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Джамбазки се 
кандидатира за 
кмет на София

Е
вропей-
ският 
депутат 
и  з а -
мест-
ник-
председател на ВМРО Ангел 
Джамбазки е кандидат за кмет 
на София и е трети в листата         
на ВМРО за общински съветни-
ци. В София ВМРО издига също 
и кандидати за районни кмето-
ве и кметове на кметства. 

Ангел Джамбазки е изклю-
чително популярен с дейността 
си като член на Европейския 
парламент от групата на кон-
серваторите и реформистите. 
Именно той настоя България да 
получи специален статут като 
гаранция срещу разпределяни-
те от Брюксел квоти имигранти.

Джамбазки от години се 
обявява срещу циганизацията 
и гетоизацията в страната. Пре-
ди години той бе и общински 
съветник в София и председа-
тел на комисията по ред и си-
гурност в Столичния общински 
съвет. Джамбазки беше един от 
най-дейните общински съвет-
ници. Той е и автор на специал-
на карта на София с циганските 
гета, които трябва да бъдат пре-
махнати, за да бъде намалена 
престъпността и да бъдат защи-
тени живущите в околните ра-
йони граждани.

Продължава на стр. 2
Текст на Ангел Джамбазки

срещу квотите за имигранти 
в Европа четете на стр. 5

Патриотите от ВМРО влизат в битка за България!

ВМРО с много добри изгледи 
за участие в местната власт

Патриотите от ВМРО издигат свои 
кандидати за кметове и общин-
ски съветници в цялата страна. 

В различните общини в страната ВМРО 
– Българско национално движение съз-
дава около себе си родолюбиви коали-
ции. 

В коалициите влизат различни ор-
ганизации като „Защита“, „БГ Патриот“ 
„За честта на пагона“ и много други. На 
различни места към коалицията се при-

съединява и партньорът на ВМРО на на-
ционално ниво – НФСБ. В ключови об-
щини подкрепа идва също от Реформа-
торите и от много други формации. Лис-
тите на патриотите от ВМРО за общин-
ски съветници включват и много актив-
ни граждани, представители на непра-
вителствения сектор и др.

ВМРО излиза с предложения за си-
гурност на българите и достойно бъде-
ще на българските общини. Ние, бълга-

рите, сме заслужили да живеем достой-
но - това е едно от основните послания 
на патриотите. Достойнство е думата, 
която обединява националната гордост 
и добрия стандарт на живот.

В годините ВМРО – Българско на-
ционално движение спечели симпати-
ите на народа с действията си срещу 
незаконните гета, спекулативната поли-
тика на монополистите, унищожаване-
то на българското образование и армия. 

ВМРО-БНД в рамките на коалицията Па-
триотичен фронт в парламента предла-
га ясни мерки за решителна битка с би-
товата престъпност, далеч по-твърда 
политика срещу нелегалната имигра-
ция, както и конкретни стъпки за спра-
вяне с демографската катастрофа. 

Вижте повече в интервюто на 
председателя на патриотите от 

ВМРО Красимир Каракачанов 
на стр. 5

За сигурност и достойни доходи 

Ако тенденциите се запазят до 25 
октомври, кандидатите на Патри-
отите Славчо Атанасов в Пловдив 

и Искрен Веселинов в Русе ще бъдат из-
брани за кметове. Те ще стигнат до втори 
тур на изборите, а стигнали там, те ще 
бъдат избрани и за кметове - защото ще 
успеят да съберат много повече подкре-
па срещу досегашните кметове, откол-
кото биха спечелили кандидатите на ле-
вицата, ако евентуално успеят да излязат 
на балотаж. Това се дължи на факта, че 
Атанасов и Веселинов са консенсусни 
кандидатури и ще получат гласове и от 
ляво, и от дясно. Същото се отнася и за 

проф. Пламен Легкоступ, кандидат на 
„Патриотите – ВМРО” за кмет на Велико 
Търново. Той също има сериозен шанс 
да стигне до балотаж и да обедини гла-
совете срещу статуквото.

Това са част от изводите от опове-
стеното седмица преди официалното 
започване на кампанията за местните 
избори изследване на агенция „Бароме-
тър България“, което съдържа актуални 
данни за нагласите в 5 областни града 
по поръчка на националната телевизия 
„България 24”.

Продължава на стр. 6 с анализ на 
данните на „Барометър България“

КУПУВАНЕТО 
И ПРОДАВАНЕТО 

НА ГЛАСОВЕ 

Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ПАТРИОТИТЕ ОТ

ЗА БЪЛГАРИЯ
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ВМРО – Българско национално 
движение реагира изключи-
телно остро срещу плановете 

за създаване на нова програма на 
Българското национално радио – 
радио „Кърджали“, с няколко часа 
излъчване на турски език. Патриоти-
те от ВМРО-БНД свикаха протест 
пред сградата на Съвета за елек-
тронни медии (СЕМ). 

Българското национално ра-
дио направи проект за такава про-
грама и кандидатства с него пред 
СЕМ. Искането е тази програма да 
е шестчасова, като три часа от нея 
се водят на български, а другите 
три - на турски език. В мотивите си 
от БНР са записали, че целят пости-
гане на интеграция на български 

граждани с небългарски произход. 
По този начин БНР създава 

предпоставки за сепаратизъм, е 
позицията на ВМРО. По същество 
БНР иска да създаде турска ради-
останция. Няма как да интегрираш, 
като говориш на различен език. 
Според Конституцията официал-
ният език в страната ни е българ-
ският, припомнят патриотите.

Предвижда се програмата да 
покрива и съседните хасковски и 
смолянски региони. ВМРО обаче 
припомня, че в област Смолян, на-
пример, не се говори турски език. 

Българските данъкоплатци 
пък ще трябва да заплатят за съз-
даването на такава радиостанция 
300 хиляди лева само за тази го-

дина и още толкова - догодина. 
Заради всичко това от ВМРО поис-
каха оставките на шефа на радио-
то Радослав Янкулов и този на СЕМ 
Георги Лозанов.

Пита се също защо точно сега 
на БНР му хрумва тази идея. Пред-
седателят на патриотите от ВМРО 
Красимир Каракачанов наскоро 
допусна, че е възможно по този 
начин ръководството на БНР да 
търси политическа подкрепа сред 
кръговете на ДПС – във време, ко-
гато работещите в радиото се бун-
туват срещу ръководството си. 
Може би с това ще се увеличи шан-
сът за победа на кмета на Кърджа-
ли, който е съдействал активно, 
прогнозира наскоро заместник-

председателят на Организацията 
Ангел Джамбазки. 

