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БОРИС МАНГОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИ   

Пишува:  Жаклина МИТЕВСКА

ЖЕЛБАТА ДА   
НА МАКЕДОН 
ТАТКОВИНАТ 

осподинот Борис Ман-
гов е Македонец кој ве-
ќе четириесеттина го ди-

ни живее во Канада. Нос  тал-
гијата постојано го влече кон 
род ната грутка, а желбата да 
ја види татковината во поу ба-
во светло е мотивот да посака 
да инвестира во матичната зем -
ја, но и активно да се вклучи 
во одбраната на македон шти-
ната на северноаме ри кан ски от 
континент. На по четокот, за 
Македонецот кој живее на тие 
простори било многу тешко 
да го докаже својот идентитет. 
Но, со текот на времето та-
мош ните Маке донци успеале 
да се осознаат како вистински 
Македонци, без разлика дали 
потекнуваат од Егејска, Пирин-
ска, Вар дар ска Македонија. 

Овој Македонец е претсе-
дател на Организацијата "Об е-
динети Македонци" во Ка на-
да. Станува збор за нај старата 
македонска органи зација во 
иселеништвото, ко ја и нај мно-
гу придонесе за зачуву вање 
на македонскиот на ционален 
идентитет, јази кот, фолклорот, 
културо лош ките карак терис-
тики во исе ле ниш твото. Иако 
Организа цијата е основана со 
цел да дејствува за на цио нал-
но и кул турно обединување 
на Македонците во Канада, 
неј зините акти висти, покре-
нале активности за поч ну ва-
ње со работка и на економски 
план. 

ИДЕНТИТЕТ

За тоа како Организацијата 
успеала толку долго време да 
опстои и да се спротивстави 
на разните антимакедонски 

Иако Организацијата "Обединети Македонци" е 
основана со цел да дејствува за национално 
и културно обединување на Македонците 
во Канада, нејзините активисти покренале 
активности за почнување на соработка и на 
економски план.

"Цел ни е да инвестираме тука и да му кажеме 
на Македонецот во Канада дека и во Ма ке-
донија може успешно да се работи", вели 
Бо рис Мангов. 

пропаганди, кои значително 
се присутни во Канада, Ман-
гов објаснува дека тоа е за-
слуга на тамошниот маке дон-
ски народ кој од себе давал 
многу време и многу енергија 
за организацијата да се фор-
мира таква каква што е денес. 
Нејзините активности се на-
сочени кон одржување кон-
такти со Македонците, не за-
висно каде и да се. Во таа на-
сока Организацијата веќе две 
години ги одржува "Дио но-
вите игри" во градот под Мар-
ковите кули - Прилеп. На нив 
доаѓаат Македонци од сите 
делови на Македонија. Го ди-
нава имаше натпревари меѓу 
децата од Пиринскиот и од 
Вардарскиот дел на Ма ке до-
нија, а и од Албанија. Пе харот 
на "Обединети Маке донци" 
ќе остане да стои под Мар-
ковите кули, како симбол на 
овие игри кои се одр жу ваат 
во градот. 

Еден од начините на кој 
Организацијата "Обединети 
Македонци" се бори за зачу-
вување на македонштината е 
и издавањето на нејзиното 
гласило. 

"На почетокот гласилото 
из легуваше четири пати во 
годината, сега излегува три 
пати, за '11 Октомври', за 'Го-
цевата вечер' и за 'Илин ден-
скиот пикник'. Македонците се 
распрс на ти насекаде во Ка-

нада, а вес никот е един стве-
ното нешто што остана за да 
можеме да докажеме дека сме 
тука", ве ли Мангов.

На негова иницијатива, на 
местото каде што се органи-
зира "Илинденскиот пикник", 
"Обединети Македонци" го 

Еден од начините на кој Организацијата "Обединети 
Македонци" се бори за зачувувањето на македонштината 
е и издавањето на нејзиното гласило. 

"На почетокот гласилото излегуваше четири пати во 
годината, сега излегува три пати, за '11 Октомври', за 'Го-
цевата вечер' и за 'Илинденскиот пикник'. Македонците 
се распрснати насекаде во Канада, а весникот е един-
ственото нешто што остана за да можеме да докажеме 
дека сме тука", вели Мангов.

