добре с мене и затова престанахме… И после даже 
и не съм запомнила това кога се е оженил, но коя година..., 
86-та е починал. Аз мислех, че аз ще съм първа, то се оказва 
обратното.
- А после някой друг харесвала ли си?
- Не си спомням да съм пожелавала някой друг да ми е 
любим, тоя беше.
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Тоне Фарашки: 
„Аз като малък знаех много, ама 
не говорех, че у нас яде и се крие 

командирът на радомирския отряд“
роден 1937г. в с. Друган. Интервюто се провежда в дома на 

семейство Фарашки в началото на м. Март 2020г. Черпят ни с 
домашно вино, лимонада и мед.

- Може ли да ни разкажете за себе си, да се представите?
- Тука съм роден, в Друган. Майка ми е от съседно село, 
Стефаново. Две села ги обединиха в едно – Горни Раковец и 
Проваленица – в село Стефаново, на един убит партизанин. 
Владимир, Старо село, бяхме едно село. Селото Друган е било 
горе, тука не е имало къщи. Баща ми знаеше историята на 
цялото село. Некои неща от него знам. Той навремето, като 
ученик още, е обичал много историята. И той завършил второ 
отделение, тогава отделения им казваха. Като отишъл войник, 
там завършил до седми клас.  Гледал съм му дипломата – все 
шест, пет, шест… Вика, „мен като мечка ме разкарваха в другите 
класове, като не знаят някои уроци, викат мен, да се засрамят“, 
че той много по-малък, а знае историята много по-добре от тях. 
Вземе едно дърво за разсад и веднага купува книга да види как 
се отглежда това дърво, за да има резултат, плодове.
- А какви истории Ви е разказвал за себе си, помните ли?
- Той навремето образува ТКЗС-то през 45-та година. 
Освобождението  беше 44-та есента, а той пролетта образува 
ТКЗС-то. Най-напред участвали в него по желание. Нямаше 
насилие, който желае. И по едно време най-богатите влезнаха 
някъде около 50-та година и тогава другите се нахвърлиха, по-
бедните. Имаше работа за всички. Аз съм виждал жени, казваха: 
„ходиме на работа на полето“ - копаят царевица, жънат, какво 
ли не - „като се върнеме, децата плачат, че са гладни, а ние 
плачем, че немаме какво да им дадем“. А в ТКЗС- то ходеха да си 
изкарват хляба. 
 Зеленчукова градина имаше, носеха се продукти, на 
пазара се продаваха… Всеки, кой какво е работил, за всяко нещо 
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си имаше норма. И на тая норма- тая надница, може в жито, 
царевица, с тях си гледаха прасета за зимата, други животни… 
Законът беше така, който беше в ТКЗС-то, имаше право до 
една крава и няколко овце да си има. И, казваха, „добре, че 
комунистите дойдоха на власт, построиха заводи, ТКЗС-то… И 
за нас работа, и децата сега са добре“.
 Заплатите бяха много по-малки у нас, но държавата се 
грижеше, ходеше се на санаториум, плащаше се само курортна 
такса. А сега 25-30 лева най-малко на вечер плащаш. Виж каква е 
разликата, всичко поскъпна, има неща, които хората не могат да 
си позволят. След 89-та разтуриха заводи, фабрики, на безценица 
ги продадоха. Нашите хора ходят по света да робуват…
- Какво беше семейството Ви?
- При баща ми са трима братя и пет сестри – шест ли, седем 
ли сме наследници. Внуците на дядо ми. Навремето е било така 
– няма механизация, няма трактори, няма комбайни, всичко 
се работеше с рало, с плугове, с волове. И от децата да има за 
овчар, животните да гледа, друг - за оране, трети - за печалба… 
Осемнайсет души бяхме в една къща.
- Как се живее с осемнайсет души?
- Ами, стаи големи, някои даже на пейка покрай стената с 
постеля… Не е имало легла. После, аз още не учех, разделихме се 
и ние си направихме на друго място къща.
- А майка Ви с какво се е занимавала, тя работела ли е в ТКЗС-
то?
- Да, работеше. Тя ходеше пример да дава. Баща ми искаше 
ние пример да даваме. Тя, като сготвеше нещо, и ми казваше: 
„на обед ще ми донесеш“, и й носех на нивата да обядва. Имаше 
едни, калени такива, с дръжка, „ръкатка“ се казва, в него сипем 
и носим храната на нивата. Калено, от пръст, но е лакирано и 
може за готвене, да си слагаш ястие, какво ли не. Още не учех, 
ходех на нивата да нося храна, после баща ми ме пращаше да 
видя това, да видя онова, все тичах. Да, аз съм на 83, ама няма 
да ми ги дадеш. 1937 съм роден, януари месец…, зодия Водолей 
(смее се).
- Може ли да ни разкажете за Вас като ученик? В Друган ли сте 
учили? Какво си спомняте от тези години?
- Да, в Друган до седми клас. След това вече откриха осми, 
ама една година никъде не учих. След това баща ми ме изпрати 

в Бургас, на морето. Там имаше мелничарско училище, а той 
беше началник на мелницата. Като завърших там, отидохме 
по разпределение в Радомир в мелницата. И там поработих, и 
заради едно гадже заминах за София да работя, но докато отида, 
тя вече имаше три деца. И до там беше работата с мелницата.
 А в казармата… един от комисията ме пита къде искам да 
служа. Викам, нещо, моторизираните части, ако има. Точно бяха 
пък открили тогава в Дупница шофьорска школа, военна. И на 
мен и на още двама души ни дадоха повиквателните на ръка и 
отидохме там. Завърших школата, после в София ме изпратиха. 
Като се уволних, си търсих работа, в завод „Стомана“ работих 
7-8 месеца, вземах отпуската и викам, тука повече няма да се 
връщам. Заради прахта. Аз като дете боледувах от туберкулоза. 
То беше глад, мизерия, нищета…  
        Нямаше като сега дюшемета, на пода постелехме рогозки от 
житото, от стъблото, а отгоре домашно тъкани черги. Дюшек се 
правеше отделно от слама, не като сега памук. Единият ми чичо 
имаше пет деца, две дъщери и трима синове. Една от дъщерите 
беше болна и много ме съмнява дали не съм се заразил от нея. 
В една къща живеехме макар и в различни стаи. Тогава ме 
изпратиха в Искрец, там се лекувах и цял живот не съм пил 
алкохол, нито съм пушил.
- Вие правите вино, а да не можете да го пробвате?
- Сега почнах да си позволявам, като се пенсионирах. Но 
друго е да изпиеш една чаша. Излекуван съм, но организма 
ми не го понася. Затова и дойдох на село, тук е по-свободно. 
Имаш задължения, но плануваш от днес за утре. Внукът идва 
и ми помага. Искам да го запалим по кошерите и него - да не се 
плаши от ухапванията. Аз имах рак на кожата в ухото. Ходих 
в болницата в Перник, горяха я със специална киселина, стана 
рана, болеше ме… Прочетох във вестник „Пчела и кошер“, че 
отровата на пчелата лекува рака на кожата. Почнах да вдигам 
мрежата да ме хапят и изчезна… Някои не вярват, ама…
- Добре, че не сте алергичен…
- А, мен са ме хапали. Една година, още не учех, 
любопитствах покрай баща ми. В един манастир в село 
Венците, там се криеше един партизанин, а баща ми и още три-
четири души бяха ятаци .  Отидоха на село, за да имат връзка с 
партизаните, да им помагат.  Купиха там един кошер и почнаха 
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да размножават пчели.  И аз покрай него, като бутнах, без да 
искам капака, и не знаех, че пчелите така… Като се налепиха по 
мене, ‘сядоха ме… Той ме грабна и ме натопи, там вода извира, 
но не е като тука реката, ние му казваме „ровина“… Потопи 
ме у водата, за да ме спаси от пчелите. И така. Сега синът ми се 
занимава. Той ми казва какво се прави, за да знам, че се е научил. 
Поставям задачи и на внука, а той има мерак да ми помага.
- Може ли да ни разкажете какви грижи изискват пчелите? 
Всеки ден ли трябва нещо да се прави?
- Не, не е необходимо да се безпокоят всеки ден. Вадим и 
по това дали има пресни яйца, съдим, че майката е жива. Защото 
от толкова пчели не можеш да я видиш изведнъж, тя е малко по-
едра иначе. Само майката снася и има сборище, така съм чел, 
където отиват майките да се оплождат, и всяка е придружена от 
търтеи. Обаче нейните търтеи оплождат други пчели, а другите 
- нашата. Напролет се подхранват, защото за да се хранят, 
трябва сироп да има. Есен и пролет се подхранват. Лятно време 
са много работливи и много бързо се амортизират: 35-45 дена 
живее една пчела лятно време, а зимата изкарва и половин 
година. Аз ги подхранвам с мед, а захарта им съкращава живота 
при преработката. Има и други неща... Някои им пълнят 
хранилките със сироп, а те не могат наведнъж да го консумират, 
то се захаросва… Тия неща трябва да се спазват.
- А има ли много пчелари в селото?
- Преди имаше повече. Баща ми беше даже председател на 
пчеларското дружество. Сега няма такава организация.
- Защо са спрели да се занимават?
- Ами, то и от държавата зависи. Хората не са окуражени 
да се регистрират. Един рояк е 80-90 лева. Самият кошер е по-
скъп. Баща ми беше дал на сестрите ми и на мен. Гледахме ги 
в гората, ако знаеш, череши къде има, там гледахме пчели. 
Но някой открил покривалата в най-големия студ и до една 
умряха. Те умират не от студ, а от глад, защото на студеното не 
могат да се придвижат да се нахранят. Аз знам кой беше, това е 
неблагодарен човек. 
 После купих други…, ама не спазват правилата. Казват, 
„утре ще пръскаме“, ама пръскат като излязат сутринта… 
Миналата година ми отровиха 5 кошера. Те пчелите свободно 
си влизат и излизат. Само когато се пръска, тогава ги затварям. 