В същия родопски район, само 
че от гръцка страна, има цели об-
ласти с български майчин език – 
български мюсюлмани. Вместо да 
се погрижат програмата на радио 
„Кърджали“ на български език да 
стига до тях, ресорните власти у 

нас решават да облъчват на турски 
език, при това с държавни пари.

Проблемът е особено болез-
нен на фона на нелепия факт, че на 
практика по цялото Черноморие 
се чуват само турски радиостан-
ции и българската държава от го-
дини не може или не иска да се 
справи с този проблем.

ВМРО срещу нова радиопрограма на турски език

КАРЛОС КОНТРЕРА СЪС СИГНАЛ СРЕЩУ ИЗБОРНИЯ ТУРИЗЪМ В ПИРИНСКО

Повече полиция в страната и ще 
забравим и за гонки, и за кражби 

ПАРТИЯТА ПОИСКА ОСТАВКИТЕ НА 
ДИРЕКТОРА НА РАДИОТО И НА ШЕФА НА СЕМ

Единни за промяна

ПАТРИОТИТЕ ОТ ВМРО ИСКАТ ПО-МАЛКО ЧИНОВНИЦИ В МВР 

И в момента съществува прав-
ната възможност да бъдат 
отнемани автомобилите на 

участниците в скандалните гонки, 
които вземат човешки животи. Тази 
възможност обаче не се прилага. Оп-
равданието е, че например няма 
къде да бъдат държани тези коли. 
Това разкри Карлос Контрера, за-
местник-председател на Национал-
ната контролна комисия на ВМРО.

Контрера е водач на листата на 

ВМРО за общински съветници 
в София. Втори в листата е до-
сегашният общински съвет-
ник на ВМРО Димитър Антов, 
а на трето място е кандидатът 

за кмет Ангел Джамбазки. В 
столицата ВМРО издига също канди-
дати за районни кметове и за кмето-
ве на кметства.

Контрера припомни пред меди-
ите тезите на ВМРО – Българско на-
ционално движение за справяне с по-
добни престъпления. Според ВМРО 
- БНД трябва да бъде намалена „но-
жицата“ между предвидения мини-
мум и максимум за присъдите. Така 
при тежки случаи съдът няма да има 

възможност да дава ниски присъди.
Другият проблем според Кон-

трера е, че българските съдилища и 
прокуратури в много отношения са 
прекалено либерални. Например, ре-
шават се на споразумение – защото 
така е по-лесно. И в резултат – извър-
шителите на тежки престъпления по-
лучават минимални наказания.

Карлос Контрера напомни, че 
ВМРО от години настоява за по-го-
лямо присъствие на МВР в цялата 
страна. Проблемът с битовата прес-
тъпност не се разрешава, защото ор-
ганите на реда на практика липсват. 

Необходима е и реформа в МВР, 
смятат още представителите на ко-

алицията около ВМРО. В момента 
служителите на пътната полиция се 
занимават основно с бумащина, а 
липсват автопатрули, които би тряб-
вало да контролират трафика по пъ-
тищата. Задължително е да се уве-
личат хората на терен за сметка на 
чиновниците във вътрешното минис-
терство, категоричен е Карлос Кон-
трера.

Междувременно Контрера вне-
се сигнал до главния прокурор Сотир 
Цацаров във връзка с извършвани 
регистрации по постоянен и настоящ 
адрес на територията на община Бан-
ско. Повод за сигнала е информаци-
ята, че само за една година в насе-

лените места в общината са реги-
стрирани 658 души. Не е ясно колко 
са регистрирани в предходни пери-
оди.

Според Контрера твърде веро-
ятно е да става дума за пореден слу-
чай на изборни машинации. Подоб-
ни практики и техники са характерни 
за малките общини и населени мес-
та, където и няколко гласа могат да 
бъдат решаващи за избора на опре-
делен кандидат за кмет или общин-
ски съветник. Ситуацията се услож-
нява и от факта, че на предстоящите 
избори населените места с над 100 
души също ще избират кмет, което 
прави борбата за всеки глас жестока.

ВМРО в община Благоевград ще се яви със самостоятелна 
партийна листа за общински съветници на предстоящите 
местни избори. Решението е взето на конференция на об-

щинската организация.
Водач на листата ще бъде общинският лидер на ВМРО в Бла-

гоевград Георги Васев. Общият брой на кандидатите за местния 
парламент, които издигат патриотите от ВМРО, е 37. Голяма част 
от тях са представители на гражданската квота – предимно мла-
ди и образовани хора.

Васев се зарече, че ВМРО ще води честна и позитивна кам-
пания. Ще назоваваме нещата с истинските им имена, ще посоч-
ваме проблемите и нашето виждане за решението им, каза той.

Продължение от стр. 1

Явно заради активната си дейност срещу радикалния исля-
мизъм, наскоро Джамбазки получи заплахи от терористич-
ната групировка „Ислямска държава“, а личната му страни-

ца в интернет бе атакувана. В профила му в „Туитър“ пък бе пуб-
ликуван заплашителен колаж. 

В момента Джамбазки е един от най-популярните млади по-
литици у нас. Провокативен и енергичен, той се превръща в едно 
от влиятелните и модерни лица на българския патриотизъм. Едно 
от основните му послания в кампанията ще бъде по-голямата си-
гурност за хората в София. 

Кандидатът на ВМРО започва кампания, основана най-вече 
на контакт със столичани. 
От години политическият 
стил на ВМРО – Българско 
национално движение в 
София е точно такъв: с по-
стоянни и подвижни при-
емни, с решаване на въ-
просите в различни софий-
ски квартали и с енергията 
на младежите от ВМРО. 

„Предлагаме 
гражданска 
формула на 

управление, която да ни 
помогне да изхвърлим 
боклука от нашия общ 
дом, да го почистим, под-
редим и проветрим. И без 
да се срамуваме да си по-
каним гости. И да ги посре-

щаме във Видин щастливи и 
усмихнати“. Така кандидат-

ката за кметския пост във Видин Росица Кирова представя 
гражданското обединение „Единни за промяна“. 

В редиците на коалицията ключово място заема ВМРО. 
Програмата на „Единни за промяна“ залага и на благоустрой-
ство и на икономическия растеж на общината. 

Росица Кирова изтъква като задачи истинската рехаби-
литация на прословутия път София – Видин, развитието на 
туризма, както и на неподозирания потенциал на общината 
по отношение на балнеологията. Специално място в програ-
мата заема и връщането на първенството на Видин като об-
щина с най-добре развита социална среда. 

