
11% готови да гласуват  
за обединението на ВМРО и НФСБ

Дейността на 
Ангел Джамбазки 
в Европейския парламент

111 години от 
Илинденско-
Преображенското въстание

Застрашена ли е София от 
нова имигрантска вълна?
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Председателите на ВМРО и на Националния фронт за спасение на България – 
Красимир Каракачанов и Валери Симеонов - се споразумяха за общо явяване на 
изборите през есента

ВМРО – Българско национално 
движение и Националният фронт за 
спасение на България създадоха 
Патриотичен фронт, който да рабо-
ти за защита на българските нацио-
нални интереси. След години на-
ред, в които ВМРО предлага създа-
ването на такъв съюз, той вече е 
факт. 

Патриотичният фронт (НФСБ - 
ВМРО) е на практика първото сери-
озно обединение в разделеното до-
сега политическо пространство на 
патриотите. Социологическите дан-
ни ясно показват, че Патриотичният 
фронт би се превърнал в  незаоби-
колим обществено-политически 
фактор в България. 

ВМРО напусна коалицията с 
„България без цензура”, Земедел-
ския народен съюз и „Гергьовден”, 
като остава в коректни отношения 
с тези партии. Коалицията с ББЦ 
беше успешна и благодарение на 
нея българският патриотизъм има 
свой представител в Европейския 
парламент в лицето на заместник-
председателя на ВМРО Ангел 
Джамбазки. 

Ръководството на ВМРО - БНД 
призовава всички честни българи 
за обединение на идващите избо-
ри, за да бъде прекратен престъп-
ният грабеж, довел България на 
прага на национална катастрофа, и 
за да бъде извадена антиконститу-
ционната партия ДПС от властта.

Повече по темата - четете 
на стр. 3, 5, 6 и 7

РЕДАКЦИОННИ

ДПС се опитва 
да ни окове 

в своите 
икономически 

обръчи 

ВМРО – Българско национал-
но движение е категорично про-
тив каквото и да било специално 
законодателство за Корпоративна 
търговска банка. За такова зако-
нодателство дълго време насто-
ява ДПС с цел да гарантира по-го-
лемите вложения в банката за 
сметка на българските данъко-
платци. Според ВМРО - БНД гаран-
тираните от закона влогове тряб-
ва да се изплатят на вложителите 
възможно най-бързо, а амбиции-
те на ДПС да угоди на големите 
риби трябва да се парират веднъж 
завинаги.

ВМРО настоява първо да бъ-
дат предприети всички мерки за 
оздравяване и прочистване на 
КТБ – след истински, професио-
нален одит и при пълна прозрач-
ност. 

Ако се установи, че някой е 
източвал банката, неговото място 
е в затвора. Но ако се окаже, че 
друг се е опитал да клати умиш-
лено банковата стабилност, него-
вото място също е в затвора.

В момента е очевидно, че има 
опит за превземане на тази банка 
и свързаните с нея бизнеси, зали-
чаване на дългове и замитане на 
следите от 25-годишния крими-
нален преход. 

След като месеци наред се 
питаше за щяло и нещяло „кой”, 
именно сега е моментът да се 
знае „кой”. Кой стои зад атаката 
срещу българската банкова сис-
тема и превземането на КТБ?

ВМРО дава отговора: ДПС. 

Продължава на стр. 5

ПАтРИОтИтЕ ОтИвАт ОбЕДИНЕНИ НА ИзбОРИтЕ

ВМРО и НФСБ 
в Патриотичен фронт  

ОщЕ фОРмАЦИИ сЕ ПРИсъЕДИНявАт  

Над 11% споделят, че биха гласува-
ли за обединение на ВМРО, НФСБ 
и други патриотични формации. 

Това означава, че новият Патриотичен 
фронт (НФСБ - ВМРО) е сигурен и основен 

участник в следващия парламент и ще 
бъде незаобиколим фактор в него. 

Повече от 26% пък смятат, че това 
обединение е добро за България. Това 
означава, че близо 1.5 милиона души 

гледат със симпатия на възможността 
патриотичните формации да се явят в 
общ фронт на изборите. Числото показва 
много висок потенциал, който тепърва 
може да се развива.

Данните са от изследвания на воде-
щи социологически агенции, направени 
още преди Патриотичният фронт да се е 
утвърдил.

Продължава на стр. 6  
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ВМРО – Българско национално 
движение изпрати сигнал до въ-
трешния министър Цветлин Йовчев 
и до председателя на ДАНС Влади-
мир Писанчев във връзка със съби-
тията в Близкия Изток и дейността 
на терористичната организация „Ис-
лямска държава” в Ирак и Сирия. 

Преди това ВМРО предупреди и 
президента Плевнелиев за опасност-
та от нова вълна нелегални имигран-
ти към България и настоя за свикване 
на Консултативния съвет за национал-
на сигурност.

Тревога буди фактът, че с очаква-
ната поредна вълна бежанци и неле-
гални имигранти – този път от Ирак 
– е възможно в България да проник-
нат и елементи, свързани с „Ислямска 
държава” или други подобни на нея 

терористични организации. Експерти 
по сигурността вече неколкократно 
предупредиха за такава възможност.

Вече се разпространяват пропа-
гандни материали на въпросната гру-
пировка, които включват територии 
от България, Македония, Сърбия, Ко-
сово и Албания в „Ислямска дъга на 
Балканите”, като част от т.нар. „Ислям-
ска държава“.

Отговорът, получен от канцела-
рията на държавния глава, е далеч от 
всякаква конкретност и граничи с на-
ционална безотговорност. Плевнели-
ев лаконично се позовава на наличи-
ето на план за подобни ситуации. Ста-
новището на президента може да се 
обобщи така: „няма страшно, има до-
кумент, който ще ни защити“.