Има специална преграда, само те да могат да се провират, да 
не влизат мишки. Есенно време се сравняват пчелите, защото 
между кошерите стават кражби. По-силните нападат по-слабите 
и затова трябва да се спазва много хигиена. Ако една пчела успее 
да влезе и да излезе от кошера, вибрира с крила и така съобщава 
на другите да я последват. По-силният кошер с повече пчели 
унищожава другия и му взима меда.
- А колко пчели има в един кошер?
- Седемдесет - осемдесет. Може и до сто да стигнат, колкото 
е по-силен кошерът, толкова по-добре – от силен кошер се вади 
мед. Ако някоя пчела почувства, че няма да живее, отива да умре 
навън. Които умират в кошера, другите пчели ги изхвърлят 
извън кошера.
- На какво Ви е научило заниманието с пчелите?
- Това иска постоянство. Днес ако не го направиш, утре е 
късно. Например да се лекуват, слагат се специални ленти. Има 
и кърлежи, както при животните, но колкото една точица, те 
принуждават пчелите да напускат кошера. Есен и пролет трябва 
да се лекуват. Всичко трябва да се прави навреме.
- Защо е важно за Вас внукът Ви да знае да се грижи за пчелите?
- Докато съм жив аз, да се научи, да придобие знание, 
практика. От кой иначе? Пчеларството е много работа, ама 
само през лятото. През зимата може нещо рамки да опънеш, 
да заковеш нещо разковано, да изметем от снега…, но лятно 
време се гледат кошерите, до август месец някъде. През зимата 
нямат работа, седят, събират се в куп да се топлят. Ако видите 
през зимата да хвърчат пчели навън, сякаш се роят, излизат да 
се изхождат. Но… резултат има, когато се опрашват дърветата. 
Едно дърво може много да цъфти, не се ли опраши от пчелите, 
няма реколта.
- А как се запознахте с Вашата съпруга?
- Съвсем случайно. Тя учеше в едно село тука, Дебели Лаг, 
там има убити партизани, има и паметник. Благой Гебрев е 
там убит, имаше заградена гробница. И Райко Гебрев, двамата 
братя са били партизани, а баща им – земеделец, той е убит при 
преврата  1925-та година. Аз не съм бил още роден. Аз като малък 
знаех много, ама не говорех, че у нас яде и се крие командирът 
на радомирския отряд. Нощно време Виолета Якова , еврейка, 
тя идваше у нас да спи. Тя е убита при село Кондофрей. Била 
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е ранена, но после отива един и я доразстрелва. В Радомир има 
паметник пред общината… А тя у нас идваше.
- Интересно как са изглеждали тези партизански мрежи? 
Идвайки у вас, тя е знаела, че идва при човек, който подкрепя 
партизаните или…?
- Майкя ми им готвеше храна… Баща ми беше доверен 
така, отговаряше за много ятаци… Една вечер избяга в отряда 
и на сутринта дойде полиция да го арестува, но не го намериха 
тогава. Питат майкя ми къде е – „Ми болен, отиде да се лекува у 
София”, та нея я разкарваха по полицията. А баща ми остана в 
отряда и го бяха направили командир на чета.
- Разказвахте ни как сте се запознали със съпругата си.
- Моя братовчедка, на единьо ми чичо дъщеря, с нея учеха 
и живееха в една квартира. И съвсем случайно в Радомир се 
срещнахме. Тя ме запозна с нея и така почнахме да ходим там, 
в Дебели Лаг, да се срещаме, оженихме се и тя не завърши. 
После завърши вечерна гимназия. Осем години ни е разликата. 
Тя беше на шестнайсет години, караше седемнайсет. Искахме 
разрешение от съда, за да подпишем. Аз тогава работех в 
Перник, нямах квартира, в едно общежитие, една стая два на 
три метра, две легла не можехме да вкараме. Като се роди сина, 
дойдохме  тука, на село, аз си намерих работа в окръжния съвет, 
а тя, щом го отби, почна към пожарната. Пожарните навремето 
бяха към окръжните съвети, след това минаха към полицията. 
Но останахме с едно дете, тя не беше добре, операции си прави… 
Съдба.
- Какво според Вас се е променило в Друган през последните 
трийсет години?
- Абе… не виждам някаква промяна, затънаха даже някои 
неща.
- А смятате ли, че хората са се променили през последните 
трийсет години?
- Имам такова наблюдение, че много злобни и завистливи 
станаха хората, а преди не бяха така. Когато се захванах да 
си правя къщата, заради местото и да има къде кошери да си 
гледам, като почнах да строя, без да викам хората, те идваха да 
ми помагат. И те доволни, а моят баща пък ходел на тях да им 
помага…
- Как си обяснявате тази промяна?

- Еми хората така живееха… Верно, малки заплати, ама… 
Ето, зъби да си направиш - без пари, а сега има хора, дето не могат 
да си направят зъбите. Не можеш да си платиш за операция. 
Ходих да си правя операция на хернията, ама жената вика да не е 
пълна упойка, а само местна, защото възрастните хора някой път 
не се събуждат от упойката. И защото жената направила услуга 
на доктора, той ми уреди безплатно операцията. Ама има хора, 
не знам, така ли са възпитани, не гледа да ти направи добро, а 
как да те злепостави. Шестнайсет години съм работил в Главно 
следствено управление, много хора съм спасил да не ги осъдят. 
Млади момчета под влияние на приказките на родителите не 
се сещат и правят глупости. Някои са благодарни, някои все 
едно… не осъзнават каква добрина е да не лежиш в затвора.  
Едно момче разпространявало листовки против комунизма, а 
неговият дядо и моят баща бяха така, много близки приятели. 
Момчето нямаше осемнайсет и аз уредих по друг член  да го 
подведат под отговорност, за да не го осъдят да лежи, а искаха 
в Пазарджик да го пращат, в кариерите. Той после стана певец, 
народен певец, като идва тука на празника на селото, можеше в 
моя чест една песен да изпее…
- А имало ли е хора, които са се противопоставяли на 
комунистическата власт тук, в селото?
- Ами имало е… Но най-вече обвиняват партизаните за 
много неща, а в действителност някой има зъб на друг и използва 
суматохата, за да си отмъсти. А преди девети, без съд и присъда 
са убивали хора, но това не го споменават, все настройват срещу 
комунистите. А аз знам с каква мъка са построили всичко. Как 
от селското стопанство всичко отиваше в Русия, оттам пък 
вземахме машини и така се модернизира страната. А сега, с тая 
уж демокрация, ни върнаха десетилетия назад.
- Като стана въпрос, има ли кулинарни традиции, които 
съществуват само в Друган? Или някакви ястия, които човек може 
само тук да опита?
- Моята жена купува все книги, щом намери.  А има една 
книга от майка й още, там пише какви ли не ястия, колко лъжици 
за това, такава чаша за онова, домашни мерила… Докато сега 
пише в грамове, трябва да купуваш кантарче да мериш. Нещо 
специфично… Не знам, качамак правехме  преди. Два вида 
качамак има, един сух и един, който е с олио или мас. А сухия 
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или варения, с конец се реже и е постен… Там, къде учеше жена 
ми, ги учеха на шивачество, готварство, та има усет и готви много 
вкусно, всеки, що е идвал, така казва. Щото навремето много 
се събирахме компании, хапване, пийване, а сега не виждам 
такова събиране, както едно време… Навремето имаше събори 
такива – Богородица, Разтурна неделя  - след Великден първата 
неделя имаше събор… Вече не се почитат тия празници. Имаше 
празник на убитите партизани, сега го направиха празник на 
селото. И кои са по София, по градовете, идват, срещнеме се, 
почерпиме се…
- Кога се върнахте за постоянно в Друган?
- След като се пенсионирах. Деветдесета година, като 
станаха преобразуванията, почнаха съкращения. Аз имах 
възрастта, имах право на 45 да се пенсионирам. На 53 се 
пенсионирах, къщата я бях направил вече. Опознах хората по 
характер, откакто се пенсионирах. Има някои, все гледат повече, 
повече. Някои хора от алчност си отидоха от тоя свят.
- Радвате ли се, че се върнахте?
- Много съм доволен. Чудят ми се, но тук съм спокоен, без 
напрежение. Най-хубавото е, че се занимавам с пчелите. А тук 
имало и магнитни полета, но баща ми не успя да ми предаде как 
се откриват. Било много важно къде ще се сложи кошерът. Той 
на обед лягаше и си почиваше между кошерите.
- Може би ще успем да открием нещо онлайн… Прави ни 
впечатление колко продължителни бракове и семеен живот имате, 
това за нас като млади хора е много интересно, тъй като наблюдаваме, 
че сега връзките не продължават много.
- Виж сега, требе да има търпимост малко. Не требе да 
гледаш само от твоя гледна точка, а и от тази на другия. Каквото 
и да става, не трябва само да искаш, трябва и да се трудиш. 
Търпение, търпение.
 Искам да ви покажа нещо. Хващах грип преди 15 дена, 
ужасия. Има една билка, цикория се казва, ей там расте по 
двора, синьо цъфти. Сварим го, около една минута кипне, заври 
и го оставям да изстине, да се разтвори и като пийнеш от него, 
моментално засича. Всяка година лете като цъфти, си берем.



186 187

Цанe Ваташки: 
„На тях джобните са им повече от 

мойта пенсия“
Роден 1945г. В с. Друган. Срещаме се в дома му, на сянка под 

едно дърво на 02.07.2020г. Съпругата му Василка Ваташка, 
която сме интервюирали няколко месеца по-рано седи наблизо 

и от време на време се включва в разговора. Хапваме сочни 
вишни и череши от дърветата в двора им. 