Джамбазки се кандидатира 
за кмет на София

Георги Васев е водачът 
на листата на ВМРО 

в Благоевград

Протест на ВМРО пред сграда-
та на Съвета за електронни медии

Карлос Контрера

Росица Кирова

Георги Васев и Красимир Каракачанов
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ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОТО СТАТУКВО В ДУНАВСКИЯ ГРАД

Човекът, който спря цените на тока, влиза в битката за Русе
Искрен Веселинов се кандида-

тира за кмет на община Русе 
от името на „Коалиция за Ис-

крен Веселинов“. Той е заместник-
председател на ВМРО. Кандидатурата 
му е подкрепена и от НФСБ. „Коалиция 
за Искрен Веселинов“ издига и своя 
листа за общински съветници в дунав-
ския град, както и кандидати за кме-
тове на другите населени места в об-
щината.  

Веселинов стана особено популя-
рен като председател на парламен-
тарната комисия за контрол над Коми-
сията за енергийно и водно регулира-
не. Именно той се противопостави 
най-остро на готвените нови увеличе-
ния на цената на тока. В крайна сметка 
цената на тока за битовите абонати 
беше удържана и големите ценови 
скокове бяха предотвратени. 

Искрен Веселинов нарече „абсо-
лютна наглост“ исканията на електро-
разпределителните дружества, пред-
ставителите на индустрията с възоб-
новяеми енергийни източници и аме-

риканските мощности, 
за ново поскъпване на 
тока. Народният пред-
ставител поиска спеш-
но заседание на коми-
сията за контрол на 
КЕВР, на което енергий-
ният министър Теме-
нужка Петкова да даде 
обяснения. 

Патриотите изис-
каха от правителството 
цената на тока да не се 
увеличава, докато не 
се прекрати източване-
то на енергетиката. 
Още при преговорите 
за формирането на на-
стоящето правителство 
поставихме условие за 
ревизия в енергетиката 
и преразглеждане на неизгодните до-
говори, напомня кандидатът за кмет 
на Русе Искрен Веселинов.

Патриотите поискаха незабавни 
мерки за реформи в енергетиката, кои-

то да предотвратят ръста на цените. 
Това беше включено и в нашумелите 
7 точки, от които зависи подкрепата на 
Патриотичния фронт за управлението. 
Именно по тази точка справянето на 

правителството беше оп-
ределено като незадово-
лително и остана под на-
блюдение. 

Наскоро Искрен Ве-
селинов предупреди и за 
нов лобизъм -  прокарван 
от ГЕРБ в енергетиката. 
Този път облагодетел-
ствани са производите-
лите на енергия от био-
маса. В социалната мре-
жа Искрен Веселинов 
даже намекна, че това е 
в услуга на ДПС. 

От години Искрен 
Веселинов е основен 
критик на политиката на 

ГЕРБ по отношение на 
Русе и на Северна Бълга-
рия. Като дългогодишен 

председател на Центъра за демо-
графска политика, Веселинов посто-
янно алармира за крещящите соци-
ални различия между регионите в 
България.  

Именно борбата с порочните 
практики на властта кара Искрен Ве-
селинов да приеме номинацията за 
кандидат за кмет на родния си град 
Русе. Зад него застава и листата с кан-
дидати за общински съветници на 
„Коалиция за Искрен Веселинов“. 

От месеци мои приятели, позна-
ти, представители на бизнеса, на кул-
турата и кой ли не в този град споде-
лят, че ако ние не участваме в битката 
за кметския стол, играта е предреше-
на, играта е нагласена. Че много от 
играчите по терена симулират и всъщ-
ност всички подкрепят статуквото в 
момента, казва Веселинов.

Ние играем за победа, за нищо 
друго, категоричен е кандидатът на 
„Коалиция за Искрен Веселинов“, 
подкрепен от НФСБ. Патриотът при-
зовава за единен вот срещу статукво-
то в русенската община. Няма значе-
ние дали този вот е ляв или десен, 
важното е да е вот за по-добър живот 
с присъщия за русенци местен патри-
отизъм.

Момчил Панте-
леев е кан-
дидатът за 

кмет на община Сли-
вен, зад когото застава 
ВМРО. Пантелеев е из-
дигнат за кмет от коа-
лиция „ВМРО - Св. Геор-
ги Победоносец“ и ще 
бъде водач в листата на 
коалицията с кандида-
ти за общински съвет-
ници.

Момчил Пантеле-
ев е юрист, в момента е 
общински съветник, 
председател е на гражданското сдру-
жение „Св. Георги Победоносец“. 
Сдружението е познато в града и 
страната с активната си дейност сре-
щу своеволията в гетата.

Амбицията на коалицията е учас-
тие в балотажа в кметската надпрева-
ра и спечелване на минимум пет мес-
та в общинския съвет. Листата не е тяс-
но партийна, а е направена с желание-

то да се привлекат повече граждани.
Акцентите в програмата на Пан-

телеев са озеленяването, чистотата, 
обществения ред, охраната на об-
щинските имоти, развитието на тури-
зма. Градът е обрасъл в треви, дого-
ворите за концесия трябва да се пре-
разгледат, казва кандидатът. Същото 
е положението и със събирането на 
боклука и сметопочистването. Смя-

там, че тези дейности 
трябва да бъдат върнати 
в общинската админи-
страция. Сливенци пом-
нят, че доскоро имаше та-
кова общинско друже-
ство, което си вършеше 
добре работата, заяви 
Пантелеев.

Според Момчил Пан-
телеев гражданите на 
Сливен нямат чувството 
на защита и закрила. Про-
блемите са навсякъде: шу-
мът от циганския квартал 

„Надежда“, въпросът за 
паркирането, незаконните гонки с ав-
томобили, липсата на организация на 
движение по пътищата.

Незаконните постройки също са 
проблем от години. Имаме идея за 
създаването на специално звено, кое-
то да се занимава с тази дейност. 
Трябва да има върховенство на зако-
на за всички, заяви Пантелеев още 
при представянето си. Сериозно увеличаване на учител-

ските, а не само символично, 
предложи народният предста-

вител от Патриотичния фронт Краси-
мир Богданов по време на обсъжда-
нията на новия образователен закон. 
Богданов, който е и кандидатът на 
ВМРО за кмет на Враца, поиска въвеж-
дане на възнаграждение минимум 
20% над средната заплата за страната. 

Средствата за образование тряб-
ва да се увеличат на 5% от брутния въ-
трешен продукт до 2018 г. При пенси-
ониране да се изплащат 10 брутни ра-
ботни заплати на учителите. Това са 
част от предложенията на Богданов. 

Новият закон трябва да гаранти-
ра неприкосновеността на личността 
на учителя. С предложените от нас 
мерки се надяваме да се подобрят 
условията за работа на заетите в сис-

темата на образо-
ванието, да се по-
виши качеството на 
знанията на учени-
ците и да се гаран-
тират достойните 
старини на учите-
лите, заяви Богда-
нов.

