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Респондента е участвал в незаконната тръговия с гориво през 90те годинина ХХв. 

през периода на т.нар. югоембарго. От неговите разкази стават ясни начините на 

пренасяне, количествата, какво се случва на граничния пункт, местата на размяна, 

начините на размяна – договаряне, плащане и пр. 

„На път за границата белоградчичани си крият по една туба бензин за връщане” 

тъй като всичко,което са успявали да пренесат зад границата са продавали на по-висока 

цена и са реализирали печалба, затова е било по-изгодно да източат целия резервоар и 

да го напълнят по обратния път (в България). „Само че някои сърби се крият в дърветата и 

гледат и крадат тези туби”. Имало е много случаи на хора, които не могат да се приберат 

до града, защото нямат абсолютно никакво гориво. 

Зимно време, когато е имало сняг и е било много по-лесно да се разбере къде е 

скрит „резервния” бензин, тубата са заравяли в снега и са пишкали отгоре „за да изглежда 

все едно за това си отишъл” . 

С един автомобил имаш право да излизаш от България в продължение на 4 дни, 

което води до размяна и заемане на коли от роднини и познати. 

В началото на 90те българите са ходили до Зайчар (най-близкия град, на ок.15км от 

границата), а след това са направили пазар на 500м. и там е ставала размяната. 

Практика от страна на българите е била да не ходят сами, а поне по двама, така 

докато единият уговаря размяната, другият пази колата и горивото, защото кражбите не 

са били изключение. 

Офицерите на гранична полиция са знаели за тази търговия и не рядко са 

участвали, като конфискуват известно количество гориво на граничния пункт и след това 

го продават на тържището. 

Интересна е личната оценка на двамата респонденти на периода преди 

демократичните промени от 1989г. – докато Респонедент 1 изтъква, че през „прехода” 

хората са станали по-злобни и по-дръпнати, а по време на социализма е имало работа за 

всички и селото й е наброявало 1700 души, а днес е ок.100, то Респондент 3 изтъква  
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ограниченията на предишния режим, липсата на избор дори и на битово ниво – намесата 

в личния живот, зависимостта от държавата при купуване на жилище или кола и пр. 

Относно бягствата през границата, Респондент 3 обяснява, че най-много са бягали в 

района на с.Райновци и то граждани на ГДР, защото планината там е „по-полегата и е по-

удобно.” 