- Може ли да ни разкажеш за себе си?
- Роден съм 45-та година, на 15.03 в село Друган. Аз 
съм сам, нямам нито братя, нито сестри. Баща ми почина, 
когато съм бил на 10 години, 55-та година при злополука в 
мина Перник. Седнали да обядват вътре в рудника, вътрешен 
рудник, не на открито. И както са седнали да обядват и точно 
над тях пада една буца кюмюр, и го удря по главата. И живя 
година и половина ли, и не можа да изкара и пенсия, ‘щото… 
абе законите са като и сега. Делото минало вчера, а призовките 
до наще са за днеска. Те отиват у Перник, то делото минало 
вчера.
- Не са ги оведомили навреме?
- Абе това е далавера, за да не изкара пенсия. Ако осъдят 
мината, нямало да вземат началниците премии. Така ми 
го говори после един човек е тука от тия села, случайно се 
видяхме. „Откъде си ти?“, „от Друган“, така, така, така и почна 
да ми обяснява. После се опита един път нещо да правят, ама 
нищо не стана.
- А майка ти с какво се е занимавала?
- Майка ми копа, жъне, върши селска работа. Цял живот 
работи в ТКЗС-то, та взема 18 лева пенсия, даже и по-малко.
- Това е подигравка.
- Е какво не е подигравка. Моята пенсия знаеш ли колко 
е сега? За 43 години и 7 месеца работа, като 5 години ли, 6 ли 
ми ги изгубиха, и се пенсионирах втора категория, вземах 79 
лева пенсия, а сега знаеш ли колко са? 224,45лв.
- Как се живее с такава пенсия?
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- Трябва да питаме Бойко Борисов. На тях джобните са им 
повече от мойта пенсия. Ама какво да правиш. Ходи - съди ги! 
Ама какво ще ги съдиш? Директорът на завода към Червена 
Могила го возех всекидневно последните 13-14 години и те 
що ми докара. Това е за благодарност. Последните две години 
и половина не е плащал осигуровки на никой и тия къде ги е 
плащал или ги е плащал върху 80 лв., или на 4 часа. Така после 
ми каза един човек. Вика: „От тия две положения, едното е“.
- Ти си работил в строително предприятие на завода към 
Червена Могила последно?
- Да. Започнах работа през януари месец, ‘89-та година. 
Баш тогава кога станаха промените, аз бях там. И какво да ти 
кажем друго? Трудно се живее.
А 25-6 години работих в ТКЗС-то. Все шофьор. Три години 
и половина години имам към общината тука, към съвета . 
Пак шофьор бях. Ама цяло лято бях към ТКСЗ-то, тогава 
ни мобилизираха, та като започнеш някъде от март - април, 
когато започне работата тука, та докато не падне сняг.
- И разкарвате продукцията ли?
- Абе всичко бе. К’ва работа има в ТКЗС-то - това работиш. 
Нали чуваха агнета, чуваха овце, говеда, зимата друго толко 
нямаше що да се работи, колкото отиваш за смески.
- Какви смески?
- Смески за говеда.
- Смисъл това яденето им ли е?
- Ярма, а така. Ярма с разни компоненти там се мешат в 
тях. Правеха се едните и за агнета, и за… Т’ва в Костинброд. 
Ставаш нощеска в два часа и тръгваш. И дали ще си дойдеш 
до вечерта или ще си дойдеш на другия ден и това не се знае. 
Или тука на Александър Димитров има пак завод. Абе на 
много места ходехме. Камион 4-тонен, 5-тонен съм карал. В 
насипно състояние и го покриваш с един брезент и движиш.
(Василка споменава нещо от съседната маса, където е седнала.) 
Ма ела де, ти така все едно имаш въшки, бегаш от нас.
Василка: Да не ви пречим там.
- А, ще ни пречиш. 
- А може ли да те върна малко по-назад?

- Може, може, като дечурлига щом свършиме училището, 
две крави бяха е в тая кошара и айде на паша. На 5-6 км ги 
караш на паша. Цял ден с торбичката на гърба, сварили са ти 
две яйца или са ти ги изпържили и това е цял ден.
- По ливадите…?
- Ма какви ливади, по чукарите, няма ливади, кой ще те 
пусне у ливадите? Като опасат ливадите сега, зимата що че 
ядат?
- А зимата как ги хранихте?
- Епа със сено от ливадите, като се окоси това. Чекай, че 
щях да ти кажа един виц, ама не е за...
- Разкажи, разкажи, няма проблем…
- Имало някакво съвещание в Бояна при Тодор Живков. 
Брежнев бил, от американците Кенеди бил. Излиза Кенеди и 
гледа на полянката един и пасе трева. „Човек, що я пасеш тая 
тревa?“ „Що нямам пари.“ „Абе ето ти долари, вземи, купи 
си хляб, вземи та яж, какво ще ми пасеш тая трева.“ Минал 
Хрусчов: „Какво правиш ти там?“ „Еми те, пасем трева.“ И 
той му дал някоя рубла там, викал: „Айде, да не гладуваш, 
земи та си купи храна.“ Излиза и Тодор Живков и вика: „Ти 
к’во правиш бе?“ „Еми пасем трева.“ „Е добре де, а зимата що 
че ядеш? Ще си окосиш на сено да си имаш за зимата.“ И не 
му дал нищо. Така беше едно време.
- Ама с други деца или самичък отиваш да пасеш кравите?
- Как бе? От сека къща има крави и като ги пуснеме там 
и цял ден ритаме топка. Кравите си пасат, они си знаят. Има 
си там чешми за вода, поиме ги па със Стефановци, па със 
Райковци, па от там с Кондофрейци се събираме и е весело. И 
почваме да се биеме с Чуковци.
Василка: Абе беше весело.
- Ама добре, кравите са големи животни, все пак - малки деца, 
не ви ли е било страх нещо?
- Абе какъв страх бе? Е тука зад къщите, сигурно съм бил 
на три години и с братовчед ми пускаме наще две крави, и 
оттука ожънато всичко, и ще ги караме да ги пасеме. И една 
наша крава, името го знам, Белана, какво съм направил, как 
съм ходил и като ме мушне с рогата, та зад нея ме хвърли. И 
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после братовчед ми беше казал тука на дедо ми и я продадоха 
тая края веднага.
- Добре, ти каза че баща ти е починал като си бил на 10 и с 
майка ти сте останали сами...
- И с баба ми и дядо ми.
- Какъв беше животът ви след това?
- Труден живот. Цял ден отива майка ми да копа в ТКЗС-
то за 18 ст. Няма повече - 18 ст.
Василка: Ама она защо и не се е оженила. ‘56-та, като се влиза 
в ТКЗС-то, вика: „Къде ще се женя?“ Тя е с дете, да идеш да го 
влачиш по чужди врати, не е подобно. А мойта майка, я съм 
го давала това у интервюто, ние сме си го говорили с момчето 
, не е имала начин, та се е женила трети път. Някой трябва да 
ти помага, свекър, свекърва, мъж...
- (към Цане, който малко недоволства за намесата на 
съпругата му) Днеска ти си звездата.
- Ама не може аз, на нея трябва да й залепиме едно тиксо 
на устата, иначе не може да не се меша. Като завърших седми 
клас…
- Тука ли си завършил?
- Тука бе, глей колкаво училище имахме. Тука в 
училището и Владимир и Старо село идваха, та учеха. Бяхме 
към 320 деца, а сега няма 5. Сега колко идат сутрин на училище, 
те толко. С едни циганета има в горната махала, пасат крави, 
с тех са 5-6 деца. Като завърших седми клас, за 24 май ни 
пускаха и веднага у ТКЗС-то при телетата, да гледам малки 
телета. Доехме ги с поилки. И съм ставал в 2,30 сутринта, дете, 
‘щото в 6ч. млякото се взима, а всичко се дои на ръце от двама 
гледачи. И изкарах 6 месеца там при телетата и не може, 
станах каруцар да возим жените тука. По полето, навсякъде. С 
каруца с 2 коня. И примерно захарно цвекло на Чуковец съм 
карал с кончетата, ама знаеш ли колко събираше, само цвекло 
- чисто 1 тон.
- В каруцата?
- В каруцата. И минаваме през реката, откарам конете 
до брега и ги спрем да починат. А бяха такива, мойте бяха 
малки кончета. През реката не заставаха, а имаше коне, дори 

страшни, големи, айде у реката и застане. Нагази и спре. 
И той бие, бие, бие и те пак не мърдат. Па закачиме други 
коне, па изкараме каруцата от реката и оттам на сухото пак 
продължаваха.
- А ти си успявал да преминеш реката отведнъж с твоите 
малките кончета?
- Да, карал съм по 8 каруци на ден. Това са 8 тона и със 
вилата, една вила от тия големите вили, ги качваш у вагона. 
Направи сметка 8 тона… Та още от малък ме е залюляла 
работата. И после махнахме и конете. Имаше 2 камиона в 
ТКЗС-то и работници с камионите, по 2-3 души работници, 
2-3 години работих и там. И след това отидох, пратиха ни де, в 
школата за шофьори в Перник. Това беше ‘63-та година. И от 
март до септември бяхме там у школата. Там спане, там ядене, 
там като военна работа. И завършихме школата 63 година, е 
я съм го написал. (Сочи татуировка на дясната си ръка, на 
която е изписано „1963“) Това или се прави в затвора или в 
школата. И оттам вече станахме шофьори, земахме книжки и 
няма къде да почнеш работа. 
 От януари ‘64-та тука един човек, Стайко Ваташки, 
работеше в открит рудник… Много добър човек и тука ни 
събра такива лапишняри без работа… Ма много бе, много 
имаше народ тука и ще ни води в мината. Отидехме, трима 
ни пратиха на багерите и мене ме пратиха. Не са ме пратили, 
а майсторът ме е избрал мене. И отидех там и що че правим. 
Багерът е…, казвам ти стрелата само е 12 метра. Доле в изкопа, 
най-доле е нашият багер. Само на въглища. Все едно е тоя 
баир, тука Голямата могила го викаме и отдолу започваме да 
го копаме, и след няколко години тоя баир изчезва. 
- Къде сте били точно, не разбрах?
- Над Перник, рудник Александър Миленов се казва, 
открит рудник. И кофата на багера събира 2 кубика материал 
независимо дали е въглища или е откривка. И единият път аз 
съм на вагоните отгоре, показвам на майстора къде да сипва 
и тръгва машината, и вагоните се откачиха, а надолу няма 
линия и падат доле в дупката. И аз отгоре скачам, ама не към 
багера, че долу е още 10 метра дълбоко. И скочих отгоре, ма 
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млад…
- За да се спасиш?
- Да, ама вагоните... всичко отива на куп. После ги вадиха 
една седмица. А майсторът така се уплашил, он от дупката 
дере нагоре така с ръцете да излезне, да види що стана с мене. 
Викал: „Ако се беше уплашил - край“. И като ме виде и се 
насмея, и вика: „Разбери, че щех да пукна (от страх)“. Викаше: 
„мене ме беше страх, ако си скочил да не си па улучил на 
някоя буца и да се пребиеш.“ Та и такова преживяване имам 
там. Ама аз бях такъв детишняр, изобщо не ми пука бе. 
- Разминало ти се е на косъм. Къде беше на служба като 
войник?
- Сега ще ти кажем, на много добро място. Доброславци 
знаеш ли къде е? Абе зад София, към Стара планина бе. На 
летището. И първата година карах един МАЗ. МАЗ знаеш ли 
какво е - голям камион, цистерна. Осем тона е МАЗ-о и 8 тона 
събира гориво, и с него зареждам самолетите, изтребителите. 
Там карах една година. И после втората година вземах рейс, 
та возех летците. Това много рядко може да се случи на човек, 
да ти имат такова доверие. И всеки ден бях из София. Всеки 
ден, почти денонощно. Спане може и да нямаше.
- Не ти е стигало времето ли?
- Ама гледай, едните ще свършат в 2ч. или в 1ч. нощеска. 
Докато ги разкарам по София всеки дома, ‘щото няма 
трамвай, няма нищо, всичко е спряло. А сутринта 6.40 трябва 
да съм на Кумарица на гарата, па да взимам другите и наши, 
и офицери. И тия от летци, рейсът имаше 32 места и като се 
напълнеше, ставаха по 60 души. Рейсът клекнеше. Викам на 
командира: „Абе шефе, ще строшиме рейса бе“. „И сега к’во 
да праиме?“, епа ще караме и така.
- И там си изкарал края на службата. Я ми разкажи как се 
запознахте с твоята съпруга?
- Как да кажем, забравил съм го.
Василка: От казармата като си дойде и тогава. Айде разказвай 
там.
- Много ми имаха уважението. Шофьори има, ние сме 
60 човека, ама мене ме избраха за рейса. За рейса, линейката, 