Кандидатура-
та на Красимир Бо-
гданов от ВМРО за 
кмет е подкрепена 
от Съюза на патри-

отичните сили „Защита“ и сдруже-
нието „За честта на пагона“, от вли-
ятелния във Враца Дамски клуб 
„Вратица“, както и от други общест-
вени организации и политически 
формации.

Един от успехите на Богданов, 
който доскоро беше и заместник-
кмет на Враца, е това, че Североза-
падът за първи път беше поставен 
като приоритетен район в програ-
мите за земеделие, животновъд-
ство и административен капацитет. 
Само за последните няколко месеца 
Богданов е задал общо 13 питания 
от парламентарната трибуна по про-
блеми на региона.

Кандидатът на патриотите от 
ВМРО организира и постоянни при-
емни дни в общините в района и в 
много от селата на област Враца. 

Една община трябва да се гри-
жи за благополучието на хо-
рата си. Хората са важното в 

общината. Градовете ни могат да 
изглеждат по-добре, но дали хората 
живеят по-добре? Това е основното 
послание в започващата кампания 
на ВМРО в Стара Загора. 

Кандидатът на партията за кмет 
е Антон Андонов. В годините той 
спечели уважението на съгражда-

ните си с енергичната си работа като 
организатор на ВМРО не само в ста-
розагорско, но и в мнго други места 
на Южна България.

В Стара Загора ВМРО се утвърди 
като единствената последователна 
политическа сила, която назовава 
ясно проблемите на града, свързани 
най-вече с финансовото състояние 
на общината, честността на управле-
нието и циганизацията на града.

Удар срещу циганизацията на Сливен Красимир Богданов 
в защита на българските 
учители
БОГДАНОВ Е КАНДИДАТЪТ 
НА ВМРО ЗА КМЕТ НА ВРАЦА

Общината не бива да се грижи само за 
външния вид на града. Общината трябва да 
се грижи за хората!

Областният организатор на ВМРО за Русе Галин Григоров и 
Искрен Веселинов

Ангел Джамбазки и Момчил Пантелеев

Красимир Богданов

Антон Андонов



4 Брой 27, септември - октомври 2015 г.НОВИНИ

Тежки санкции за 
каналджийството 
поискаха Патриотите

Затвор от 1 до 10 години и глоба 
до 5000 лв. грози всеки, който 
превозва нелегални имигранти 

през територията на България. Това 
предвиждат промени в Наказателния 
кодекс, внесени от депутати от Патри-
отичния фронт.

Високото наказание е за българи, 
които организират нелегални групи, 
превозват ги с моторно или възду-

хоплавателно 
превозно 
средство по 
начин, опасен 
за живота на 
чужденците, 
и когато става 
дума за неле-
гален трафик 
на деца.

Увелича-
ващият се миграционен натиск дове-
де до повишаване броя на незакон-
ните имигранти, а липсата на наказу-
емост води до масово безконтролно 
транспортиране през територията на 
България на незаконно влезли в стра-
ната чужденци, пояснява Емил Дими-
тров - Ревизоро, който е автор на про-
екта.

Всеки, който помогне на чужде-

нец нелегално да напусне страната 
ни, пък го очаква затвор до 6 г. и глоба 
от 5 до 15 хиляди лева.

Лидерът на ВМРО Красимир Ка-
ракачанов определи каналджийство-
то като съвременна форма на робов-
ладелство и търговия с хора. Наскоро 
български граждани, които не са от 
български произход, поставиха срам-
но петно върху страната ни, като при-
чиниха масово задушаване на хора в 
камион. Та ние не знаем какви хора 
водят каналджиите от Турция - дали 
са бежанци, нелегални имигранти 
или ислямски терористи, припомня 
Каракачанов. Затова каналджийство-
то трябва да се наказва със строг тъм-
ничен затвор. Парламентът все пак се 
вслуша в разумните искания на Па-
триотите и внесе по-строги наказания 
за трафикантите на хора.

Значително е улеснена проце-
дурата за българи, живеещи в 
историческите общности зад 

граница, да доказват своя български 
произход. Улеснението става факт, 
след като бяха приети промените в 
Закона за българите в чужбина, вне-
сени от Патриотите.

Народният представител от Па-
триотичния фронт и организацио-
нен секретар на ВМРО Юлиан Анге-
лов беше най-ревностният защит-
ник на промените. В годините той 
се ангажира с каузата на традицион-
ните български общности зад гра-
ница и тяхната връзка с България.

Промените предвиждат доказ-
ването на български произход да 
става чрез удостоверяване на нали-
чието на поне един близък роднина 
от български произход - възходящ, 
низходящ или роднина по съребре-
на линия (брат, сестра, братовчед и 
т.н.) до шеста степен включително. 
В закона се добавя като мотив за 
признаване на произход и владеене 

на български език или някоя от ди-
алектните му форми.

Депутатът Юлиан Ангелов е за-
местник-председател на парламен-
тарната комисия по политиките към 
българите в чужбина. Благодарение 
на неговите усилия измененията в 
закона минаха единодушно в коми-
сията. След дебат бяха одобрени и 
от правната комисия. В крайна смет-
ка, със 128 гласа „за“, 2 „въздържали 
се“ и 0 „против“ проектът за изме-
нение и допълнение на Закона за 
българите, живеещи извън Републи-
ка България, бе приет на първо че-
тене в Народното събрание.

Заместник-председателят на 43-
ото Народно събрание и пред-
седател на ВМРО - БНД Краси-

мир Каракачанов се срещна с Ирина 
Бокова в парламента. Генералният 
директор на ЮНЕСКО поясни, че по-
сещението ѝ е част от регулярните 
срещи с български политици.

Предвид предстоящия избор на 
нов генерален секретар на ООН Ири-
на Бокова би била една чудесна кан-
дидатура, която трябва да се под-

крепи от българска страна, няма 
място за колебания, заяви Красимир 
Каракачанов. Смятам, че тя ще пред-
ставлява достойно България, тъй 
като е доказала, че притежава не-
обходимите качества и дипломати-
чески опит, добави още той.

Каракачанов подчерта също, че 
е много важно да има единна бъл-
гарска позиция и добави, че в случая 
не трябва да се проявява типично 
българският синдром: когато някой 

българин се издига и доказва в све-
товен мащаб, ние да започваме да 
се колебаем дали всъщност да го 
подкрепим.

Председателят на ВМРО при-
помни, че още преди 50 години ООН 
има приета Конвенция за правата 
на жените и в съзвучие с нея би било 
чудесно една жена, и то българка, 
да бъде генерален секретар на ООН, 
сподели още Красимир Каракача-
нов.