Смята се, че всеки ден през гра-

ницата с Турция влизат по около 200 
души. Очаква се голяма част от тях да 
поемат отново към София. Именно в 
София са основните центрове за ими-
гранти. Месеци наред ВМРО преду-
преждава, че около центровете в 
„Овча купел”, „Военна рампа”, „Враж-
дебна” и т.н. следва да действа жан-
дармерия и да се подсигури редът и 
спокойствието на живеещите в райо-
ните.

Карлос Контрера, председател 
на ВМРО – София, посочва, че парти-
ята отдавна предлага центровете за 
имигранти да са извън столичния град 
или други гъсто населени райони на 
страната. Контрера припомня и за на-
прежението, което се създава около 
центровете, както и за скорошните 
размирици там.

ВМРО прави разлика между неле-
галната имиграция и бежанците от ре-
ални военни конфликти. На бежанците 
страната ни дължи подкрепа, но въз-

можностите на България в това отно-
шение също не се неизчерпаеми. 

Повече по темата – 
на стр. 4 и 7

вмРО ПРЕДуПРЕжДАвА ИНстИтуЦИИтЕ зА ДЕйствИятА НА ИслямИстИтЕ в ИРАК И сИРИя 

ПРЕзИДЕНтствОтО НЕхАЕ

ВМРО и представители на 
Сдружението на медицинските 
фелдшери в България - бакалаври 
по медицина, се обединиха около 
необходими мерки за спасяване на 
здравеопазването у нас. Сред тях е 
разбиването на монопола на На-
ционалната здравноосигурителна 
каса – една неефективна и все по-
скъпо струваща бюрократична 
структура.

ВМРО и медиците искат създа-
ване на „Здравна камара” - здравен 
парламент, в който освен предста-
вители на държавата да участват и 
представители на всички медицин-
ски професии, както и на пациент-
ските организации.

Нужно е и приемане на закон 
за спешната помощ – с ясно дефи-

нирано понятие „спешна помощ”, 
както и на стандарти и алгоритми 
за оказване на помощ.

Нужно е също въвеждане на 
професията „лекарски асистент”, 
както в спешната помощ, така и в 
доболничната медицинска помощ. 
Така ще се осигурят достатъчно 
специалисти за нуждите на спеш-
ната помощ, а и за малките населе-
ни места и рискови региони - в кои-
то от десетилетия здравеопазване 
просто няма.

Двете организации се обеди-
ниха и около комплекс от законови 
изменения, които да гарантират ка-
тегоризация на труда и защитата на 
персонала в центровете за спешна 
медицинска помощ, който работи 
в екстремни условия.

ВМРО и експерти 
с мерки за 
здравеопазването

Лидерът на НФСБ Валери Си-
меонов засегна днешните аспекти 
на националната сигурност. По ду-
мите му в последните години са се 
развили различни форми на прес-
тъпност, непознати преди. „Държа-
вата стана придатък на тази орга-
низирана престъпност. Може да 
звучи силно казано, но всяко след-
ващо управление върви със своята 
присъдружна групировка и създа-
ва съответната престъпна среда“, 
посочи Симеонов.

Водачът на НФСБ изтъкна про-
блема с мащабната престъпност на 
„белите якички“ - корупционните 
схеми в енергетиката, услужливото 
съдействие на медиите, контра-
бандата. В резултат, в съседна Ма-
кедония има по-евтини горива, от-
колкото в България, която уж про-
извежда, отбеляза Симеонов.  

Следващата сбирка на клуб 
„Патриотично действие” е през 
септември с разискване на концеп-
ция за национална доктрина.

Създаденият наскоро клуб „Па-
триотично действие“ проведе 
първата мащабна среща меж-

ду представители на патриотични 
формации. Поводът беше семинар 
на тема „Теория на спасението“.

В срещата взеха участие учени, 
политици и журналисти - представи-
тели на ВМРО и НФСБ, на Центъра за 
демографска политика, Съюза на па-
триотичните сили „Защита“, Маке-
донския научен институт, телевизия 

„СКАТ“, Националното сдружение „За 
честта на пагона“, Движение „БГ па-
триот“, Движение „Целокупна Бълга-
рия“, вестник „България“, Алианса за 
регионална справедливост, Нацио-
налния консервативен форум и др.

Сред основните теми бяха ак-
туалните проблеми, свързани с де-
мографската катастрофа, регионал-
ните неравенства, въпросите на 
външната политика и национална-
та сигурност.

Водещ на дискусията беше 
проф. Петър Иванов, който бе из-
бран и за пръв ротационен предсе-
дател на клуб „Патриотично дейст-
вие“. Той се нае да резюмира всич-
ки консенсусни предложения, кои-
то да бъдат включени в общ доку-
мент, насочен към институциите.

Проф. Владимир Чуков от Али-
анса за регионална справедливост 
припомни пагубното въздействие 
на регионализма – крещящите раз-
личия в развитието на регионите 
в страната. „Не бива да има значе-

ние за един българин дали живее 
в столицата, в Малко Търново или 
във Видин“, обобщи Чуков и пред-
ложи нови варианти за пълноцен-
но структуриране на територията 
на страната.

ВМРО - БНД застана зад дейст-
вията на общината в Стара Загора 
по премахване на незаконното 
строителство в парк „Борова гора“ 
в града. Организацията протестира 
срещу поредните безпочвени об-
винения от страна на добре позна-
ти национални нихилисти от Хел-
зинкския комитет, „Евророма” и 
подобни псевдозащитници. Техни-
те действия целят подклаждане на 
етническо напрежение чрез вну-
шението за поставяне на опреде-
лени групи население над закона.

Именно ВМРО в Стара Загора 
в мандатите на няколко общински 
управления внасяше предложе-
ния за заличаване на незаконното 
строителство в циганския квартал 
„Лозенец” в града. ВМРО – Българ-

ско национално движение призо-
вава  незаконните постройки в 
квартала да бъдат съборени изця-
ло. В момента са премахнати 55, 
но остават още стотици. Част от 
тях са върху водопровод с питейна 
вода. 