На негова иницијатива, на местото каде што се орга-
низира "Илинденскиот пикник", "Обединети Македонци" 
го осветиле манастирот "Свети Илија". Станува збор за 
прекрасен манастир, кој е оддалечен 50 километри од То-
ронто.

Во Канада има повеќе црковни општини и македонски 
организации - борци за македонската кауза, а Органи за-
цијата "Обединети Македонци" е во постојан контакт со 
нив. 

Г
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ИМ ПОМОГНАМ 
ЦИТЕ МЕ ВРАЌА ВО 
А

осветиле манастирот "Свети 
Илија". Станува збор за пре-
красен манастир, кој е од да-
лечен 50 километри од То-
ронто.

Во Канада има повеќе цр-
ковни општини и македонски 
организации - борци за маке-
донската кауза, а Органи за-
цијата "Обединети Маке дон-
ци" е во постојан контакт со 
нив. 

ПОЧЕТОЦИ

Борис Мангов потекнува 
од Егејскиот дел на Ма ке до-
нија. Роден е во 1942 година, 
а до петгодишна возраст жи-
веел во селото Баница. Во 
1947 година, во екот на Гра-
ѓанската војна, кога многу-
мина биле протерани, него-
вото семејство дошло во Би-
тола. Мангов го совладал ма-
кедонскиот јазик и основ но 
училиште завршил во Би тола. 
Во овој град живеел де сет 
години, а потоа неговото се-

мејство се преселило во Нов 
Белград. Таму живееле две 
години, а во јануари 1959 го-
дина заминале за Ка нада. На 
почетокот Ман гов својата 
егзистенција ја обезбедувал 
работејќи во ресторан, но 
денес тој е ус пешен биз нис-
мен, сопстве ник е на фир-
мата "БМ Се лектив", која е 
основана во 1978 година.

За своите почетоци во Ка-
нада, Мангов вели: 

"Заминувањето во Канада 
не беше мој избор. Тогаш 
бев 16-годишно дете, во кое 
се создаваа сржта и љубовта 
кон животот. Во тој период 
родителите решија да за ми-
неме во таа земја. Тие, моите 
браќа и јас таму најдовме по-
волни услови за создавање 
подобра егзистенција, др жа-
вата ги дава во секој поглед 
и ако имаш спо соб ности мо-
жеш нешто да направиш. Јас 
продолжив да учам и посе-
тував училиште на ан глиски 
јазик, зашто многу е лесно 

да се снајдеш ако го знаеш ја-
зикот. Тогаш бев млад и почнав 
да работам. Моето работно мес-
то беше далеку и бев принуден 
многу да патувам. Бев един-
ствениот 'среќник' од семеј-
ство     то кој требаше да работи. 
Со текот на времето ги завршив 
потребните курсеви за мојот 
бизнис, имам дипломи за елек-
трика, водоинсталатер, кера-
мика, сè што ми е потребно за 
бизнисот. Татко ми беше нај-
добар столар во Битола пред 
да заминеме во Канада, а кога 
дојдовме таму во прво време 
тој не работеше на занаетот, но 
беше мудар и бараше начин да 
направи пари. За шест години 
успеа да заработи многу пари. 
Отворив фирма, а овој бизнис 
многу ми се допадна, бидејќи е 
наследство од татко ми. Почнав 
полека да работам во фирмата. 
Секоја година просперирав и 
во тоа време станав јак биз-
нисмен. Вработив многу луѓе и 
фирмата е позната, но не са мо 
во Торонто, туку и по ши роко. 

Ние извезуваме репро ма те-
ријали во Грција, Мек сико, 
Куба и сега се вртиме кон 
Македонија. Кога ја ос новав 
фирмата таа израбо туваше 
са мо висечки еле мен ти за 
кујни. Денес изработува пла-
кари, комоди. Работам со 
задоволство, зошто многу е 
важно тоа што го работиш и 
да го сакаш. Почнав од нула, 
но денес таа е многу силна 
фирма. Имаме капацитет во 
еден ден да изработиме и по 
неколку кујни. Во фабриката 
немаме никаков проблем 
око  лу нивната изработка, 
зош то материјалите се кала-
пени на тој начин што де-
ведесет отсто од кујната, на 
пример, веќе се направени, 
останува само да се состават 
деловите. Напредуваме во 
работата и секогаш измис лу-
ваме нови, помодерни ра бо-
ти. Се надевам дека мојот биз-
нис ќе просперира и во Ма-
кедонија".

