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Abstract 

Mikrevo is a small village but with opportunities. The traditional livelihoods of the 

inhabitants at that time are the same as in most of the settlements. At a young age, the peasants 

are mainly engaged in livestock farming, later in life - with agriculture, some are developing 

both. Part of the inhabitants acquire a different degree of education and, in parallel with 

agriculture and livestock breeding, practice their position of state employment. 
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Микрево като селище се споменава със същото име в турски данъчни регистри от 

1650 година. В югозападния край на селото има останки от късно антично селище и 

некропол. Северозападно от селото са открити останките от крепостта „Горно Градище“, 

а в нея, през 1996 г., е разкрита Микревската базилика (Долно Градище). Над селото са 

останали бункери от Втората световна война. Има също и тунели, които водят до 

съседните села Струмяни и Каменица, като този към с. Струмяни е минавал под река 

Струма. Тези тунели хората използвали, за да се крият от атаките. След края на войната 

тунелите били зазидани. 

В (Ethnographie des Vilayets d'Andrinople, de Monastir et de Salonique, 1878) с. 

Микрево е посочено като село с 16 домакинства, 12 жители мюсюлмани и 20 жители 

българи. Селото нараства след миграцията на жителите на село Горно Решково и голяма 

част от жителите на село Палат. Хората слизат от планината в полето заради почвата, 

която е по-плодородна, и предоставя възможност за отглеждане на повече и разновидни 

селскостопански култури. Хора продължават да мигрират от околните села и по този 

начин село Микрево добива сегашния си вид. 

Стоян Манолев е роден и израснал в село Микрево. На 12-годишна възраст остава  

сирак, но това не повлиява върху понататъшното му създаване на семейство. На малко 

по-напреднала възраст започва да се да се занимава главно с животновъдство. В по-

късен етап от живота му втори той се занимава със земеделие като главното, което 

отглежда е тютюнът. Почти целият му живот преминава в оглеждане на най-

разпространените за тогава селскостопански култури, освен малка част (5 години), през 

която работи в сферата на строителството. Длъжността му е „майстор“. Освен с трудови 

дейности Стоян Манолев в личен план създава семейство с три деца, като към настоящия 

момент има четирима правнуци. 

Родното място на Димитър Янев също е село Микрево. Основното, с което се 

занимава в ранна детска възраст е животновъдство, тъй като тогава това е най-

разпространеният стопански отрасъл. Предимно отглежда овце, кози и говеда. Той е 

един от малкото, които завършват средно образование. Неговата квалификация е от гр. 
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Кюстендил, която след това му предоставя възможността да бъде агроном в селското 

стопанство. Димитър главно работи като бригадир на зеленчукова бригада по време на 

ТКЗС (трудово кооперативно земеделско стопанство) и след това по време на АПК 

(аграрно-промишлен комплекс). Изпратен е в град Сливен, където се е осъществявал 

износ на зеленчуци, като това е едно от трудовите му задължения. Износът е насочен 

главно към Западна Европа (Германия, Чехия, Полша и др.) 

Люба Борисова израства в село Микрево. Детството си тя прекарва като 

животновъд. В по-късен етап от живота си започва да отглежда тютюн, както и всички 

типични за тогавашното време растения (сусам, памук, мак, разновидности на житни 

култури и др.). Наред с животновъдството и земеделието, Люба заема длъжността на 

работничка в лозаро-овощарска бригада. Друг занаят, който практикува няколко години 

от живота си, е шивачество. В личен план тя се омъжва и създава семейство с две деца, 

като мъжът ѝ – Иван Янев – заема пост на бригадир на овощарска бригада. 

Кирил Манолев прекарва в село Микрево 86 години от живота си. 

Животновъдството и земеделието са главните занимания на Кирил в подрастващите му 

години. Той е говедар, козар и овчар, а от селскостопанските култури отглежда най-

разпространените (тютюн, домати, мак, памук и др.). С много труд и мизерия успява да 

завърши педагогическото училище в гр. Благоевград, след което заема държавна 

длъжност в микревското училище. Целия си живот той прекарва, работейки като 

начален учител.  

Като малък Асен Янев е животновъд. Роден е в село Микрево, прекарва 3 години 

от живота си в с. Славейно, след което избира отново да се върне в родното си място. 

Асен се различава от гореспоменатите с двете си завършени образования (средно и 

висше) и с дългия си трудов стаж като учител. През 1958 г. завършва гимназия в град 

Сандански, след което, през 1961 г., образованието си продължава в Учителския 

институт в град Дупница. Придобитите му квалификации от института са: „Химия“, 

„Биология“, „География“, „Трудово обучение“ и „Рисуване“. Животът му продължава, 

като след завършеното висше образование по разпределение го изпращат в село 

Славейно, област Родопска. Там практикува първите три от завършените специалности, 

а след завръщането му в село Микрево придобива 32 годишен стаж като преподавател 

по „Рисуване“ и „Трудово обучение“. Наред с работата си като учител, Асен отглежда 

предимно домати, картофи, мак, памук и лозе. 