Позицията на ВМРО е после-
дователна в годините и гласи, че 
всички незаконни постройки тряб-
ва да бъдат премахвани. В послед-
ните месеци ВМРО – Българско на-
ционално движение подкрепи 
действията за събаряне на неза-
конни постройки, започнати от 
пловдивския кмет в „Столипино-
во“, от районния кмет на варнен-
ския квартал „Младост“, от район-
ния кмет на „Люлин” в София и 
много други.

Нерегламентираните постройки 
трябва да се премахват. 
Това е законът!

Клуб „Патриотично действие” в действие

Нова бежанска вълна и терористи у нас? 
Застрашена ли е София?

Карлос Контрера, председател на ВМРО – София
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Три хиляди души в Благоевград припомниха: 
героите не умират! 

111 години от Илинденско-Преображенското въстание

Луксозни исторически 
плакати подарява ВМРО

ВМРО – Българско национал-
но движение отпечата памет-
ни плакати за годишнината от 
Илинденско-Преображенското 
въстание. Плакатът е с ликовете 
на участниците в подготовката 
и избухването на въстанието.

Екземпляри от луксозното 
пособие ще бъдат дарени на 
училища, културни домове, чи-

талища, както в България, така 
и в Македония и Одринско.

Всеки, желаещ да получи 
от плаката, може да го поръча 
чрез координаторите на ВМРО 
по места.

На осма страница можете да 
намерите умален вариант на 
плаката – като подарък към чи-
тателите на „България”. 

Стотици граждани на Македо-
ния и България се събраха и 
тази година в македонското 

село Смилево за да почетат годиш-
нината от избухването на Илинден-
ско-Преображенското въстание. 
Смилево е родното място на Даме 
Груев и става седалище на щаба на 
въстанието от 1903 г.

Честването на паметната дата 
бе организирано за поредна година 
от Българския културен клуб – Ско-
пие (БККС). Организаторите са си 
поставили за цел да обединят бъл-
гарската и македонската страна в 
честване на исторически дати.

Председателят на БККС Лазар 

Младенов заяви пред македонски 
медии, че общото честване цели да 
обедини хората от двете страни на 
Осогово, защото те имат обща исто-
рия. 

Сред участниците в честването 
бяха и много потомци на герои от 
освободителното двжение – внуци 
на Георги Чуранов, Борис Дрангов, 
Тодор Александров, Аргир Манаси-
ев, Васил Чекаларов, Кузман Ша-
пкарев, Мише Развигоров. 

„За какво се бориха хората 
през 1903 г. - този въпрос трябва 
да си зададем. Въстанието бе за 
свобода, за човешко достойнство, 
за правото да говориш на собст-

ВМРО – Българско национално 
движение разпространи тревожно 
становище по повод размириците в 
Република Македония преди сед-
мици. Процесите, които текат в Ско-
пие, застрашават нашата национал-
на сигурност, както и на всички бал-
кански държави. България няма ин-
терес от промяната на етническия 
състав в Македония, се посочва в 
позицията на ВМРО - БНД.

Шестима етнически албанци от 

Македония наскоро бяха осъдени за 
жестокото убийството на петима 
души преди две години, което потре-
се младата република. Присъдите 
станаха повод за протести на албан-
ската общност в Македония и Косово, 
както и за опити за всяване на екстре-
мизъм и ислямизъм. Стигна се до на-
силие и заплахи за стабилността и 
мира в Македония.

По този повод ВМРО поиска бъл-
гарската държава да покаже ясна по-

зиция по случващото се в Македония 
и да се противопостави на поредните 
сепаратистки претенции на албанци-
те. Те застрашават интересите на хора 
с български произход или самосъзна-
ние и са пряка заплаха във важен за 
България регион, а официална София 
до този момент не е казала почти 
нищо.

Един от най-често използваните 
от албанците лозунги беше „Скопие 
е в сърцето на Албания”. ВМРО при-

помня, че Скопие е град, който е не-
разривно свързан с българското кул-
турно-историческо наследство на 
Балканите. Основният град на Вар-
дарска Македония, който днес е сто-
лица на Република Македония, е и 
мястото, където сега почиват костите 
на националния герой Гоце Делчев.

Продължаващата албанизация 
на Македония поставя още по-остро 
въпроса за бъдещето на бившата юго-
република. Увлечени в намирането 

на някакви „антични” корени на но-
вата държава, управниците в Скопие 
системно отдалечават народа на Ма-
кедония от неговите естествени род-
ственици и приятели от България. 
Това поставя на изпитание целостта 
на Македония. Кичево, Гостивар, Де-
бър и много други населени места на 
практика постепенно стават част от 
паралелна държава. Заплашени са 
Охрид, Струга, Скопие, Куманово и 
много други.

И тази година македонското Смилево 
събра българи от България и Македония

Размириците в Македония са заплаха и за България

Председателят на БККС Лазар Младенов (в 
средата) и българи от Македония

Масово шествие, посветено 
на 111-тата годишнина от 
Илинденско-Преобра-

женското въстание, огласи улиците 
на Благоевград. Повече от три хиля-
ди членове и симпатизанти на ВМРО 
– Българско национално движение 
и на Националния фронт за спасе-
ние на България преминаха през 
града, за да отдадат почит на герои-
те и за да поставят началото на Па-
триотичния фронт.

В шествието се включиха още 
представители на Съюза на патрио-
тичните сили „Защита“ и редица дру-
ги родолюбиви организации, както 

и много благоевградчани.
Сред лозунгите бяха „За Бълга-

рия - свобода или смърт“, „Мизия, 
Тракия, Маке-
дония“, „Пом-
нете героите“, 
„Героите не 
умират“.