пожарната и за командирски шофьор си ги избират те. Все 
едно са ме преценили що представлявам. Обаче МАЗ-о по 
желание го вземах. Не знаех как става, ма аз такива големи 
камиони и тука карах, и викам: „Не ме е страх“. И тия старите 
войници: „Абе ти си будала бе, абе ти знаеш ли тая колко е 
тежка работа бе?“
Василка: Печено момче.
- Добре си го избрала.
- Слушай сега. И единствения войник съм, от кога 
е поделението и на уволнението да ме произведат в чин. 
Сержант. Бях ефрейтор, па млад сержант и на уволнението 
- сержант. И да ти кажем тогава, аз подчух нещо, че се прави 
общ строй на уволнението... И цивилни, и военни, от целия 
батальон всичко на общ строй, ама то било заради мене, 
че да ме произведат в чин. А язе дявол малко, аз останах в 
поделението да пазим дрехите, оти тия се съблекоха. Бяхме се 
облекли цивилни. Всичко се съблича, облича се по военному 
и там пред столовата ще има общ строй. А аз дяволак и викам: 
„Я че ви пазим дрехите“. И по едно време идва старшината, 
Митов се казваше: „Ваташкиии.“ „Кажи бе, старши.“ „Обличай 
се веднага.“ „Що че се обличам бе, дрехите са ми мокри“. Да 
видиш как ми даде нови дрехи, чисто нови дрехи облякох, 
нашивки да си шием. И аз викам „Няма да шия, така ще ходя.“ 
Поне знам, че няма какво да ми направи, аз се уволнявам... 
И да видиш старшината как ми шие нашивки. И отидехме в 
строя. Целият строй ме чака мене. Смеем се и викам: „Колко 
сте ме псували…“, викат: „Не е лъжа“. И отидох, там четоха 
разни работи, „Млад сержант Ваташки, 3 крачки пред строя“. 
Айде викам, сега нещо си е*а мамата. И почна от по-отдалече 
така командирът… „За добрата служба, произвеждаме те 
в сержант“. А имаше хора останали на служба младши 
сержанти. И аз след като се разтури строя викам: „Защо ми е 
тая нашивка на мене, аз си отивам на село. Дайте я на някой 
от тия, къде са останали на служба, поне ще им изкара някой 
лев.“ „Това е по преценка,“ казаха.
- Тоест ти си имал възможност и да продължиш с военна 
кариера?
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- Не, трябваше да остана на военна служба и в щаба на 
ВВС-то. Командирът беше ходил и издействал бройката да е 
цивилна. 
Василка: Сега да си Софиянец.
- Да съм ама...
- Не си искал ли?
- Не, ама тука семейното положение, трябваше да оставя 
майка ми и тия двама старци… Имахме един капитан и писал 
благодарствени писма специално за мене. Докъде да ги прати? 
Едно до ТКЗС-то, едно до съвета, едно до училището, където 
съм учил, и едно до Селкоп-а, па до Селкоп-а защо го е писал, 
не знам. И понеже една година по-голям имаше от мене е у тая 
първата къща - беше 43-ти набор, войник, удави се в Янтра, 
загина. Братовчед му на другата година, по-голям от мене и он 
с 1 година, все заедно бяхме, он па го стисна камиона при една 
тревога. Да избута камиона, обаче навместо да отиде камиона 
напред, он се връща назад, та у стената. И го залепи. И тоя 
почина. И тия като пратили писмото и наще гледат - човек с 
каска, с пушка ли, с ножове ли, това на снимка на самия плик. 
У тая къща (сочи недалеч) беха учители и отнели там писмото 
и им казали: „Не бойте се бе, това е благодарствено писмо“.
- А вашите не са могли да четат ли?
- Абе могат да четат, ама като видят снимката на плика 
и са се изплашили, и са си казали: „Айде и тоя“. И така се 
уволних.
Василка: Как се запозна със съпругата си?
- Чекай бе... Уволнихме се, няма къде да почнеш работа. 
И е тука имаше в тая къща един комшия, ама он 40-ти набор 
ли беше и безработен, и „айде да ходиме у ДМЗ-то, в завода“. 
И се уреди работата, ще започнеме работа в първия цех що 
влизаш у ДМЗ-то, листопрокатен цех. Там се произвеждат 
винкели най-различни и всичко е на връзка. И е такива 
скелета, ама дълги, защото това са 6 м дълги винкели. Единият 
ще е от едната страна, другият - от другата. И ги разпръскаме 
винкелите един до друг и взимаш чука и секача и там къде 
са отрезани се казва „има мустаци“, и със секача и с чука 
трябва да ги загладиш, защото всичко беше за износ. Слагаш 

три ли се падаха или четири винкела, едните така, другите ги 
обръщаш и става пакет. И трябва от тая страна, е така, като 
рече човекът, всичко да е равно. Ако има едно по-навътре и 
ти развързва връзката и пак трябва да я пренаредиш. Та и там 
изкарахме 6 месеца ли и тука излезна работа в ТКЗС-то. Там 
искаха да ме правят някакъв началник у ДМЗ-то, но му викам 
на тоя: „Шефе, няма смисъл, аз още малко и напускам“.
- Не ти е харесвала работата ли?
- Абе тежка работа. Една връзка е 3,5 тона, а ти трябва да 
направиш 7-8 връзки днеска. Хамалогия е. Па ходиш, купове 
има колко училището с винкели. Треа да намериш платката, 
номера на платката е на такива ламаринки и сега като си 
почнал една платка, трябва да търсиш от същото желязо. 
Ама ние се изтарикатиме. Вземем тая ламаринка, дето сме я 
работили, отивам другата ламаринка е друг номер, обаче аз 
тоя номер го хвърлям и закачам тая. Ама що да правиш сега. 
Ти знаеш ли сега у един куп… Това е натрупано грамада бе, 
човек, колко е цехът голям, до тавана на цеха. А сега ходи, та 
намери една платка.
- И казваш си отишъл да работиш в ТКЗС-то след това?
- И след това излезна тука един пикап, едно малко 
камионче Варшава. И ме назначиха на него. И знаеш ли защо 
ме назначиха? Защо играех футбол. И за да не избягам, да 
не ме изгубят като бройка, айде назначиха ме там. И с него 
работих три години и половина. После минах на товарните 
камиони. Абе не може да се доредиш и до камион бе. Та 
работих, казах ти, до 89 година. 
Василка: А кара курсовете и за рейсаджия. Андрей ми беше 
бебе. И съм го изпитвала, и това, и онова.
- Та ги возех по събори, там има у това село събор - айде 
- товарете се у пикапа и заминаваме.
Василка: По съборите все идехме.
- А ти събираш всички млади момичета и ги водиш на събора, 
така ли?
- Абе не са всичките, оти не можеш да ги събереш, ама 
колко се качат - толкова. 10-15.
Василка: Имаше едно време се разхождахме, „движение“ се 
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вика. От долу от дискотеката до гробищата.
- И са били ама старци с бастунчета, дечурлига, много 
имаше моми, ергени, абе пълно с село, ама много. И се казва: 
„Къде ще ходиш?“ - „На движение“.
- Ма това вечерно време ли се случва?
- Вечерно време. И особено пък на събота и неделя - 
обезателно.
- И си обикаляте улицата?
- Абе до там отиваш и кръгом - връщаш се. И си говориме 
глупости, това, онова.
- Ама се заговаряш с различни групи от хора ли, много ли хора 
бяхте?
- Абе ние сме си тръгнали 5-6 човека и сме си ние. Чакай, 
това не съм ти го разказвал. Е тука имаше стара къща (сочи 
наблизо). И се скриеме зад портата и като минаваха момите и 
ние с яйца от врабчета, от гълъби, от какво ли не, напълнили 
сме една кошница, и като земеме - та у главите.
Василка: И ти се ядосваш.
- Не дори в краката, а направо в главите?
- Ма как бе, у косата, у главата.
- Ма като малки момчета ли сте го правили?
- Ма като малки (смее се)
Василка: Къде малки - ергени!
- Я, ергени, глупости говориш. Те тука що ни пуснеха от 
училище и като тръгнеме от тука и отидеме чак до…
Василка: Я ти казвам, че ни хвърляха и като се движехме като 
по-големи.
- Значи не е имало проблем млади мъже и жени да се запознават 
на движението? Не е било срамно или нещо?
- Не. Абе идваха и от другите села, па ставаха и побоища. 
И на събори се запознаваха, имаше много често събори.
Василка: „Застани“, вика, „да те изпратим до дома“. Така беше 
едно време.
- И на празниците имаше събори, те тука на центъра. 
Свирки, музика. И старците с бастунчетата и хоро перат, и 
най-после се забият с бастуните. Накъркали са се и…
- А вие двамата на това движение ли се запознахте?