Вангелия Ангелова е една от малкото, чийто родно село не е Микрево, но прекарва 

почти целия си живот там. Тя е родена в град Седелец, живее в град Сандански до 1961 

г., след което също завършва Учителския институт в град Дупница. Придобитите й 

квалификации са по: „Математика“, „Физика“, „Трудово обучение“ и „Рисуване“. След 

приключване на следването си, Вангелия променя местоживеенето си на село Микрево. 

Придобива 35 години учителски стаж по математика в училището в Микрево. Тази 

професия не е единственото, с което се занимава – селското стопанство също играе роля 

в живота й. Тя отглежда растения от типа на домати, лозя и памук. 

Животът на Борис Иванов е като разделен на две части – като малък се занимава 

основно с животновъдство и земеделие. От земеделието се грижи предимно за лозя, като 

от продукцията, произлизаща от тях, произвежда вино и го продава. След като завършва 

в гр. Благоевград, започва да практикува придобитата квалификация. 35 години той 

работи като начален учител, като първо преподава в село Каменица, и след това в село 

Микрево. Двете дейности – държавната работа и работата в полето при Борис не се 

препокриват, както при останалите. 

Ангелина Панайотова не е родена в с. Микрево, но израства и се е омъжва там. В 

детската си възраст Ангелина отглежда тютюн и това е единствената дейност, свързана 
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със земеделие, която тя практикува. Както всички останали, тя е животновъдка. Израства 

в семейство с 5 деца, на всички от които това са били основните занимания. Ангелина 

също завършва Учителския институт в град Дупница със специалност „Български и 

френски език“, която след това прилага и на практика. С получаването на образование 

обаче, селскостопанските дейности не приключват за нея. През целия си живот тя 

едновременно отглежда животни, тютюн и работи като учителка в училището в село 

Микрево. 

Последният интервюиран Иван Димитров не се различава от остананлите по 

заниманията му в детските години. Гледа кози, овце и говеда. Той също има завършено 

образование – завършва Професионалното занаятчийско училище. Специалността му е 

свързана с шивачество. В по-късен етап от живота му Иван отива в казармата и след 

завръщането му от там заема длъжността „бригадир“ на лозаро-овощарска бригада. 

Бригадата, която ръководи, се състои от изключително много на брой работници. 

Животът на Иван преминава главно работейки това. 

От горепосочените факти авторът на този доклад прави изводи за същността на 

традиционните препитания в село Микрево. От разказалите за живота си разбираме с 

какво предимно са се занимавали, как са препитавали и какви занаяти са практикували 

жителите на селището.  

Изглежда всички, които са разпитани, се занимават с едно и също през детството 

си, след което част от тях завършват различно образование, някои не придобиват такова, 

а придобилите – наред с практикуваната професия, се занимават и със земеделие, и с 

животновъдство. 

Всеки един от интервюираните, както изглежда и мнозинството от хора, в ранните 

си детски години е животновъд. Това е първият по разпространение по онова време 

стопански отрасъл на територията на селото. 

Животновъдството е отрасъл в първичния икономически сектор, който се занимава 

с развъждане и отглеждане на селскостопански животни и получаване на продукция от 

тях. В Микрево най-често отглежданите животни са говеда, кози и овце. Освен за храна, 

животните са използвани за изкарване на средства за живот. Те биват отглеждани и след 

това продавани. Това е традиционен начин за препитание на селяните. 

Вторият най-разпространен отрасъл е земеделието. Земеделието е системата от 

процеси за отглеждане на културни растения. Житните култури (пшеница, жито, 

царевица, ечемик, ръж, овес, просо и др.) са отглеждани от хората и са използвани за 

производство на хляб. Производственият процес се осъществява с помощта на воденица 

(фиг. 8), където житото се меле ръчно от човешка ръка. По този начин жителите се 

снабдяват с най-необходото за прехранването им.  

Отглеждането на сусам е доста популяризирано. Използва се главно в кулинарията 

и медицината. Преди употреба сусамовите семена обикновено се препичат. Поръсват се 

върху хлябове, сладкиши, както и мака, с него се приготвя тахан-халва.  

Следващото най-отглеждано растение е тютюнът. Отглеждането на тютюн е 

подобно на други селскостопански култури. Семената се засяват в разсадници за 

предотвратяване на атаки от насекоми и след това пресаждат в полето. Тютюнът има 

годишна реколта, която обикновено се събира механично или на ръка. След прибиране 

на реколтата, тютюнът се съхранява за сушене, чрез окачване или на купчини. Сушенето 

дава възможност за бавно окисляване и разпадането на каротеноидите. Това дава 

възможност на земеделския продукт да придобие свойствата, които обикновено са 

присъщи за получаване на „гладкост“ на дима. След това тютюнът се пакетира за 

различните форми на потребление, които включват пушене, дъвчене, смъркане и така 
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нататък. По този начин хората отглеждат тютюна и го използват като продукт за 

покупко-продажба. 

Едни от най-произвежданите и продаваните растения са семената и млякото на 

мака или наричан още „афион“. Сънотворният мак е едногодишно тревисто растение от 

сем. макови. Повечето хора практикуват начинина на извличане. Суровият опиум се 

получава от зелените чашки на афиона след като е опадал цветът. Привечер зелените 

чашки се нарязват хоризонтално със специален нож и сутрин, преди изгрев слънце, се 

събира кафявият засъхнал сок (първоначално бял на цвят), който е потекъл от нарезите. 