При пре-
минаването на 
шествието по-
край сградата 
на областната 
управа множе-
ството започна 
да скандира 

„Долу ДПС“, напомняйки за натра-
пения на Благоевград областен уп-
равител от протурската противокон-
ституционна партия. 

Шествието получаваше апло-
дисменти от балконите на сградите. 
Жена дори развя българското знаме 
от балкона си в знак на съпричаст-
ност.

Множеството достигна памет-
ника на Гоце Делчев в центъра на 
Благоевград, където лидерите на 
ВМРО И НФСБ - Красимир Каракача-
нов и Валери Симеонов – припом-
ниха пред събралите се подвига на 
илинденци и обявиха намерението 
си да обединят патриотичните сили 
в страната.

вения си език и за правото да жи-
вееш в собствената си държава”, 
заяви евродепутатът и замест-
ник-председател на ВМРО Ангел 
Джамбазки, който беше гост на 
честването.

„Затова днес се възхищавам 
на българите от Македония, кои-
то открито застават с лицата си и 
сега са тук – за да отбележим за-
едно 111-тата годишнина от Илин-
денското въстание”, каза още ев-
родепутатът.

Позицията на Петър Колев, 
българин от македонския град 
Щип и организатор на ВМРО за 
Македония, четете на стр. 7
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Ангел Джамбазки даде нов облик 
на българската група в Европейския парламент

Изключително активна 
дейност в Европейския 
парламент започна за-

местник-председателят на 
ВМРО – Българско национално 
движение Ангел Джамбазки. Той 
е депутат в Европейския парла-
мент и член на групата на кон-
серваторите и реформистите. 

Джамбазки бързо се утвърди 
като най-активния сред български-
те евродепутати. С поредица ини-
циативи и изказвания той насочи 
вниманието на колегите си към 
проблемите на сигурността, неле-
галната имиграция, правата на 
българите в съседни държави.    

Джамбазки стана член на по-
стоянната комисия по култура и 
образование на Европейския пар-
ламент, както и на групата, която 
следи как Република Македония 

се справя с критериите за ев-
рочленство. Сред тези критерии са 
и правата на хората с българско са-
мосъзнание в младата република. 

Представителят на ВМРО е ре-
зервен член и на още три комисии 
– по външни работи, отбрана и си-
гурност, както и на правната коми-
сия. Резервните членове в ЕП са 
включени в работата на комисии-
те, макар да не участват в гласува-
нията.

Ангел Джамбазки се обяви сре-
щу избирането на Шулц и Юнкер 
начело на Европейския парламент 
и Европейската комисия. По думи-
те му техният избор е плод на до-
говорка между Партията на евро-
пейските социалисти, Европейска-
та народна партия и либералите, 
която заплашва да федерализира 
ЕС и да продължи заличаването на 
националните суверенитети.

зАмЕстНИК-ПРЕДсЕДАтЕлят НА вмРО влЕзЕ в гРуПАтА ПО КултуРА 
И ОбРАзОвАНИЕ. ОтКРИвА И свОИ ПРИЕмНИ в мАКЕДОНИя

Резолюция на 
Европейския парламент 
срещу нелегалната 
имиграция поиска ВМРО

Европа бездейства 
спрямо ислямисти-
те в Ирак и Сирия. Те 

са пряка заплаха за нацио-
налната сигурност на Бъл-
гария, респективно и за 
останалите държави в ЕС, 
защото проблемите в 
една страна, водят до 
ефект на доминото.

Това заяви по време 
на разискванията в пле-
нарната зала на Европей-
ския парламент в Страс-
бург евродепутатът Ангел 
Джамбазки.

Джамбазки настоява 
за приемане на резолюция на евро-
парламента, която да зададе про-
грама за действие срещу нелегална-
та имиграция и навлизането на те-
рористи от региона на Ирак и Сирия 
на територията на страните от ЕС.

Според заместник-председа-
теля на ВМРО е необходимо Евро-
пейската комисия чрез механизма 
„Фронтекс” да окаже финансова, 
логистична и техническа помощ на 
България, за да се затвори ефек-
тивно границата с Турция по суша 

и по вода.
Ангел Джамбазки отправи ди-

ректно питане - и към Европейската 
комисия, и към Съвета на Европей-
ския съюз - кога най-сетне ще се взе-
мат мерки за спиране на нелегална-
та имиграция, за противодействие 
срещу всички онези лица, които се 
опитват да влязат в Европа през Бъл-
гария, Гърция, Италия и Испания. 
Това са страните, които са на първа 
линия и най-много страдат от напли-
ва на нелегални имигранти.

За никого не е тайна, че лица, 
принадлежащи към терористични 
групи, навлизат в ЕС, представяйки 
се за бежанци, и развиват антидър-
жавна дейност, припомни още 
Джамбазки.

„Ние живеем в мир с нашите бра-
тя - българите мюсюлмани, и не же-
лаем терористи да веят знамето на 
халифата - нито на наша територия, 
нито другаде в Европа. Преди седми-
ци това знаме се вееше при сблъсъци 
в Скопие. Това ние възприемаме като 
заплаха за живота, здравето и права-
та на огромната българска общност в 
Македония”, допълни заместник-
председателят на ВМРО.

Много са проблемите в сек-
тор „Сигурност”. От синди-
кални и битови въпроси, 

като недоволство на полицаи от ка-
чеството на униформите, до стоти-
ците часове допълнителен труд, кои-
то дори не са плащани по правилата. 
Това припомни евродепутатът Ангел 
Джамбазки на среща с българските 
представители на Европейския по-
лицейски съюз и Синдикалната фе-
дерация на служителите в МВР. 

Години наред Джамбазки беше 
председател на комисията по си-
гурността в Столичния общински 
съвет и познава проблемите в 
сектора. Един от най-сериозните 
въпроси в София, според него, е 
липсата на кадри. Според евро-
депутата столицата се нуждае на 
практика от поне едно ново ра-
йонно управление. 