ИНВЕСТИЦИИ

Мангов сака да инвестира 
во татковината. Во една при-
лика тој изјави дека многу-
мина Македонци кои живеат 
во Канада, САД и во други 
земји сакаат да вложуваат во 
земјава, но токму за овие лу-
ѓе државата досега не соз-
дала соодветни услови за ту-
ка да почнат бизнис, а за што, 
меѓу другото, се потребни да-
ночни олеснувања, да  ис чез-
не рекетирањето... 

"Имам пријатели кои са-
каат да инвестираат во Маке-
донија. Државата мора нешто 
да направи, да ги олесни да-
вачките, а најважна е гара н-
цијата", вели овој Македонец.

Во изминатиов период нап-
равени се директни кон такти 
со голем број маке дон ски, 
главно, мали и средни ком-
пании, со цел да се раз-
гледаат можностите за де-
ловна соработка за увоз на 
производи од Канада, но и за 
извоз на производи од Ма-
кедонија на канадскиот па-
зар. Мангов смета дека из-
возот на дрвни производи од 
Канада во Македонија е мо-
жен и економски исплатлив, 
бидејќи оваа земја е еден од 
најголемите светски произ-
водители и извозници на др-
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во и на дрвни преработки, по-
ради што може да си до зволи 
калкулации со цените. Во кон-
кретниот случај стану ва збор 
за испорака на репро ма те ри-
јали. Откако маке дон ските 
претпријатија ќе ги от купат 
репроматеријалите од "БМ 
Селектив", ќе можат да из-
работат кујни и да ги про да-
ваат на македонскиот па зар. 

"Испораката на репро ма-
теријалите - како што објас ну-
ва Мангов - ќе се врши нај-
брзо што може. Имено, ако се-
га за испорака на такви ма-
теријали, на пример, од Сло-
венија, се чека две - три сед-
мици, ние ќе ги испо ра чуваме 
веднаш. Наша цел е да вле зе-
ме во државава, да го акти-
вираме приватниот сек тор. 
Нашите репроматеријали ќе 
бидат поевтини, зошто ако 
цената биде иста, нема зошто 
да се мачиме да ги носиме 
тука".

Во Македонија господинот 
Мангов дојде со подготвен 
елаборат, а пред извесен пе-
риод оствари и контакти со 

МНР, односно со Секторот за 
иселеништво. 

"Тие беа задоволни што са-
моиницијативно се органи зи-
равме за вакво нешто. Мно гу 
наши иселеници доаѓале, ин-
вестирале и се враќале на зад. 
Ние почнавме со една дру га 

шема. Увидовме дека пре ку 
договор со малите и со сред-
ните претпријатија може мно-
гу повеќе да вложиме во по-
зитива. Од Секторот за исе-
леништво ни дадоа целосна 
поддршка и нè упатија во на-
тамошните постапки, за кон-

ската регулатива, која пред-
видува три години да бидеме 
ослободени од данок. Бевме 
и во Агенцијата за странски ин-
вестиции. Реализацијата на 
нашиот проект е пред крај. 
Но, пред да почнеме прак-
тично да го реализираме, са-
каме да се заврши законската 
регулатива, да потпишеме 
долгорочен договор, зошто 
искуството покажа што може 
да се случи - влегуваме во биз-
нис, почнуваме да работиме, 
по 3-4 месеци тоа не важи. 
Зна чи, треба да потпишеме 
договор на 2-3 години за да 
легне работата. Мислам дека 
овој пат работата ќе тргне на 
добро и државата ќе биде за-
доволна. Сакаме да им по мог-
неме на луѓето кои живеат во 
Македонија и мислам дека 
нашата иницијатива ќе вроди 
со плод. Цел ни е да дојдеме 
тука и со помош на Ѓорѓи Вол-
чевски, кој е координатор за 
Македонија, да му кажеме на 
Македонецот во Канада де ка 
и во Македонија може ус пеш-
но да се работи", вели Ман гов. 