- Абе ние се знаеме от деца, она е я къде живееше.
Василка: Имал е и други приятелки той!
- Аз не смея да попитам! (смеем се)
- Да съм знаял, да съм си отодил.
- Ти не си имал време от толкова работа.
- Слушай сега, като работехме у мината, ставаш в 2.30ч 
първа смяна и първа смяна ще я караш един месец, не е като 
сега. И първа, втора, трета смяна у мината. След това в ДМЗ-
то пак беше така - първа, втора, трета. Ама за у ДМЗ-то е от 
тука тръгваха рейсовете в 3,30ч, а за мината за Перник в 2.30ч. 
И ти кога ще се наспиш? Па ние се шляеме, шляеме до 12...
Василка: И се ходеше по сватби - там къде са се оженили някои 
си, иде се на сеир. 
- Да бе, да бе, абе народ бе, как? Едните са си седнали на 
масите и си седат, а музиката си свири и хора. Кой може да 
играе. Кой е като мене и не може да играе..
- Колко хора е имало в селото по това време, помните ли?
Василка: Над 1000 имаше…
- Ааааа над 1000, повече...
- А ти, дядо Цане, какво си спомняш от ергенския живот?
- Събирахме се тука в една къща, е у Банчовци там почти 
всяка вечер…
Василка: Всяка вечер и знаеш ли на какво? На едно радио-
грамофон играехме… И момичета и момчета, това ни беше 
забавлението. И движението на събота и неделя - това е.
- Момчетата си къркаме, казваме им вицове, та се смеят…
- А какви са били похватите за ухажване, така като си 
харесаш някое момиче? И хората тогава въобще виждали ли 
са се без намерение за сватба или е било стриктно, че като се 
хванеш с някой...?
Василка: Не е било стриктно.
- Виж сега, мене мойта баба е тука си виси на портата. И 
беше харесала тая от Джамалица - Виолетка и беше говорила 
с майка й…
Василка: Това тя ми го е казвала: „Аз исках да го оженя за едно 
на майка и баща, понеже той е сираче“. Абе дълга и широка 
е нашият живот.
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- А ти какво щеше да разкажеш за методите на ухажване?
- Аз съм забравил.
Василка: Аааа, забравил си… (смее се) „Аз ще те изпратим 
да не те е страх“. „Абе аз ще си ходим“. „Не, не, не, аз ще те 
изпратим“.
- Да питам нещо друго? Какво очакваш с най-голямо 
нетърпение в един типичен свой ден?
- Кажи ми какво може да очакваш от тая държава? Една 
корупция отвсякъде. В което и министерство да барнеш е 
пълно с корупция. А ти гледаш ли новини? И вестник откак се 
помня, откак мога да чета, дядо ми получаваше „Земеделско 
знаме“. Първо аз трябва да разгледам вестника, после той. В 
ТКЗС-то като бях се получаваха по 5-6 вестника. Взимам ги и 
трябва да ги прегледам. В казармата също. По вестниците ме 
е имало много пъти. Даже и тука напоследък като работехме в 
ТКЗС-то, имаше в Перник „Димитровско знаме“, 2-3 пъти ме 
е имало и там - като шофьор, като комбайнер.
Василка: Ама хем работи шофьор, хем комбайнер.
- Това е да изкарам някой лев повече, оти си купихме 
кола на заем….
Василка: Ама да вземем москвич...
- Да бе и го чувах близо 30 години, оранжев москвич. 
И ако беше още москвича, сега ще го гледаш, че е чисто нов. 
Ама младежта като го кацна и си е*а майката. А сега съм те с 
това зеленото. Това се казва Фиат Уно и не е пребоядисвано. 
А на колко годинки е - на 32. Е сутринта ходих на работа… 
Ама струпали сме ние 1500лв. Толкова беше вноската да се 
запишеш за кола и по начало се чакаше 2 години за москвич. 
Аз съм на казан, е тука зад черквата имахме казан. И на казана 
бях, и идва някакъв, и вика: „Абе дойде ти писмо да идеш да 
получаваш кола“. Абе к’ва кола, аз нямам и 5-6 месеца от как 
съм я записал, иначе се чакаше две години и си викам, за тия 
две години ще ги събереме тия пари. Ма след 5-6 месеца като 
излезна, викам: „Щом е излезнала, почвам да събирам пари и 
на заем и я взимам“.
Василка: Комшиите ни дадоха, па за 6 месеца им ги изплатихме. 
Имахме спомагателна каса, вземах от там, изтеглих ги, и той 

работеше и комбайнер, и шофьор, и за 6 месеца ги изплатихме. 
Така на договорка, не сме си писували, че са ни давали пари.
- А ние им предлагахме колко трябва лихвата да им я 
платим.
- И дадохте ли лихва за заема на комшиите?
- Те не искаха.
Василка: Сега да речем трябва да имаш разписка, нещо 
документ за тия пари що са ти ги дали. Ние не сме си давали 
нищо. Те така, на думи. Ако си некой, може да отречеш и това 
е. Това си е честност.
- Мислиш ли че са се променили нравите на хората?
- Много. Едно време е имало някакъв срам, някакъв 
страх, а сега няма нищо. Някой да се бои от нещо? 
- Ти каза, че след като си се уволнил от казармата, въпреки 
че си имал възможност да останеш другаде, си се върнал заради 
семейното положение. А след това мислил ли си в някакъв момент 
да напуснеш Друган?
- Е къде ще отидеш? Трябва да ги вземем...
Василка: Чакай, чакай. Исках да взема апартамент в Радомир, 
там от завода даваха, да взема апартамент за децата. Той 
като рече: „не и не, тука“. „Я не мърдам оттука“. Имаше 
възможност, ама не искаше. Каза че в апартамент не може да 
живее.
- Абе аз съм ходил на гости в София и отидем за 1-2 часа 
и все ще изкръшкам да си тръгнем. Като сега все едно какво е 
това - карантината. Да се затвориш и да не излизаш. Не мога 
така.
- А селото как се промени в последните 30 години? 
- Селото ден из ден замира, не е година из година, ден из 
ден. Те сега ако отидеш у съвета и ги питаш колко са умрели 
от Нова година досега, ще ти кажат, че са над 20 човека. И 
само че не са ги писали от корона вирус, това са пропуснали.
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Цветанка Ковачка: 
„Като си заминем ние и те да знаят 

някои неща“
Родена в с. Голямо Бучино., съпруга на Милчо Ковачки. В 

разговора се включва и тяхната внучка Мария.

- Представете се накратко, как се казвате, от Друган ли сте? 
- Не съм от Друган, аз съм от едно село до Перник, 
Голямо Бучино, сега магистралата за София минава през 
него. Работила съм като счетоводител, 20 години в „Червена 
могила” и 20 години във „Ветпром”. И така,  42 години стаж 
имам, пенсия 300лв. - толкова са преценили, толкова са ми 
дали. 
 Занимавам се сега, след като не работя вече с градина 
тук. Чушки, домати, краставици садим на това място, на 
другото, дето мъжът ми го спомена, там и картофи, боб и лук. 
Kато опитно поле всичко садим и благодарим на Бога и все 
още на ръцете, произвеждаме си тези неща, подпомагаме си 
децата с пресни неща, които да не купуват от магазините и 
така, прасе гледахме. Сега, нали, заради чумата, лятото още 
го заклахме. Иначе зимата е традиция като се коли прасето, 
събираме се всичките, дедо Мите, Бог да го прости, човека, 
неговият внук дойде тук, пържим, събираме се, весело, като 
празник си е. 
 Децата идват на всички празници. Значи, аз правим 
баници на Коледа, правим ошав, не знам, сигурно не знаете 
какво е ошав - компот от сушени плодове - сливи, ябълки, 
круши - това се казва ошав. Постни сарми, боб постен, това 
е традиционно, нали, на Бъдни вечер, постно да се яде. И 
наредим софрата тук, свещичка запалим, прекръстим се е и 
така, питка, късмети.  С късмети питката, която, нали, мъжът 
ми я дели на всички, така по старшинство как сме, на Света 
Богородица, на Господ, на къщата и така. И всички ровим 
да видим на кой какъв късмет ще се падне. На Великден 
козунаци правим всяка година, яйца боядисваме. Цветница 
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празнуваме също, защото аз Цветанка се казвам, идват ми 
сестрите и близките, съседи и така си празнувам именния 
ден. Много празници имаме, ама сега не мога да се сетя в 
момента какви празници други празнуваме. Но тия - Коледа, 
Великден, събора също се празнува. 
 Сега вече, то нали  и много от роднините ми почнаха, 
вече са покойници, свекърва ми тук сестри имаше тя, 6 деца 
бяха, се събирахме на събора по 40 човека гости, след като 
мине тържеството на селото там при паметника и тук всички 
бяха на гости. Сега вече по-скромно - децата ми и който дойде, 
нали, всеки  е добре дошъл. Не е чак така, но се празнува на 
събора, програма музикална и хубаво тържество се прави в 
събота вечерно време, неделя също се празнува. 
- На теб кой ти е специалитетът, какво правиш най-добре?
- Е, да каже тя (внучката Мария), не знам кое е. 
Мария: Баница и питка, и сърми. Имаме един обичай в 
нашето семейство, аз много го харесвам това ядене, казва се 
„тавталия”.
- Това е, ето това съм го от свекърва ми научила. По 
нашия край това не го правят. Значи сухи чушки, изпечени 
и се нарязват на дребно, запарят се с вряла вода и се слага 
чесън, оцет, олио отгоре и това тя го много харесва. Варим 
също, това  ето, сухи чушки сварени с оцет и олио и чесън, 
така като салата, туршии разни видове се правят.
- Има ли в селото готвач, който готви, като се събирате, или 
някой, който е известен, че готви много хубаво? 
- Има, защото се правят курбани, има готвач. Той е от 
тази махала, от долу. Златан Жаблянов се казва, той прави 
курбаните. От селото като се събират, купува се овца и се 
прави курбан, за здраве. Всеки си взима, нали, като си пускаме 
кой 2 лв., кой 5 лв., пускаме, касичка има там, за да се изплатят 
разходите. И така, на празниците се прави курбан, ето на 
Спасовден се прави курбан. Тогава и скари се изкарват там и 
така…
- Вие сте родена в друго село и дойдохте тук, след като се 
оженихте, нали така?