Полицейската работа е силно 
подценявана. Налице е неуваже-
ние към униформата - то се де-
монстрира от уличния хулиган до 
министри и депутати, припомни 
Джамбазки.

От Синдикалната федерация 
на служителите в МВР отбеляза-
ха, че Европейският полицейски 
съюз вече няколко години отчита 
липса на ясна политика на Евро-
пейския съюз в сектора „Сигур-
ност“. Според полицаите институ-
циите на ЕС незабавно трябва да 
пристъпят към разработването на 
минимални стандарти – които да 
гарантират достойно заплащане 
(включително и за извънреден 
труд), възможност за допълнител-
ни доходи, качеството на поли-
цейската униформа и предпазни 
средства и др.

Ангажимент към 
полицейската гилдия 

Ангел Джамбазки е част от гру-
пата в Европейския парла-
мент, която наблюдава напре-

дъка на Република Македония по 
нейната кандидатура за еврочлен-
ство. Така евродепутатът на ВМРО ще 
може отблизо да следи ключовите 
въпроси, свързани с правата на хора-
та с българско самосъзнание в мла-

дата република.
Наскоро Джамбазки бе на оби-

колка в Република Македония и от-
кри свои приемни. В Струмица ев-
родепутатът отвори приемна в офи-
са на Българския културен клуб - 
Скопие (БККС). Във връзка с това 
председателят на БККС Лазар Мла-
денов коментира, че занапред бъл-
гарите в Македония ще имат свой 
европейски представител в лицето 
на Ангел Джамбазки. Той е достоен 
застъпник и защитник на правата 
на македонските българи, заяви 
Младенов.

Заместник-председателят на 
ВМРО проведе срещи в Щип, Про-

бищип, Кавадарци, Кичево, Охрид, 
Битоля и Прилеп.

На евроизборите ВМРО спече-
ли над 90% от подадените гласове 
в Македония.

Според Джамбазки Македония 
следва да изпълни четири ясни кри-
терия за еврочленство: спиране на 
преследванията спрямо проявите 
на българска идентичност, раз-
формироване на македонските ре-
пресивни служби, преустановяване 
на медийните кампании в Скопие 
срещу България, както и ревизия на 
учебното съдържание, засягащо об-
щата история на републиките Бъл-
гария и Македония.

Представителят на ВМРО – 
БНД в Европейския парла-
мент Ангел Джамбазки раз-

пространи открито писмо до всички 
евродепутати, в което ги информи-
ра за ситуацията в Република Ма-
кедония и за неоспоримо българ-
ския характер на населението там.

Поводът за отвореното писмо 
е 111-тата годишнина от Илинден-
ско-Преображенското въстание. 
Целта на информационната кампа-

ния е да насочи вниманието върху 
системното нарушаване на правата 
на българите в Македония.

Заедно с писмото на Джамбаз-
ки беше разпратена и статията на 
известния археолог сър Артър Евънс, 
публикувана на 5 октомври 1903 г. 
във вестник „Таймс”. Статията е оза-
главена „Политика на изтребление 
в Македония“ и от нея ясно се виж-
да българският характер на населе-
нието там.

ВМРО наблюдава напредъка 
на Македония по пътя ѝ към ЕС

Кампания в Европейския парламент 
за македонските българи

Македонски българи посрещат Джамбазки в Смилево
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КРАсИмИР КАРАКАчАНОв, ПРЕДсЕДАтЕл НА вмРО – бългАРсКО НАЦИОНАлНО ДвИжЕНИЕ:

Правим първото мащабно обединение  
на патриотични сили в най-новата история

ДПС се опитва да ни окове в икономическите си обръчи
Продължение от стр. 1

Видно е, че ДПС действа в сим-
биоза с ръководството на БНБ, с 
ключови министри от отишлия си 
кабинет „Орешарски”. В същото вре-
ме нито БСП, нито ГЕРБ смеят да ка-
жат и думичка по въпроса, защото 
явно се боят или са обвързани, а 

„Атака” за пореден път услужливо 
не участваше в обществения дебат. 

По Закона за кредитните инсти-
туции БНБ е длъжна да направи 
всичко възможно за оздравяването 
на поставената под специален над-
зор КТБ. Вместо това БНБ ни пред-
лага смешни залъгалки от типа „не 
били компютри, а компоти”: първо 
се говореше за чували, после - за 

изчезнали досиета. Вероятно беше 
поставен и световен рекорд за най-
кратък одит – 10 дни, при положе-
ние, че подобна проверка по закон 
трябва да трае с месеци.

Всичко това беше опровергано. 
Но сега се иска сметката да я плати 
българският народ.

За никого не е тайна, че чрез 
банковата атака ДПС се опитва, сли-

зайки от политическата власт, да 
превземе икономическата власт в 
България. Така ДПС иска да се око-
пае здраво с готовност във всеки 
един момент да се превърне в новия 
диригент на управлението у нас. 

ВМРО пита: след като години 
наред търпяхме ДПС да раздава по-
литическата баница, ще търпим ли 
сега ДПС окончателно да вземе и 

икономическата?
След като 20 години плащахме 

сметката за сараи, яхти, охрана и 
вертолети, сега за пореден път се 
опитват да оковат българските 
граждани в обръчите на ДПС.

С плана си за превземане на 
българската икономика ДПС прави 
една фатална грешка – подценява 
българите. 

Интервю на Иван Петров

- Г-н Каракачанов, защо ВМРО 
напусна коалицията с „България 
без цензура”?

- Защото в предстоящите през 
есента избори има възможност за 
първи път да се случи 

НЕщО, КОЕтО От гОДИНИ 
всИчКИ бългАРсКИ 
НАЦИОНАлИстИ ОчАКвАт 
- КОНсОлИДАЦИя НА 
ПАтРИОтИчНИ ПАРтИИ. 