Бившият командир на военното 
формирование 34200 и начал-
ник на Шуменския гарнизон 

полковник Митко Йоцов е издигнат за 
кандидат-кмет на община Шумен от 
коалицията „Патриоти за Шумен“. Тя 
включва ВМРО – Българско национал-
но движение, партия „Нова алтерна-
тива“, съюза на патриотичните сили 
„Защита“, обединението на български-
те националисти „Целокупна Бълга-
рия“. Коалицията издига и листа за об-
щински съветници. 

Митко Йоцов е на практика граж-

данска кандидатура - така ВМРО от-
правя апел към всички политически 
сили за подкрепа. Йоцов е човек с из-
ключителна професионална подготов-
ка в управлението на бюджетните дей-
ности и планирането. В екипа му няма 
да има представители само на една 
партия, а най-вече експерти.

Сред целите в програмата му е 
създаването на по-добри условия за 
живот, изравняване на стандартите на  
благоустройство на центъра с кварта-
лите и селата в община Шумен и пре-
връщането на общината в силен ико-
номически и духовен център.

Кандидат-кметът дава пример 
със синовете си, които след завърш-
ване на образованието си са остана-
ли да живеят и работят в столицата. 
Моето желание е да дам всички 
сили, за да бъдат децата ни тук, каз-
ва полк. Йоцов.

Членове и симпатизанти на 
ВМРО, потомци на войводи, 
българи от България и Македо-

ния отдадоха заслужена почит на ле-
гендарния водач на Организацията 
Тодор Александров. В навечерието на 
91-вата годишнина от убийството му 
над 500 души се събраха на гроба му 
над село Сугарево, Мелнишко.

Поклонението се организира за 
поредна година от ВМРО – Българско 
национално движение, но в него се 

включват и реди-
ца неправител-
ствени сдруже-
ния – Българският  
културен клуб – 
Скопие, Движе-
ние „БГ Патриот“ 
и др.

Именно на 
това знаково за 
Организацията 
място новопостъ-
пилите членове 

полагат клетва пред револвера, кама-
та и Евангелието, традиционни симво-
ли на ВМРО. Пред българския трибаг-
реник те заявяват: „Заклевам се в Бога, 
вярата и честта си, че ще се боря до 
смъртта си за свободата и добруване-
то на българите в Мизия, Тракия и Ма-
кедония и ще защитавам българщи-
ната навсякъде, където тя е в опас-
ност.“

Спомням си как през 1987 година 
тук дойдохме само 3-4 души и отдадо-

хме почит на този велик българин. Рад-
ващо е, че с всяка изминала година 
хората, които идват в Сугарево да ува-
жат паметта на Тодор Александров, са 
все повече. Това означава, че патри-
отите, които обичат България, се уве-
личават, заяви в словото си председа-
телят на ВМРО Красимир Каракачанов.

Участниците в ежегодния плани-
нарски поход в Пирин „По стъпките на 
Тодор Александров“ получиха грамо-
ти от заместник-председателя на пар-
тията Ангел Джамбазки. Джамбазки 
също извървя маршрута от Добрини-
ще до Мелник. 

Планинарите почистиха с добро-
волен труд района около параклиса 
„Свети Илия“ край Сугарево. Това е 
част от начинанието на ВМРО „Зеле-
ното е родолюбие“.

По традиция поклонението за-
върши с три тържествени залпа за 
просперитета на България, за силна 
ВМРО и за повече патриотизъм сред 
българите.

Единадесетото поредно издание на конкурса „Мис Македонско де-
войче“ предстои след седмици. Националната женска организация 
на ВМРО и Ансамбъл „Гоце Делчев“ и този път ще съберат хубавите 

български момичета в надпревара по естествена красота. 
„Мис Македонско девойче“ е най-българският конкурс, тъй като участ-

ничките трябва да бъдат облечени с традиционни народни носии, а жу-
рито ще търси у момичетата преди всичко интелигентност и очарование.

Заявки за участие в конкурса ще се приемат до 2 ноември 2015 г. на 
адрес: София, улица „Пиротска“ 5, етаж 2, стая 5.

Подборът на участничките ще се проведе на 9 ноември 2015 г., от 18.00 
ч., на адрес София, на ул. „Пиротска“ 5, етаж 2, Изложбена зала.

За контакти: 0889 357 805.

Ново улеснение за 
сънародниците ни зад 
граница 

Ирина Бокова получи 
подкрепата на Каракачанов

Българи от България и Македония 
почетоха паметта на Тодор Александров

Уважаван военен помага 
на Шумен

Мис Македонско девойче отново ще покаже 
естествената красота на българката
Заявките за участие се приемат до 2 ноември

Юлиан Ангелов

полк. Митко Йоцов



5Брой 27, септември - октомври2015 г. СТАНОВИЩА

Чиновниците да се орежат с поне 30%
В ПОНЕ ПЕТ ОБЛАСТНИ ГРАДА ПАТРИОТИТЕ ОТ ВМРО ОТИВАТ НА БАЛОТАЖ И МОГАТ ДА СПЕЧЕЛЯТ КМЕТСКОТО МЯСТО

ТЕКСТЪТ Е НАПИСАН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО ИЗДАНИЕ LENTATA.COM СЪС ЗАГЛАВИЕ 
„ПРЕБРОЯВАНЕ НА ТРУПОВЕТЕ. ТОВА ЛИ ИСКАТЕ?” И Е ПРЕПЕЧАТАН ОТ ТАМ

Интервю на Иван Петров

- Г-н Каракачанов, как се явява 
ВМРО на тези избори?

- Както може да се очаква, ние 
се явяваме с името си ВМРО, а на 
много места сме в патриотични обе-
динения и широко гражданско учас-
тие в листите. Ние сме заедно със 
„Защита“, „БГ Патриот“, „За честта на 
пагона“ и много други организации. 

Има и общини, в които сме за-
едно с Реформаторите – например в 
Плевен, Варна и др. Работим добре 
и с много други формации.

Разбира се, в ключови общини 
като Пловдив, например, сме заедно 
със своите парламентарни партньо-
ри от НФСБ. Те подкрепят също и кан-
дидатурата на „Коалиция за Искрен 
Веселинов“ за Русе Искрен Весели-
нов.  

В повече от сто общини ВМРО 
ще има кандидати за кметове. В поне 
пет от областните градове нашите 

кандидати за кметове мо-
гат да са на балотаж, а и да 
спечелят изборите. 

Местните проблеми 
навсякъде са различни. За-
това и се явяваме с различ-
ни партньори, но само със 
сходни идеи. 

- Добро ли е взаимо-
действието ви с НФСБ?