Това именно е суровият опиум, който намира голямо приложение в медицината и 

особено в анестезиологията.  

След узряването на кукутките се образува маково семе. То намира приложение в 

сладкарската дейност. Също така и се използва за производството на олио. 

Млякото и семето на афиона са едни от най-изкупуваните. Семействата, които го 

отглеждат, се прехранват с продажбата му. Производството му е доста разпространено 

на територията на село Микрево. 

Памукът също е от отглежданите култури. Той представлява съвкупност от меки, 

пухкави щапелни влакна, изградени от около 94% целулоза, които се дължат на 

разрастване до 2000 пъти на епидермална клетка от семепъпката с цел да образува 

защита на семената от изсушаване и подобри разпространението им след узряване. 

Разпространението му е голямо, тъй като влакната му хората използват за направата 

на прежда или платове, използвани в текстилната промишленост. 

Някои от жителите на селото отглеждат и лозя. Почвите предоставят възможността 

за растеж на сортовете керацуда и памид. Керацудата е разпространена предимно в 

Югозадапдна България и заема площи в районите на гр. Симитли, гр. Кресна и гр. 

Сандански, които са в близост до село Микрево. Обикновено се използва за приготвяне 

на бели трапезни вина, с приятен вкус и специфичен аромат. Освен това хората го 

продават и под формата на грозде, и след като е направено на вино. 

Памидът, за разлика от керацудата, е разпространен и вирее в цяла България. Той 

е подхоящ за консумация както в прясно състояние, така и за производството на вино. 

От гроздето се получават светлочервни трапезни вина, които хората консумират веднага 

след ферментацията. 

Освен изброените до тук, микревчани се грижат и за овощни градини. Те се състоят 

предимно от праскови. Също така отглеждат плодове от вида на дини и пъпеши, като 

тях не ги използват за покупко-продажба. От зеленчуците наи-разпространените за 

тогава са домати и чушки.  

Климатичните условия и почвите позволяват развитието на селскостопанска 

дейност. Също така и предоставят възможност за животновъдство. Благодарение на 

благоприятните условия жителите на село Микрево успяват да развиват и двата 

отрасъла. 

Наред с всички изброени до тук дейности, които се извършват на полето, авторът 

на настоящия труд прави изводи, че част от жителите завършват образование и застъпват 

на позиция на държавна работа. 

Една от често заеманите позиции, както се вижда, е бригадир на овощарска, лозаро-

овощарска или зеленчукова бригада. За заемането на тази длъжност не се изисква 

завършено образование. Бригадирите имат своя бригада, на която са началници. 

Задълженията им са да следят дали работниците стриктно изпълняват поставените им 

задачи. Някои от заемащите тази позиция са изпращани в градове, от където има износ 

на зеленчуци към Западна Европа. Освен бригадири, хората също са и работници в 

такава бригада. 
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„Агроном“ в селоското стопанство също е често заемана позиция. За коректното й 

изпълнение донякъде трябва се има придобито образование, но хората твърдят, че и без 

него, само с практиката, се учат и успяват да се справят със задълженията и 

отговорностите си. Работещите в сферата на селското стопанство придобиват опит, с 

който по-успешно да се справят и с отглеждането на своите растения. 

Строителската дейност не е толкова разпространена. Да бъдеш майстор по онова 

време е нечесто срещана и непрактикувана професия. Малка част от жителите на село 

Микрево работят в тази сфера и, ако са строители, са за кратък период от време. 

По онова време е доста трудно и е голямо постижение, ако някой успее да завърши 

средно образование. В село Микрево обаче има значителна маса от хора, които 

придобиват квалификация не само за средно, а и за висше образование. Наред с работата 

на полето, много от завършилите работят на държавна работа като например 

преподаватели в училище. Това е труднодостижима и от висок ранг за тогава професия. 

Повече от половината интервюирани (5 от 9) имат образование, с което заемат такава 

позиция, и имат дългогодишен трудов стаж като учители. Най-завършваният инстиут е 

Учителския институт в гр. Дупница. 

Част от хората в село Микрево работят и като шивачи. За това разбира се не се 

изисква задължително образование.  

От написаното до тук, авотрът на този доклад прави заключение, че абсолютно 

всички жители на село Микрево се занимват главно със земеделие и животновъдство. 

Част от тях заедно със селското стопанство заемат и друга длъжност, някои завършват и 

образование, което им предоставя държавна работа. 
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За написването на настоящия доклад бяха интервюирани 9 човека от село Микрево. 

Възрастовата им граница е между 74 и 90 години. Разказали за живота си, са: 

Стоян Манолев – 90 години. 

Димитър Янев – 82 години. 

Люба Борисова – 79 години. 

Кирил Янев – 86 години. 

Асен Манолев – 78 години. 

Вангелия Ангелова – 74 години. 

Борис Иванов – 85 години. 

Ангелина Панайотова – 75 години. 

Иван Димитров – 82 години. 