От поне три години аз предла-
гах това и на НФСБ, и на „Атака“, но 
обединението така и не успя да се 
случи. Мястото на ВМРО е точно в 
такъв тип коалиция. 

Затова единодушно приехме 
протегнатата ръка от страна на 
НФСБ. Предложението на съпред-
седателя на НФСБ, г-н Валери Си-
меонов, беше масово възприето от 
структурите на ВМРО. 

На този етап считаме, че е по-

честно спрямо избирателите с „Бъл-
гария без цензура” да се явим от-
делно на изборите. ВМРО има свой, 
различен от този на ББЦ, профил и 
това се доказа в работата ни. ВМРО 
е по-консервативна сила, която има 
свои ясни и последователни стано-
вища. И идейно, и емоционално ние 
сме патриоти, а ББЦ се доказа по-
скоро като центристка политическа 
коалиция.  

Патриотичен фронт (НФСБ – 
ВМРО) е първото мащабно обеди-
нение на разделените на няколко 
лагера патриотични сили в най-но-
вата история. Това е много добър 
знак. Това искат нашите структури. 

- А какви са отношенията на 
ВМРО с „България без цензура” 
сега?

- НИЕ зАПАзвАмЕ 
ДОбРИ ОтНОШЕНИя с 
ббЦ. 

Не сме казали и една недобро-
намерена дума. И не е редно да го-

вориш лошо за някого, с когото си 
действал заедно. Пък и коалицията 
с ББЦ беше успешна. 

Първият, на когото се обадих, 
беше Николай Бареков. Не исках той 
да разбере от медиите. Беше нор-
мален разговор. 

Знаете, че с ББЦ ни свързват 
неща като: законопроектът „Чисти 
ръце”, борбата срещу демографска-
та криза, борбата срещу монополи-
те – теми, които ВМРО отстояваше 
назад в годините и чрез сътрудни-
чеството с ББЦ получиха широка 
подкрепа.  

Ние ще продължаваме да съ-
трудничим с ББЦ по важни теми – 
ако ББЦ останат верни на целта си 
за елиминиране на ДПС от полити-
ческия живот. 

- В такива моменти обикнове-
но се говори кой какъв принос е 
имал в коалицията. Например, Ан-
гел Джамбазки стана евродепутат 
с тази коалиция, иначе трудно би 
могъл да го стори...

- Да, и това е едно от най-хуба-
вите неща, които тази коалиция на-
прави. Направихме го с общи усилия 
с ББЦ, Земеделския народен съюз 
и „Гергьовден”. 

Благодарение на нашето съ-
трудничество 

ДНЕс вмРО Е ЕДИНствЕН 
ПРЕДстАвИтЕл НА 
ПАтРИОтИчНИтЕ сИлИ в 
ЕвРОПАРлАмЕНтА. 

Това е огромна чест и отговор-
ност. 

И ВМРО помогна много на коа-
лицията около ББЦ. Участва активно 
с всичките си структури в работата 
за Европейските избори и доприне-
се немалко за добрия резултат. Ние 
имаме и здрави структури на много 
места в страната, които работиха 
добре на тези избори.

Освен това ВМРО получава 
държавна субсидия, с която съвсем 
прозрачно финансира своята част 
от кампанията. Нито за момент ние 
не сме били в тежест на ББЦ. 

Да, ВМРО може да е имала 
по-малко влияние от ББЦ, но две-
те партии са различни, ние сме в 
истинския смисъл партия – със 
свои традиции, вътрешен живот, 
структури, ясна идеология. В това 
електорално избухване на ББЦ 
ние бяхме така необходимата 
здрава основа. 

Джамбазки спечели изключи-
телно много преференции – 20 хи-
ляди, това е сериозно число. Впро-
чем, само преференциите, подаде-
ни за Ангел Джамбазки, са почти 
колкото тези, подадени за Николай 
Бареков. Освен това аз самият, като 
последен в листата, получих 5 хи-
ляди преференциални вота.

Нека добавя нещо: именно 
присъствието на Ангел Джамбазки 
привлече много гласове за ББЦ от 
хора, които на предни избори са 
гласували за други патриотични 
формации. Това трябва да се има 
предвид. 

ИмЕННО ПРИсъствИЕтО 
НА вмРО в тАзИ 
КОАлИЦИя ДАДЕ 
възмОжНОст тя 
ДА сПЕчЕлИ втОРИ 
ЕвРОДЕПутАт.

- В такъв случай остава ли 
Джамбазки в Европейския парла-
мент?

- На този етап, да. Ако ВМРО 
реши, че той ще е по-полезен у нас 
за парламентарните избори, ще 
преразгледаме. Като казвам поле-
зен, имам предвид полезен на бъл-
гарския национализъм. Защото в 
момента той върши прекрасна ра-
бота в това отношение в Европей-
ския парламент.

- А какво трябва да е следва-
щото управление на страната?

- Тезата на ВМРО винаги е била 
да не се прекалява с говоренето за 
„леви” и „десни” правителства, а 
най-накрая да се състави широко 
подкрепено експертно правител-
ство,  както направиха в Германия. 
А и нито ГЕРБ е дясна партия, нито 
БСП - лява. 

Има няколко изключително  
важни неща за бъдещето на страна-
та - монополите, които продължават 
да бъркат в джоба на българина,

ДЕмОгРАфсКАтА КАтА-
стРОфА, НЕлЕгАлНАтА 
ИмИгРАЦИя, ЦИгАНсКАтА 
ПРЕстъПНОст, зДРАвЕ-
ОПАзвАНЕтО, ДОхОДИтЕ 
НА хОРАтА, АДмИНИстРА-
тИвНИят ПРОИзвОл. 