- Да. Нашата коалиция 
Патриотичен фронт е една 
от най-активно работещи-
те в този парламент. И ще 
остане такава. Нашето ко-
алиционно споразумение 
не включваше задължи-
телно съвместно явяване 
на местните избори – за-
щото, повтарям, местните специфи-
ки навсякъде са различни. 

В СЪЩОТО ВРЕМЕ НА 
НАЦИОНАЛНО НИВО, 

В ПАРЛАМЕНТА, НИЕ 
РАБОТИМ ПОЛЗОТВОРНО 
ЗАЕДНО. 

- Дайте примери.
- На нашата активна дейност се 

дължи и озаптяването на цената на 
тока, и усиленото изграждане на за-
щитното съоръжение срещу неле-
гална имиграция на българо-турска-
та граница, и ограничаването на не-

законната сеч, и новите зако-
нови текстове за българи в 
чужбина, и промените в енер-
гийния закон, и премахването 
на незаконни постройки...

Разбира се, винаги може 
да се иска още. Но ние изис-
квахме от управляващите, по-
ставяхме дори ултиматуми. В 
началото не ни чуваха много. 
Сега е друго – съобразяват се. 
Ето 

СЕГА НА ДНЕВЕН РЕД 
Е ТЕМАТА С БИТОВАТА 
ПРЕСТЪПНОСТ – 

тук имаме много ясни и кон-
кретни предложения. Лично 
министър-председателят Бо-

рисов, пък и министрите, с които ра-
ботим, се заемат с поставените от 
нас проблеми под наш контрол.

Продължава на стр. 7

Явно българските власти не 
гледат собствените си но-
вини.

Не виждам друго обяснение 
за позицията, която изрази бъл-
гарският заместник министър-
председател и министър на въ-
трешните работи г-жа Румяна Бъч-
варова по скандалното и идиот-
ско предложение за задължител-
но квотно разпределение на ими-
гранти на територията на държа-
вите-членки.

Защото излиза, че България 
е единствената държава от т.нар. 
бивш „Източен“ блок, която „без-
условно“ подкрепя това безумно 
предложение. Защо е безумно, 
обяснявах вече, надълго и наши-
роко.

Още повече на фона на ката-
строфалния завършек на покана-
та на фрау Меркел, която тя отпра-
ви към всички имигранти-сирий-
ци от цялото земно кълбо, да се 
отправят към Берлин. Не измина 
и седмица след този най-ярък об-

разец за национално самоубий-
ство през последните двадесети-
на години и сега Германия обяви, 
че отново затваря границите си.

А защо българската позиция 
е погрешна, говори поредният 
инцидент в центъра на София, 
при който с нож бе убит сириец 
от свои сънародници.

Кървавото клане в центъра 
на София между имигранти е 
ужасното потвърждение за всич-
ко, за което предупреждавам по-
вече от година, поне от опита на 
алжирския главорез да заколи 
млада българка на стотина метра 
от сегашното клане.

Случи се.
В центъра на столицата ни си-

рийци се колят и ръгат с ножове. 
Честито на всички „приятели на 
бежанците“. На всички защитници 
на „мирните майки с деца“. Си-
рийци - бандити, сирийци-трафи-
канти на съгражданите си и на ос-
таналите потенциални сто мили-
она „бежанци“ от Африка и Близ-

кия Изток.
Така наречените „сирийци“ 

от Алжир, Еритрея, Сомалия, Аф-
ганистан, Ирак и останалите си-
рийски народи и територии по 
планетата.

Май не са много мирни и не 
са майки с деца. А са млади ара-
би с ножове. Които нямат пробле-
ми да се ръгат с тях. Което ще 
рече, че нямат проблеми да ръгат 
и колят други хора.

Искам да чуя сега всички 
наши „полезни идиоти“, които 
твърдят, че трябва да посрещнем 
и приемем всеки, който смята, че 
му се дължат европейски помо-
щи, здравеопазване и жилище. 
Да ми обяснят това интеграцион-
но клане.

Стига вече лицемерие и 
простотии. Стига сме се правили 
на ударени. Става въпрос за на-
шествие. Става въпрос за завзе-
мане на територия. С ножове. Ня-
мам намерение да живея в Багдад 
или в Бейрут.

София си ми харесва бъл-
гарска, европейска и християн-
ска.

Не желая да е „мултиетниче-
ски“ град, в който мултиетниче-
ски главорези се ръгат помежду 
си или ръгат и колят българи. Не 
че няма и други проблеми, но 
това е друг въпрос.

Достатъчно. Който иска „бе-
жанци“, да бъде така добър да 
си ги прибере в хола.

Останалите - извън столица-
та. Всички центрове за бежанци, 
имигранти и прочее трябва неза-
бавно да бъдат изнесени от Со-
фия, там, където им е мястото, а 
именно на границата, непосред-
ствено до браздата.

Там да бъде установявано 
кой е бежанец, кой имигрант. На 
бежанците дължим помощ, но 
имигрантите - обратно, откъдето 
са дошли.

За да не броим труповете на 
закланите от сънародниците си 
„бежанци“ по софийските улици.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, 
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

ПАТРИОТИТЕ КОНТРОЛИРАТ СПАЗВАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА

Красимир Каракачанов

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, 
ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ:

Против квотите за бежанци, 
които да се настаняват у нас!

Ангел Джамбазки
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ВМРО с много добри изгледи 
за участие в местната власт

Старата столица ще бъде отново там, 
където ѝ е мястото – в центъра на 
европейските събития

Проф. Пламен Легкоступ се кандидатира за кметския стол на Велико Тър-
ново. Бившият ректор на Великотърновския университет е издигнат от коали-
цията „Патриотите – ВМРО“. Проф. Легкоступ е два мандата ректор и член на 
Управителния съвет на Съвета на ректорите в страната, два мандата общински 
съветник, почетен гражданин на Велико Търново.

Кандидатурата му е подкрепена от Националния съвет за възход на Вели-
ко Търново, който включва 26 изявени интелектуалци и видни обществени фи-
гури. 

Сред най-изявените личности, които се ангажират да помагат с идеи за 
възхода на Велико Търново, са акад. Благовест Сендов, акад. Ангел Попов, проф. 
д-р Огнян Герджиков, археологът проф. Казимир Попконстантинов, писателят 
Димитър Томов, олимпийските шампиони по лека атлетика Христо Марков и 
Тереза Маринова, футболният треньор Георги Василев, Емил Димитров-Реви-
зоро, архитекти, университетски преподаватели, юристи, бизнесмени.

В цялата област ВМРО от години се представя традиционно силно. Целта 
сега е спечелване на кметските места във Велико Търново и Горна Оряховица. 
В Горна Оряховица кандидат е уважаваният директор на дирекция „Социално 
подпомагане“ Боряна Кирилова. Тя е издигната от коалицията „Националисти 
и патриоти, обединени за Горна Оряховица – „Атака“, ВМРО, Съюз на патрио-
тичните сили „Защита“.