- Да, още на 19 години съм била.
- Как се правят тук сватбите, едно време като сте се женили 
как е било като цяло?
- Едно време беше по-така, сега вече по-комсомолски. 
Ние нали и на децата сме правили. Навремето как беше: 
започва сватбата от предния ден, от вечерта се събира, прави се 
байрак. Това е просто като едно знаме  украсено. Има младеж, 
който носи байрака - байрактар и води хорото. Сутринта, в 
неделя примерно, ако е сватбата,  се отива за кума с музика, с 
всичко. Може да е в Перник, може да е в София кума, отива се 
за кума. Довежда се тук кума, има софра подредена, сядат на 
софрата, пият по чаша и вече се тръгва в ресторанта, с хоро 
до ресторанта, музиката свири, играят. И вечерта вече пак се 
събират у булката, за да се развали булката вече, валото да 
се свали от главата, кумът трябва да й свали валото и така. 
Тържествено беше много, сега вече става по-модерно, набързо.
- На сватбата и теб ли така, дойдоха, взеха те?
- Да, от събота се събрахме тук, правихме байрака. Кумът 
ни е от Перник, отидоха с коли, вземаха кумовете от Перник, 
дойдоха тук, маса беше сложена, на 24-ти май ни беше сватбата 
1970-та година. И от тук до ресторанта. Моите роднини пък 
с автобус бяха дошли и ни чакаха пред ресторанта и така до 
вечерта беше сватбата. После вечерта всички тук дойдохме . За 
кой имаше место тук да седне, за кой немаше на пода седеше, 
всички уморени от през деня и така. После ноември се роди 
дъщеря ми, на 19-ти ноември. Синът ми е 75-та година роден. 
Стремяла съм се да си гледам децата и на работа съм ходила. 
Трудно ми е било в първите години, щото той беше много 
ревлив малкия, ревеше. Ти през нощта да го носиш, през деня 
да отидеш да работиш, но съм се справила. 
- През деня го оставяше тук ли?
- Тук, при свекървата. Той вече беше станал на 2 години 
такъв и тогава съм започнала работа. После и дъщеря ми и 
след това го дадохме при моята майка да го гледа, защото тук 
свекърва ми пък гледа нейните родители. Това само се гордея, 
че децата са ми били много добри ученици и отлични дори 



204 205

може да се каже. Синът ми завърши висше образование с 
една петица само. Никога не съм имала проблеми с тях, да 
ме викнат, че са имали двойки, че са избегали от училище, 
не. Синът ми като момче е бил палавичък така, но проблеми 
никакви с тях не съм имала досега, да чукнем на дърво. Друго 
немам какво да кажа, разбираме се, разбират се и те.   Най-
голямата радост за един родител е децата му да се разбират. 
Ако примерно те са се скарали, какъв празник ще ми е на мен 
днес? Единият, примерно, ако не иска да идва, че другият е 
дошъл. За мен това е гордост, че те са тук, че си се разбират, 
помагат си и така. Снахата и дъщерята също се разбират. 
И така, нямам друго какво да кажа, живи и здрави да са ми 
децата, за мен това е най-голямото щастие в живота.
- Може ли да разкажете как беше в началото, типично ли е да 
се преместиш в селото на мъжа ? 
- Ами, в началото ми е трудно било, но тя дъщеря ми се е 
тук родила и колко години сме живели тук, може би тя докато 
започне училище, след това апартамент взехме в Радомир и 
се преместихме. Сега, съобразявала съм се с всички порядки 
тук, като дойдеш в чужд дом, какви са. Дори мога да кажа, че 
много неща, които ги приготвяме за тези празници, аз съм ги 
вече от свекърва ми наследила, щото аз колко съм живяла при 
моите родители до 19 години и  то съм учила през това време. 
Повечето неща съм ги наследила от свекърва ми, каквото е 
правила тя и аз така все още - традициите да не се забравят.
- И предаваш на внучките?
- Да. Вчера правихме баница и дори и нея (Мими) я учих 
как да тегли, за да може и тя да се научи, що няма да съм и 
аз вечно жива. Като си заминем ние и те да знаят вече някои 
неща и така.
- За вас кое е най-хубавото нещо в селото, което ви кара да се 
чувствате горда, че живеете тук? 
- Не мога да кажа лошо, щото всеки човек си живее, спазва 
си там неговите обичаи в дома, със съседите тука си общуваме. 
Съседката ни тук е вдовица, сама живее, каквото има нужда, 
тя ни подвикне. Каквото ми се наложи, аз я подвиквам. С тази 

баба общуваме, дето я споменах, че почина, баба Звезда беше 
също добра жена, възрастна женица. 
- Разкажете ми за пенсионерския клуб. Вие ходите ли там? 
- Да, има пенсионерски клуб, където се събират 
пенсионерки, пият по кафе, говорят си, разни обичаи, 
традиции, празнуват си рождените дни там. 
- Колко човека се събират там горе-долу?
- Десетина ходят редовно, ежедневно, иначе може и 30 
човека да събере. За Нова година се прави също, това е много 
хубаво, за децата тържество. Подаряват им се подаръци,  ето 
за нашия внук ето това - касичката, една чаша и нещо друго, 
моливчета ли беше. Въпросът е, че все пак, нали, децата са 
зачетени. Децата - кое стихче, кое песничка, после ги черпят 
по пастичка, безалкохолно и така. 
Аз ходя по някой път, не ходим много, защото не мога да 
се чувствам задължена, нали, 42 години съм по задължение 
ходила всеки ден, сега да ставам сутрин и да тичам. Ето то 
той (внукът) е при мен, аз не мога да го оставим да ходим там. 
Сутрин като станем трябва да му направим закуска, трябва да 
го оправим него и после вече, нали.
- Добре, а какви според вас са промените, които са настъпили 
през последните години?
- Еми промените, това е, нали, аз като съм дошла тука, 
улиците кални бяха, за да излезем до главното шосе, сутрин 
като тръгвах на работа, докато тук живеехме, по калта, немаше 
лампи, немаше асфалт по улиците, така по калта джапахме 
по локвите. Сега улицата ни е асфалтирана, светла е вечерно 
време. Магазините, доволни сме от това, частни магазини, 
заредени, всичко. 
 Преди как беше: на некакъв празник като докараха 
домати, краставици, нали, които все още не са произведени 
тука в селото, беше такава опашка. Редици, редиш се, карат 
се хората. За хлеба беше също. По часове се редяхме за хлеб, 
щото една фурна, селото беше голямо тогава, много хора, във 
всяка къща имаше по 5-6 човека живееха и се редиха, опашки 
за хлеб беше. Зеленчуци вече, ранните месеци като излязат и 
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почваха да докарват, докато сега няма такива работи. Отиваш 
в магазина, купуваш си каквото поискаш, хляб по всяко време 
на денонощието. Сега направиха пак фурна. В старата фурна, 
където беше, една фирма я купи, къде правят много хубав 
хляб, каквото поискаш може човек да си го купи. Единствено, 
че нямаме, например доктор тук и няма аптека.
- А имало ли е преди?
- Доктор имаше, имаше здравна служба. Сега дето е, ако 
сте минали от там, магазина за железария. А те това е също 
придобивка, имаме магазин за железария, на кой каквото му 
потрябва, например, цимент или нещо не ти е достигнало 
латекс - отиваш, купуваш си. Даже момчето от вкъщи ще го 
викнеш, щото ей тук живее. И ти го и вкъщи докарва. Но 
недай Боже, нещо да ти е случи през нощта и трябва да викаш 
линейка. Тук, аз когато се ожених, докторът беше от някъде, 
не е тук местен, от близките села или от Радомир. От София 
ли беше или от къде беше, той дори си спеше, имаше си стая 
и повечето време си спеше в здравната служба. Ако се наложи 
през нощта, отиваш, чукваш му, става и така. Но това сега, ако 
ти се наложи примерно за едно болкоуспокояващо, трябва да 
търсиш с какво да идеш до Радомир, за да си го купиш. 
- Добре, а хората, дали са се променили, общността тук?
- Е хората, повече са остарели. Това сме се променили, 
че сме остарели вече. Младите хора напускат, що няма къде 
да работят и повечето сме такива по-стари. Иначе животът е 
добър тук, близо сме до Радомир. Мими иска кафене. 

Анализ на нуждите на селото

 На всеки интервюиран в рамките на проект „Лицата 
на Друган“ бе зададен въпросът „Какво бихте променили в 
Друган?“. В настоящата глава представяме обобщен анализ 
на отговорите, които получихме. 
 Важно е да подчертаем, че идентифицираните нужди, 
които представяме, не представляват непременно мненията 
на всички жители на с. Друган. Отговорите, които получихме 
от двадесет и петте жители, интервюирани в рамките на 
изследването ни, бяха разнообразни. Нормално е, някои 
хора да считат едни нужди за по-важни от други според 
личните си обстоятелства, нагласи и интереси. Въпреки 
това беше възможно да се изведат общи проблеми, както и 
такива, които си заслужава да бъдат обмислени, дори и да 
не са представителни за мнозинството от участниците в 
проучването ни.
Решението ни да направим анализ на нуждите се 
обуславя от желанието ни проектът ни да създаде 
възможности за обществен диалог и социална промяна 
отвъд документирането на предишната и настоящата 
реалност в с. Друган и преживяванията, свързани с нея.  
 Надеждата ни е, че съставянето на картина на нуждите 
на селото, идентифицирани от неговите жители, ще спомогне 
за колективното търсене и намиране на решения в общността 
и извън нея. Бихме се радвали, ако примерът, който даваме, 
намери подходяща почва и в други общности и по този начин 
допринесе за подобряването на условията на живот в селските 
региони в по-голям мащаб.
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Водоснабдяване и канализация

 Мнозинството от интервюираните изразиха 
безпокойство и желание за промени, свързани с подобряване 
на водоснабдяването и канализацията в селото. 
 Жителите споделят, че водопроводната мрежа в Друган 
не е подменяна от десетилетия, което води до чести аварии: 
„Има постоянно аварии с водопровода. Като се оправи едната 
авария, то след сто метра е избила нова. Водопроводът е 
проблем номер едно тук за момента.“ Това се потвърждава и 
от думите на кмета на с. Друган г-н Славчо Душков, който 
споделя, че водопроводните аварии са най-често срещаният 
проблем, с който се налага да се справя: „Сутрин най-вече 
ми звънят за това, че има някъде проблем и водопроводът е 
пробил, който е края на 60-те години изграден и е в крайно 
окаяно състояние. И един мой работен ден напоследък е 
свързан най-вече с проблемите с водопровода.“ 
 Наред с това интервюираните изразяват нужда 
да се изгради съвременна канализационна система и 
пречиствателна станция, тъй като в момента селото не 
разполага с такива: „Най-напред бих направил нещо, за да се 
направи канализация, ние живеем в 21-ви век, а сме като не 
знам какви“. Липсата на канализационна мрежа налага всяко 
домакинство самостоятелно да търси решения за справяне с 
извеждането на биологичните си отпадъци и замърсена вода. 
Голяма част от домакинствата в селото използват външни 
тоалетни, които са труднодостъпни за най-възрастните и по-
трудно подвижните и чиято употреба е свързана с множество 
неудобства в зависимост от метеорологичните условия. 
Експерт към община Радомир, с който се свързахме, но който 
предпочете да не бъде назован, сподели, че създаването 
на канализационна система е изключително скъп за 
осъществяване проект, който ще доведе до повишени разходи 
за жителите на селото. 
 Страховете, свързани с възможността селото да изгуби 
достъп до вода, са много разпространени сред хората, с които 