За решаването на тези пробле-
ми трябва да се обединят всички и 
това да е основата за едно бъдещо 
парламентарно мнозинство. В кое-
то ДПС няма място. 

- Ще се разширява ли Патрио-
тичният фронт?

- Можем да го разширим със 
Съюза на патриотичните сили „За-
щита“, с младежки и граждански 
патриотични сдружения, които 
вече са заявили желание, с лично-
сти с доказан авторитет.

Тепърва ще има развитие в 
тази посока. 

съЮзът НИ с Нфсб 
тРябвА ДА стАНЕ 
ДОбРИят ПРИмЕР, КОйтО 
ДА увлЕчЕ И ОгРОмНИя 
ПАтРИОтИчЕН вОт в 
стРАНАтА. 

Вот, който досега беше раз-
пръснат. 

Продължава на стр. 6

ПАтРИОтИчНИят фРОНт ОтстРАНявА ДПс От влАсттА

НужНО Е ИстИНсКИ ЕКсПЕРтНО 
ПРАвИтЕлствО с ШИРОКА ПОДКРЕПА
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Продължение от стр. 5

Това е първото по рода си 
обединение на патриотични сили 
в най-новата ни история.

- В този ред на мисли не мога 
да не Ви попитам за „Атака“. Как-
во е отношението Ви спрямо тази 
партия?

- През последната година те 
на практика подкрепяха правител-
ството на БСП и ДПС, осигурявай-
ки кворума в Народното събра-
ние. Затова нашата покана е към 

техните членове и симпатизанти, 
но не и към ръководството и пар-
ламентарната група. 

Движение от „Атака” к ъм 
ВМРО отдавна има. Например, 
само на евроизборите 11 общин-
ски структури на „Атака“ преми-
наха към ВМРО с ръководствата 
си. Целта обаче не е да прибира-
ме структурите на този или онзи, 
целта е да дадем алтернатива, за 
да могат хората да направят пра-
вилния избор.

Ние уважаваме изключително 
много честните дейци и привър-

женици на „Атака”. Много пъти 
сме действали заедно по места.

Вижте, патриотичната идея не 
е на Волен Сидеров, не е моя, не 
е на никого. За тази идея са уми-
рали хора. И ако днес сме искрени 
български националисти, не би 
следвало да разсъждаваме посто-
янно дали патриотизмът може без 
този или онзи. Ако „Атака” е из-
градена върху чисти идеи и патри-
отизъм, ще може и без сегашните 
си ръководители. Защото 

тЕзИ РъКОвОДИтЕлИ 

зАвЕДОхА „АтАКА” ПРИ 
ДПс. 

- Навремето сте имали общи 
действия и с „Атака”, и с НФСБ.

- Да. Ние вярваме, че това е 
начинът. Когато идеите са сходни, 
това позволява и общи действия. 
Нееднократно сме си сътрудничи-
ли с хората от НФСБ - например 
през 2010 г. заедно събрахме над 
330 000 подписа срещу членство-
то на Турция в ЕС. Така че имаме 
добра основа. Това, че досега не 
сме се явявали заедно, беше 

грешка, която сега преодоляваме. 
Амбицията ни е да бъдем модел 
за подражание.

- Какъв резултат очаквате за 
новото патриотично обедине-
ние?

- Социологията ясно сочи, че 
влизаме в парламента и ще бъдем 
важен фактор  там. Да не правим 
прогнози. 

НЕ Е вРЕмЕ зА 
ПРОгНОзИ, А зА мНОгО 
РАбОтА. 

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 и Шумен: живко Костадинов – 0879880015
Добрич: йордан йорданов – 0887585892
велико търново, габрово и търговище: борис вангелов – 0888214407
враца, видин и монтана: марин Иванов – 0888214415
Плевен и ловеч: Атанас филчев – 0885602050

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

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

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

Продължение от стр. 1

На последните парламентарни 
избори през 2013 г. ВМРО има-
ше близо 70 хиляди гласа при 

самостоятелното си участие. НФСБ пък 
остана на крачка от влизане в парла-
мента с над 130 хиляди гласа. На пред-
стоящите избори се очаква бариерата 
да е около 140 хиляди гласа, така че 
Патриотичният фронт (НФСБ - ВМРО) 

със сигурност ще присъства в парла-
мента и ще играе централна роля в 
него.  

Подкрепата на ВМРО през годи-
ните е много постоянна и устойчиво 
нарастваща. Партията има и изключи-
телно стабилни позиции и чиста репу-
тация в големите градове на страната. 
Ако се съди по данните от екзит пола 
на агенции като „Галъп интернешънъл” 

и „Алфа рисърч”, гласуващите за ВМРО 
са предимно жители на градовете и 
столицата, с висше образование.

В същото време НФСБ освен в об-
ластните градове има и изключително 
влияние в по-малките населени места, 
сред по-възрастните, сред онези сло-
еве на населението, които понасят це-
ната на прехода у нас. Посланията на 
формацията са подчертано социално 

и морално ориентирани. 
Така двете партии в значителна 

степен се допълват по отношение на 
избирателите си, а в същото време из-
следванията показват, че близо поло-
вината от избирателите на „Атака” 
също биха гласували за новото патри-
отично формирование. Самата „Атака” 
пък е с много малки шансове за при-
съствие в новия парламент. 

Преди време изследване, пред-
ставено от Фондация „Конрад Адена-
уер“, за което  „България” съобщи, оце-
ни потенциалния електорат в патрио-
тичната ниша на около 600 хиляди 
души. Така очакваните гласове за но-
вото обединение могат да дадат въз-
можност то да мери ръст с ДПС и да 
отстрани етническата партия от ней-
ната ключова роля. 

11% готови да гласуват  
за обединението на ВМРО и НФСБ

Ръководствата на Съюза на па-
триотичните сили „Защита“ и на На-
ционалното сдружение на запасното 
войнство „За честта на пагона“ под-
крепиха съюза между ВМРО и Нацио-
налния фронт за спасение на Бълга-
рия. 