Разбира се, ВМРО ще се цели и в трети управленски мандат за кмета на 
Златарица Пенчо Чанев. В годините неговото управление стана емблематично 
за общината.

Сред кандидатите за съветници навсякъде в областта е търсено силно 
гражданско присъствие. Потърсена е подкрепа и от други партии и политиче-
ски фактори.

Във Велико Търново проф. Легкоступ има сериозни шансове да стигне до 
балотаж. Наскоро социологическо проучване показа, че засега кандидат-кме-
тът на БСП е с минимална преднина пред проф. Легкоступ.  Патриотите са убе-
дени, че с добра кампания разликата ще бъде стопена. Те очакват подкрепа и 
от традиционно негласуващите хора.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКО Е КРЕПОСТ НА ПАТРИОТИТЕ ОТ ВМРО

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ВЪЗХОД НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОДКРЕПЯ ПРОФ. ЛЕГКОСТУП ЗА КМЕТ

ПРОФ. ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: 

Велико Търново вече ще използва 
интелектуалния си потенциал

Според данните на „Бароме-
тър България“ Славчо Ата-
насов вече води в Пловдив 

с 23%, а листата на патриотите за 
общински съветници е на второ 
място с 16%. Засега Искрен Весе-
линов в Русе е втори с 22% готов-
ност за гласуване. Данните сочат, 
че само Веселинов би могъл да 
победи сегашния кмет на Русе на 
балотаж. Кандидатите за общин-
ски съветници на „Коалиция за Ис-
крен Веселинов” пък спорят за 
второто място по подкрепа с 11%.  

В столицата за Ангел Джамба-
зки още преди кампанията са го-
тови да гласуват над 5%, което го 
нарежда на четвърто място. Лис-
тата на ВМРО би взела 4%, което 
означава сигурни няколко манда-
та в общинския съвет.

В Стара Загора ВМРО се на-
режда на трето място по одобре-
ние сред гражданите – и канди-
датът за кмет Антон Андонов, и 
листата с общински съветници 
получават подкрепата на над 7% 
от имащите право на глас. Сходна 
е електоралната картина и във 
Велико Тър -
ново. Канди-
датът за кмет 
Пламен Лег-
коступ е тре-
ти по одобре-
ние с 11% и е 
н а  б р о е н и 
пунк тове от 
кандидата на 
БСП, а листа-
та полу чава 
гласовете на 
7% от търнов-
ци към този 

момент.
Обобщените данни показват, 

че кандидатите на ВМРО в цялата 
страна са в челните позиции в 
разпределението на електорал-
ната подкрепа. В хода на кампа-
нията се очаква патриотите да ут-
върдят позиции, за да атакуват 

кметските места в поне пет об-
ластни града – това обяви пред-
седателят на ВМРО Красимир Ка-
ракачанов (виж стр. 5).

ВМРО по традиция се пред-
ставя силно в местната власт. Сега 
патриотите отново са поели към 
успешни избори в София, Плов-

дивско, Велико Търново и облас-
тта, заедно със знаковата за уп-
равленския модел на ВМРО об-
щина Златарица, Русе, Плевен, 
Враца, Пиринския край, Сливен, 
Видин, Стара Загора и региона, 
Бургас и много други места в Бъл-
гария.

Управлявайки второто по голе-
мина и авторитет учебно за-
ведение в България, доказах, 

че мога да управлявам хора и ресур-
си, че имам интелектуалния потен-
циал и капацитет, с които да върна 

града там, където му 
е мястото - в центъра 
на европейските съ-
бития. 

Управлявайки го-
дишен бюджет от 
близо 20 млн. лв. без 
политически чадър, 
протекции, липси и 
злоупотреби, дока-
зах, че съм един мо-
рално устойчив човек. 

Един от мотивите 
да се кандидатирам е 
да покажа на България, 

че не всичко е решено, както някои 
хора си мислят. Единственото ми 
желание е да давам, а не да вземам 
от Велико Търново.

Велико Търново не използва 
достатъчно интелектуалния и науч-

ния потенциал на града. Тук са кон-
центрирани два университета с об-
ществено значение, което надхвър-
ля границите на страната, имаме 
учени и преподаватели, признати 
по света, а за 20 години общинските 
съветници от този академичен елит 
могат да се изброят на пръстите на 
едната ми ръка.

Сред кандидатите ни за общин-
ски съветници на практика няма пар-
тийци. Не сме го търсили съзнателно, 
спряхме се на хора, които са утвър-
дени имена и имат амбицията да ра-
ботят за общината. В този смисъл 
казваме, че сме гражданска платфор-
ма, която ще даде път на всички оне-
зи, които са готови да направят нещо 
за родината си, разполагат със спо-
собности и морални качества, за да 
изпълнят своите обещания. 

доц. Милен Михов и проф. Пламен Легкоступ

САМО ВЕСЕЛИНОВ МОЖЕ ДА ПОБЕДИ КАНДИДАТА НА ГЕРБ В РУСЕ, В ПЛОВДИВ СЛАВЧО АТАНАСОВ ВОДИ ПРЕД ТОТЕВ

От стр. 1
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Издава ВМРО - Българско национално движение
София, ул. „Пиротска“ 5

тел.: 02 980 2582
факс: 02 980 2583
vmro@vmro.bg
www.vmro.bg
facebook.com/vmrobnd

Благоевград: Огнян Узунов – 0888214413
Бургас, Ямбол, Сливен: Георги Дракалиев – 0882291051
Варна: Живко Костадинов – 0879880015
Шумен: Деан Станчев - 0886377080
Добрич: Тихомир Маринов –  0882123866
Велико Търново, Габрово и Търговище: Недялко Стоянов - 0884711004
Враца, Видин и Монтана: Марин Иванов – 0888214415

Плевен: Калин Поповски - 0888310262
Ловеч: Даниел Сираков – 0886393987
Пловдив, Смолян и Пазарджик: Александър Сиди – 0888214403
Русе, Разград и Силистра: Галин Григоров – 0888214409
Стара Загора, Хасково и Кърджали: Антон Андонов – 0888922836
София-град и Кюстендил: Стефан Грънчаров – 0888214401
София-област и Перник: Кирил Караманчев – 0888214405

Можете да  се  свържете  с  представителите  на  
ВМРО –  Българско  национално  движение:

РЕДАКЦИОННИ

Централа: София, ул. „Пиротска“ 5, тел.: 02 980 2582

Продължение от стр. 5

- Какви са основните цели на 
ВМРО и Патриотичния фронт през 
есента?