разговаряхме. В контекста на водната криза в гр. Радомир и 
гр.Перник, към чиято област Друган принадлежи географски 
и административно, жителите на Друган преосмислят в нова 
светлина местните условия за добиване на вода.  
 Два ключови специфики създават условия за страх 
и недоволство: първо, водата, която се използва в Друган 
се черпи от извор, намиращ се близо до църквата в Старо 
село; второ, водата от местния извор в Друган (наред с други 
водоизточници) захранва гр. Радомир. Както може да се 
види в следващия откъс от едно от проведените интервюта, 
близкият контакт с природата и високо развитите умения да 
наблюдават и взимат предвид природните процеси подтикват 
местните да си задават критични въпроси, свързани с 
бъдещето на водата в Друган: „Нашият тука извор, дето е в 
Друган, той отива в Радомир. Сега ще хванат още някаква 
вода, която също ще отиде за Радомир, демек за нашето село 
намалява водата. И зависи какви са годините оттук - натам. 
По някакъв начин водата изчезна. Дали от земетресение, 
дали от природата, самата природа се промени и водата не 
е, както беше. Тука кметът ще ви каже - изворът 200 литра в 
секунда е бил, постепенно до 80 е стигнал и има тенденция за 
намаляване.“ 
 Снабдяването на гр. Радомир с изворна вода от Друган 
без наличието на приходи за местното общност създава 
усещане за несправедливост сред част от интервюираните: 
„Ние даряваме водата си за Радомир. Голяма част от Радомир 
получават нашта изворна вода. Чиста вода. Две помпи 
денонощно работят и изпращат вода за Радомир по големи 
тръби. В реката в Друган е остатъчната вода от изворната. 
С такава вода разполагаме. Водата е дадена през 1954-1956 
год., за годината не съм напълно сигурен, безвъзмездно на 
Радомир. Значи в Радомир абонатите си плащат вода, но нито 
1 стотинка не постъпва като дивидент за кметство Друган. 
Ако имаше дори минимален приход, селото можеше да 
цъфти и страхотна инфраструктура да има. И би трябвало в 
село Друган вода никога да не се плаща. Тук в Друган всеки 
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си е копал за тръбите за вода от пътя до двора. А общите 
части по улицата са били поделени между комшиите. Не 
може на една изградена система от хората да им сложиш 
водомери и да ги караш да плащат, при условие, че ние сме 
производители на вода.“ Важно е да се отбележи, че логиката 
на индивидуална собственост над водата в с. Друган не се 
признава от законовата рамка, прилагана в страната. Според 
закона за водите в сила от 28.01.2000г. водата на територията 
на Р. България е общонационален неделим природен ресурс 
като това включва както повърхностните води (Чл. 3, ал. 1), 
така и подземните, включително минерални води (Чл. 3, ал. 
2).

Социална и медицинска грижа

 Сред местното население, съставено предимно 
от пенсионери, загубата на възможността за достъп до 
медицинска грижа в селото се отчита като сериозен недостиг 
на демократичното управление в последните 30 години. 
Множество от интервюираните с носталгия разказват за това 
как по времето на социализма в Друган е имало здравна 
служба, включително лекар, зъболекар и акушерка. Някои си 
спомнят, че до преди няколко години е имало лекар, назначен 
към селото, който е идвал за по няколко часа, но това вече 
също не се случва. 
 По време на интервюто ни с кмета на Друган г-н Славчо 
Душков го попитахме за неговия коментар по темата. Той 
обясни, че проблемът с липсата на медицинска грижа на място 
е общ за повечето малки населени места и че се дължи на това, 
че предоставянето на такава грижа е неизгодно за лекарите 
поради малкия брой пациенти, които им се осигурява: „Еми 
престанало е да се случва заради самия лекар. Казва, че няма 
достатъчно време и клиенти. Приказвах с друга лекарка, 
която има пациенти в нащо село, да идва за 2-3 часа два 
пъти в седмицата, но и тя ми отказа, каза, че е нерентабилно. 

Всъщност хората искат, но когато трябва да дойдат на 
преглед, не идват. Всички казват че, трябва. Лекарката казва 
„Аз съм съгласна, ще идвам“, но ги няма хората. Вика: „На 
мене не ми е изгодно от Перник да пътувам, да дойда тука и 
да дойде само един човек, а по някой път и никой“. И на мене 
ми се иска да имаме здравна служба, но за съжаление това са 
реалностите - лекарите казват, че не им е изгодно да идват. 
Няма никъде (здравна служба), само в Дрен, защото селото е 
1000 човека, но и там нещата са на приключване. Тая лекарка, 
дето ви споменах преди малко, тя ходи до Дрен по два пъти в 
седмицата, но вика: „И там намаляха клиентите, и ще спирам 
и там“. 
 По думите на секретарката в кметство Друган, г-жа 
Веска Чакърова, въпреки добронамереността и полаганите 
действия от страна на състава на кметството да сътрудничи 
на хората в нужда, съществуват структурни проблеми, които 
възпрепятстват оказването на помощ и принуждават много 
хора да живеят при условия на крайна бедност и липса на 
медицинска грижа: „Хората са болни. Сега в момента имат 
нужда от лични асистенти, от програми, които да включват 
някакво обслужване за болните хора. В момента има една 
програма, в която сме включили няколко човека, но те са 
повече, нуждаещите се от помощ. Има самотни хора, които как 
да ви кажа, с малки пенсии… Сега има помощ за отопление, 
включваме такива хора, но те искат и ежедневна помощ, 
която не може да се предостави. Плюс това тия програми са 
ограничени, изискват ТЕЛК-ови решения, а много от хората 
са болни, но нямат ТЕЛК.“ 

Културен живот и развлечения

 Друга нужда, изразена от част от интервюираните 
жители на Друган, е в селото да се организират художествени 
и културни мероприятия, които да развличат местните, да 
създават възможности за естетическа и душевна наслада и за 
диалог на теми отвъд делничното. Един от информантите 
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си спомня: „по времето на социализма към окръжните 
градове имаше концертни дирекции, които имаха певци, 
илюзионисти, всякакви, и идваха по селата, изнасяха програми 
с билети, както е сега.“ Надеждата му, наред с други като него, 
е че в Друган отново може да се организират подобни прояви. 
 В момента като изключим сурвакарските празненства, 
празникът на църковния храм и ежегодния празник на селото, 
по време на който има музикална програма, в която вземат 
участие местни и регионални изпълнители, в Друган няма 
други културни прояви. 
 Тази нужда би могла да бъде задоволена като се 
канят млади изпълнители (например студенти по музика, 
актьорско майсторство), които да гостуват в селото, като 
бъдат възнаградени за усилията си срещу сума, събрана от 
продажбата на билети.  

Прозрачност и участие при вземане на решения, 
свързани с комерсиални дейности и добив на 
природни материали в района

 Един от участниците в проучването ни изрази 
безпокойство и загуба на доверие във връзка с липсата на 
информация и демократичност при вземането на решения 
за изграждане на нови съоръжения с комерсиална цел или 
кариери за добив на природни материали. 
 Интервюираният смята, че местните управители следва 
да информират навременно и да се допитват до жителите 
на Друган, когато предстои вземане на решения, които 
могат да имат последици за нивата на шум, замърсяване или 
експлоатиране на природни ресурси в района на Друган. 
Предлага се да се организират публични срещи с лицата, 
които имат интерес да извършват подобни дейности, така 
че местните да имат възможност да зададат своите въпроси 
и да бъдат част от процесите по договаряне на условията за 

развитие на дейност.
 Този цитат онагледява обсъжданата гледна точка: 
„Сега тука четем на входа на кметството пише: „Предложение 
на министерството на енергетиката в Друган, Стефаново и 
Кондофрей да се правят някакви проучвания в рамките на 
1 кв.км. за някакви строителни материали“. Това е много 
относително и напоследък хората се плашат, понеже се 
създават кариери дали ще е за вода или за някакви инертни 
материали. Наблизо, в Студена, където има кариера, като 
взривяват на обяд, прозорците на къщите се тресат от 
детонацията. Ето, аз сега прочетох, че до края на месеца имало 
възможност за обжалване, а пък нямах време да говоря с кмета. 
При такива случаи трябва да насрочат общоселско събрание 
- както парламента решава за държавата, така и тука. Всеки 
иска да има чиста природа… 
 Тука сега нагоре, като се тръгне по шосето вдясно, има 
една кариера, от две години рият едни, откриват. Там беше 
засадено с борчета преди. Понеже тука са варовикови скали, 
най-вече за чакъл и инертни материали се използва това 
нещо. 
 Преди време идвали, донесли си тука документите 
да се представят на кметството, казали: „ще правим цех за 
безалкохолни напитки“. И аз веднага апострофирам - как 
безалкохолни напитки, когато това е горе в планината и си 
личи, че откриват горния пласт на земята? Второ - няма ток, 
няма вода, няма път, такива обекти, когато се строят, се строят 
до тия удобства.“ 
 Както става ясно, в Друган не липсват будни жители, 
които имат отношение към развитието на селото и запазването 
на неговата природа. Важно е те да бъдат информирани и 
интегрирани в процесите на взимане на решения за местната 
общност.
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Прозрачност и демократичност при вземането на 
решения за културните състави и при набирането 
на средства.

 Една от интервюираните изрази желание да се въведе 
повече прозрачност при събирането на средства за културните 
състави и други мероприятия. Според въпросната участничка 
в изследването ни, неяснотата около това кой и колко е дал 
при колективното събиране на средства води до социално 
напрежение и усещане за несправедливост във връзка с това, 
че не всички дават според възможностите си. 
 Жената разказва: „И стана на въпрос нещо, че трябваше 
да се плати там, в кметството ли, за събора ли, по 100 лева ли 
и веднага тая баба къде е срещу мене, и тя има момче, вика: 
„А, па и моя син даде, ако не го виждате тука из това“. Значи 
има някаква злоба ли е, ярост ли е: „И моя син дава, и моя син 
дава“. Вярно е, дават, но дават едни и потайно. Това трябва 
да си се съберат, да си решат, „дай, кооперациите ще дадем 
по толкова“, няма такова нещо. По-малките дават повече от 
по-големите кооперации за селото. Използват селски имот, 
използват всичко, а като стане време за даване…“
 Наред с това е необходимо въвеждане на ред или 
споразумяване за това за какъв срок се заемат лидерски роли в 
културните състави и какъв е редът, когато има други желаещи 
да заемат определена роля. Няколко души споменаха, че 
смяната на ръководители неведнъж е била съпроводена от 
междуличностни конфликти и наранени чувства, които 
в крайна сметка повлияват на състава и устойчивостта на 
групите във времето.  

Възможности за работа

 Значителен брой от участниците в изследването ни 
считат създаването на нови работни места за жизненоважно 
за развитието на Друган. В това отношение добра практика, 

която си заслужава да споменем, е отдаването на етаж 
от училищната сграда в селото, която не се използва, за 
създаването на шивашки цех. Много от интервюираните 
възприемат тази стъпка като напредничава и положителна 
с оглед на създадените възможности за работа на жени от 
селото, както и на такива, които идват от Радомир, за да 
работят в шивашкия цех в Друган. 
 С развитието на тенденцията за „дигитално номадство“ 
липсата на работни места на село не би трябвало да ограничава 
развитието на младите хора в селските райони. Дигиталното 
номадство представлява практикуването на дистанционна 
работа най-често на компютър, което позволява човек да 
работи от всякъде. За целта обаче компютърната грамотност 
и развитието на дигитални умения трябва да започват от 
ранна възраст. Наред с това е необходимо младите хора да 
са запознати с възможностите за практикуване на дигитални 
професии. Също така селата имат потенциала да се 
превърнат в предпочитана дестинация за дигитални номади 
и корпоративни екипи, търсещи спокойствието, тишината 
и докосването до бита на българското село, стига да се 
адаптират и да започнат да предлагат подходящи условия за 
настаняване и дистанционна работа.  

Други нужди

 Други нужди, които участниците в изследването 
разпознават, включват:
- подобряване на осветлението в рамките на селото и по 
пътищата към гр. Радомир и Долна Диканя чрез поставяне на 
нови осветителни лампи и поддържане на старите
- естетическа поддръжка на облика на селото чрез 
групови почиствания на улиците, общите площи, садене на 
цветя и др.
- изграждане на детска площадка в центъра на селото.
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да бъдат преживяни, разказани и запазени. Това и интересът 

й към етнографията като наука я мотивират да се включи в 
проекта „Лицата на Друган” . Благодарна е на проекта за това, 
че я среща с любопитните и вдъхновяващи истории както на 
хората от селото, така и на авторския екип. 

Маги Назер (08.07.1993г.) е основател и изпълнителен 
директор на фондация „Солидарност в действие“. 
Завършила е социология в колежа Мидълбъри в САЩ и в 
момента учи магистратура „История на жените и половете“ в 
Софийски университет. На стоп, за да учи, работи, провежда 
изследователска дейност или просто да приключенства 
и изследва себе си и света, Маги е била в 32 държави, 
включително Сиера Леоне, Палестина, Йордания, Мароко, 
Тайланд, Индонезия и др. Вярва, че никога не е твърде рано 
(или твърде късно!) и никога не си прекалено малък (нито 
голям!), за да направиш промяна. 
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За Фондация „Солидарност в действие“
Кои сме ние?

 Фондация „Солидарност в действие“ е създадена през 
2018г. с основател и изпълнителен директор Маги Назер. 
Фондацията е доброволна, самоуправляваща се обществена 
организация и няма политически или религиозен характер. 
Нашата основна цел е да насърчаваме и спомагаме устойчивото 
развитие на личности и общности чрез солидарност и 
колективни действия за постигане на социална промяна. 
Организацията има сътрудници в България и САЩ, като всяка 
година приема американски студенти на стаж в България и 
създава възможности за тяхното сближаване до българските 
език, култура и бит. 

Какво правим?

 През 2019г. фондацията започна своята дейност по 
ремонтирането на стара къща в с. Друган и облагородяването 
на принадлежащия й двор с идеята мястото да се превърне 
в пространство за учене, споделяне и обмен за групи от 
млади хора. От февруари до юли всеки уикенд доброволци 
и приятели на фондацията посещаваха с. Друган, за да 
помагат с разнообразни дейности включително копаене на 
отводнителни канали, подготовка на стаи за основен ремонт, 
смъкване на стара боя, почистване от строителни отпадъци, 
боядисване, косене, градинарство и пр. 
 През юли и август 2019г. фондацията посрещна 
стажантка от САЩ и организира три едноседмични летни 
лагера за младежи и възрастни от цяла България, по време на 
които участниците практикуваха английски 24/7, развиваха 
уменията си за критично мислене и работиха върху проекти, 
с които да допринесат за общностите, от които идват. 
Участниците в тези програми къмпингуваха в дворното място 

на Фондация „Солидарност в действие“ в с. Друган и останаха 
много доволни от престоя в селото и близостта с природата.
 През април 2019г. кандидатствахме за финансиране 
на доброволчески проект „Лицата на Друган: интерактивна 
етнография и междупоколенчески диалог“ към Европейския 
корпус на солидарността. Желанието ни да създадем и 
извършим този проект беше продиктувано от нуждата ни да 
задълбочим контакта си с местната общност в с. Друган, да я 
изследваме, да се поучим от нея, да документираме историите 
и преживяванията на местните и да споделим откритото в по-
широк мащаб. В края на юли научихме, че доброволческият 
проект е одобрен и че получаваме финансирането, което 
ще ни позволи да проведем десетки посещения на място, да 
подготвим и отпечатаме книгата и да я представим в рамките 
на няколко обществени събития. Продължителността на 
проекта е дванайсет месеца - от септември 2019г. до септември 
2020г. В този период проведохме задълбочено обучение 
по етнографски методи на доброволците по проекта, 
подготвихме въпросник, който да ни помага в интервютата, 
направихме представяне на проекта в читалището на Друган 
през декември и започнахме да набираме желаещи да се 
включат. В началото не беше лесно да намерим такива. Но 
благодарение на упоритостта ни и помощта на местни хора 
като Елена Левачка, Андрей Ваташки, Боряна Пиперкова 
и Славчо Душков успяхме да достигнем до разнообразна 
група от хора, които отвориха домовете и сърцата си за нас 
и със спомените, размишленията и преживяванията, които 
споделиха, извезаха пъстрата шевица на живота в с. Друган.  
 Понастоящем фондацията има спечелени няколко 
проекта за младежки образователни обмени с участници 
от различни държави в село Друган, които не беше 
възможно да осъществим през пролетта и лятото на 2020г. 
поради разпространението на Covid-19, ограничаването на 
международните пътувания и необходимостта от вземане 
на мерки за безопасност. Надяваме се, че тези проекти, 
свързани с превенцията на домашното насилие чрез 
изкуство, насърчаването на диалога между град и село, млади 
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и възрастни и повишаването на критичното мислене сред 
младите хора, ще могат да бъдат осъществени през 2021г. 
Както и че ще допринесат за досега на село Друган до нови 
култури и възможности за обмен на знания и преживявания. 

Какво ни движи?

• Солидарност –задействаме се дори когато не сме пряко 
афектирани, защото не можем да сме добре, когато другите 
не са.     

• Отговорност и предприемчивост – не прехвърляме 
топката, а участваме в създаването на устойчиви решения.        

• Любов – водени сме от емпатията и любовта към човешкото, 
и вярата ни в общия ни потенциал.

Повече информация за всички наши проекти може да бъде 
намерена на нашия сайт: www.solidarityworks.eu

За Европейския корпус за солидарност
 Европейският корпус за солидарност е нова инициатива 
на Европейския съюз, която дава възможност на младите 
хора да извършват доброволческа дейност или да работят по 
проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за 
общностите и хората в Европа.
 Нашият проект „Лицата на Друган: интерактивна 
етнография и междупоколенчески диалог“ беше одобрен 
в рамките на инициативата „Проекти за солидарност“ на 
Европейския корпус за солидарност. Проектите за солидарност 
са дейности, които младите хора могат да извършват в група от 
петима или повече души, за да окажат положително въздействие 
върху местната общност.  Може да участва всяко лице на възраст 
между 18 и 30 години. Проектът може да е с продължителност 
от 2 до 12 месеца, като участието в него трябва да е на непълно 
работно време. Проектите за солидарност получават по 500 

евро на месец за покриване на разходи, свързани с тяхното 
управление и изпълнение. 
 Помислете за предизвикателства във вашето село, вашия 
град или квартал и за каузите, които са важни за вас. Проектът 
трябва да е посветен на предизвикателства във вашата 
общност, но може също да помага за справяне с регионални 
или дори национални проблеми. Освен решаването на 
местни предизвикателства всеки проект за солидарност 
следва също да демонстрира европейска стойност, като 
обръща внимание на приоритети, определени на европейско 
равнище, като например приобщаването, изменението на 
климата, демократичната ангажираност, гражданството или 
равенството между половете.
 Няма нужда да бъдете част от организация, за да 
кандидатствате за проект за солидарност. Допуска се 
подаването на проекти на неформални групи от повече от 
5 души. Ако имате нужда от разяснения или окуражаване, 
можете да се свържете с Фондация „Солидарност в действие“ и 
с удоволствие ще ви съдействаме! 

Повече информация за Европейския корпус за солидарност: 
https://europa.eu/youth/solidarity_bg

Повече информация за проектите за солидарност: https://
europa.eu/youth/solidarity/solidarity_projects_bg
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Настоящата публикация отразява единствено 
гледната точка на авторския екип, отговорен 
за издаването й. Европейската комисия не носи 
отговорност за използването, по какъвто и да било 
начин, на съдържащата се в нея информация.
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