- Именно борбата с битовата 
престъпност. С Румяна Бъчварова 
имаме различия, но се надявам 
МВР да се вслуша в предложени-
ята ни за повече полиция в мал-
ките населени места, видеонаб-
людение, ползване на пенсиони-
рани служители на армията и по-
лицията да поемат охранителна 
роля и т.н.

Разбира се, 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ 
ДА НАСТОЯВАМЕ НА 
НАШИТЕ СПЕШНИ МЕРКИ 
СРЕЩУ ДЕМОГРАФСКАТА 
КАТАСТРОФА.  

Нужно е да се стимулира гра-
мотната и отговорна раждаемост, 
а не раждаемостта в гетата. 

Следващите поколения ще ни 
проклинат, че сме позволили да 
се стопим през 21-ви век. По дан-
ни на ООН до 2050 г. българите в 
България ще бъдат малцинство. С 
тревожна прогноза наскоро изле-
зе и „Евростат“ – за 10-процентен 
спад на прираста на населението 
на България към 2030 година и по 
този показател сме в челната 
тройка в Европа. Не повече от 5,5 
млн. души ще живеят в България 
през 2060 година според анали-
заторите.

В името на това да имаме ико-
номика, трябва да предприемем 
смели мерки без да ни е страх как-
во ще каже някой чиновник от 
Брюксел.

Трябва да използваме и бъл-
гарските общности зад граница, 
които с умна и последователна 
политика, трябва да привлечем на 
територията на България.

И още нещо. В България има 
900 000 човека, които се водят с 
някаква форма на инвалидност и 
получават помощи. За справка: 
през 1990 г. при 9 млн. население 
хората, които са получавали ин-
валидни пенсии, са били 150 хи-
ляди. По този начин също се из-
точва социалната система и не ос-
тават пари за истинските инвали-
ди. 

- Мнимите инвалиди са мно-
го на фона на това население. А 
какво ще кажете за чиновниците?

- И те са много, разбира се! В 
България продължават да се на-
значават хора по партиен признак. 
Заплатите им не са особено висо-
ки и това ги прави корумпирани. 
Този проблем трябва да бъде ре-
шен радикално с поне 30% оря-
зване на администрацията и мно-
го ясни правила, при които да ра-
боти тя. 

Внесохме предложение да се 
въведе принципът на мълчаливо-
то съгласие от страна на админи-
страцията. В момента действа 
принципът на мълчаливия отказ, 

който позволява на бюрократите 
да ни мотаят – за бакшиши, напри-
мер. 

Вижте, темите с администра-
цията и демографията не са само-
цел – от тях зависи икономиката, 
нали? Както и от съдебната систе-
ма, от правовия ред. Това са на-
шите най-важни теми. 

И РАЗБИРА СЕ – БОРБАТА 
С БЕДНОСТТА. 

- Като казвате за борбата с 
бедността, продължавате ли бор-
бата срещу монополите?

- О, това е наша борба от де-
сетилетие. Търговски вериги, го-
рива, ЕРП-та, ВиК... Примерно „Со-
фийска вода“ е чужда собственост 
– цената се вдига постоянно, а ин-
вестиции? Водата изтича, плаща-
ме я ние. Подобен е случаят с т.
нар. ЕРП-та. Големите вериги също 
са чужда собственост – удрят бъл-
гарския производител с неизгод-
ни условия, а печалбата им изли-
за навън. И по тази тема прави-
телството още нищо не е напра-
вило, но ние ще бъдем крайно на-
стоятелни.

Въобще, това е нашата роля: 
да контролираме управляващите 
в това дали спазват програмата, 
която ние сме подкрепили. А в 
това време в българските общини 
ще предложим по-добър модел и 
сигурен съм, че българите ще го 
предпочетат.

Чиновниците 
да се орежат с 
поне 30%
В ПОНЕ ПЕТ ОБЛАСТНИ ГРАДА ПАТРИОТИТЕ ОТ ВМРО ОТИВАТ НА 
БАЛОТАЖ И МОГАТ ДА СПЕЧЕЛЯТ КМЕТСКОТО МЯСТО

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

ПАТРИОТИТЕ КОНТРОЛИРАТ СПАЗВАНЕТО 
НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА

В ПЛОВДИВ: 

Славчо Атанасов срещу 
лявата и дясната 
олигархия

В Пловдив изборите никога не са 
били лесни, а е известно и че 
вотът през 2011 г. беше спече-

лен с фалшификации, купуване на гла-
сове и натиск. Предстоящите избори 
ще са още по-тежки, тъй като Славчо 
Атанасов се изправя срещу хора с 
много финансови средства.

Славчо Атанасов застава както 
срещу десен олигарх, така и срещу ляв 
олигарх. Изправя се срещу впрягане-
то на цялата администрация на града 
като машина за натиск. Изправя се 
срещу една усъвършенствана прак-
тика за фалшифициране на избори.

Но ако срещу Славчо Атанасов 
днес са лявата и дясна олигархия, то 
в негова подкрепа ще бъдат гласове-
те на честните леви и десни хора, на 
центристите, на хората без партиен 
цвят. Славчо Атанасов е доказал, че 

може да разчи-
та на подкрепа-
та на всички 
пловдивчани.

А к о з а д 
едни стои тази 
м а ш и н а  н а 
пари, власт и 
с х е м и ,  з а д 
Славчо Атана-
сов стои под-
крепата на хо-
рата. И плов-
дивчани ще на-
правят своя 
разумен и праг-
матичен избор, 
давайки си рав-
носметка какво 
беше при упра-
влението на 
Славчо Атана-
сов и как се уп-
равлява при се-

гашния кмет.
Междувре-

менно евродепутатът Ангел Джамба-
зки, който е и заместник-председател 
на ВМРО, продължава да сигнализира 
пред редица институции заради скан-
далния строеж на спортна зала „Ко-
лодрум“ в Пловдив – станала печално 
знакова за сегашния модел на упра-
вление на Пловдив.

Джамбазки е изпратил сигнала и 
до различни евроинституции. Спорт-
ната зала „Колодрум“ явно е поскъп-
нала в пъти от началото на строител-
ството до края – без да се увеличава 
площта ѝ. Така вместо 20 милиона, са 
платени 60 милиона.

Тази спортна зала е само един 
от примерите за сегашното управле-
ние на Пловдив. Управление, което 
е по-добре да си отиде сега, с избо-
ри, за да не бъде изгонено утре с ма-
сови протести.

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и кандида-
тът за кмет на Пловдив Славчо Атанасов



КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ E

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ПАТРИОТИТЕ ОТ

ЗА БЪЛГАРИЯ