Двете организации, които под-
крепиха листата на ББЦ, ВМРО, ЗНС и 
„Гергьовден“ за отминалите евроиз-
бори, определят решението на ВМРО 
за излизане от тази коалиция като 
правилно и навременно. 

Нов обединен Патриотичен 
фронт има не само политическо бъ-
деще, но може да се утвърди като не-

заменим и дори решаващ фактор в 
политически живот на България, пи-
шат в декларацията си двете форма-
ции. Документът е подписан от пред-
седателя на „Защита“ доц. д-р Йордан 
Величков и от ген. л-т Петър Илиев, 
председател на „За честта на пагона“.

Подкрепата си декларираха и от 
Националното движение „БГ патри-
от“. В документ, подписан от предсе-
дателя на движението Петър Ха-
ралампиев, се посочва: „Трябва да се 
случи обединение на всички истински 
патриотични организации, около две-
те големи, неопорочени и доказано 
родолюбиви партии - ВМРО и НФСБ”.

Години наред национализмът 
беше свързван само с радика-
лизъм, крайни изказвания и 

скандали. ВМРО и НФСБ, обаче, от 
много време показват, че родолю-

бието е красива политическа идея. 
Че национализмът има разумно 
лице.

Патриотичният фронт (НФСБ - 
ВМРО) залага именно на патриотизма, 
а не на екстремизма. Нашият поли-
тичски съюз има своите икономически 
експерти, успешни управленци. Ние 
сме добре приети навсякъде в стра-
ната.

Патриотизмът не значи омраза 
към другия. Той е градивна идея. 
Именно патриотизмът е идеята, коя-
то може да спаси страната ни в кри-
зи като днешната. Защото патриотът 
е морален и отговорен към страна-
та си. 

Патриотичният фронт е неопет-
нен. Той е алтернатива на цялото 
днешно политическо статукво.      

КРАсИмИР КАРАКАчАНОв, ПРЕДсЕДАтЕл НА вмРО – бългАРсКО НАЦИОНАлНО ДвИжЕНИЕ

Правим първото мащабно обединение  
на патриотични сили в най-новата история

ПАтРИОтИчНИят фРОНт ОтстРАНявА ДПс От влАсттА

НужНО Е ИстИНсКИ ЕКсПЕРтНО ПРАвИтЕлствО с ШИРОКА ПОДКРЕПА

Патриотични формации 
подкрепиха новия съюз

ВМРО и НФСБ предлагат 
разумен патриотизъм

АтАНАс стОяНОв, члЕН НА НАЦИОНАлНИя ИзПълНИтЕлЕН КОмИтЕт НА вмРО, 
ПРЕДсЕДАтЕл НА ОбщИНсКИя съвЕт в сАНДАНсКИ И ПРЕДсЕДАтЕл НА 
сДРужЕНИЕтО НА ОбщИНИтЕ в ЮгОзАПАДНА бългАРИя
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вАлЕРИ сИмЕОНОв, лИДЕР НА НАЦИОНАлНИя фРОНт зА сПАсЕНИЕ НА бългАРИя, в РЕч 
ПРИ ПОДПИсвАНЕтО НА КОАлИЦИОННОтО сПОРАзумЕНИЕ зА Общ ПАтРИОтИчЕН фРОНт: 

Спасението на България ще дойде чрез възраждане 
на икономиката и закрила на инициативността

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

Ключът за решаването на всич-
ки проблеми на българската 
общност в Македония не се 

намира в Скопие, а в София. Хората, 
които трябва да използват този ключ, 
много често не знаят как, не знаят и 
защо. 

Минаха 25 години, в които офи-
циална София не можа да създаде 
достатъчно грижи и атмосфера за 
една стабилна, организирана и сил-
на българска общност в Македония. 
През това време албанците, сърбите 
и гърците вършат своята работа.

Българите от Македония сме ос-
тавени на самотек, всеки един от нас 
решава своите проблеми поединич-
но. Когато имаме по-сериозен про-
блем и очакваме майка България да 
застане зад нас, много често хората, 
към които се обръщаме, дори не раз-
бират за какво им говорим. Темата 
„Македония“ е изключително далеч 
за тях.

Отправям критика към офици-
ална София. Политиците в България 
гледат на Македония от 1903 или от 

1941 г., но Македония живее 
в 21-ви век. И се развива ико-
номика, Македония е двуми-
лионен пазар. Дано България 
осъзнае, че има и политиче-
ски, и икономически интере-
си в Македония.

В последните 25 години 
българските управници ня-
мат стратегия за външната си 
политика на Балканите.

Никой в Македония няма 
да чувства страх да се нарече бълга-
рин, ако може да разчита на защита 
от страна на България. Не е проблем, 
че сърбоманите си гонят целите в 
Македония, проблемът е, че Бълга-
рия не гони своите.

В Македония има политическа 
криза, както и икономическа. Скоро 
ще се стигне до един чисто социален 
бунт, който няма да бъде оцветен 
политически или етнически.

Етническият конфликт в Маке-
дония от последните седмици е из-
цяло контролиран - чрез сблъсъците 
с албанците в последния месец се 
отвлича вниманието от тежката ре-
алност в Македония, която носи 
опасност от катастрофа за младата 
република.

Политиците в София обаче гле-
дат на случващото се без интерес. С 
безотговорност към българското 
културно-историческо наследство в 
Македония, както и към съдбата на 
онези, които имат смелостта да от-
стояват българското си име в днешна 
Република Македония. 

Михаела Илиева*
Глобализацията, технологизи-

рането, дигитализацията, уважение-
то към различните религии и кул-
тури, интеграцията са онези запад-
ни идеали, които никога няма да 
намерят място в регионите, под-
властни на един единствен закон. 
Шериатът.

Правата на жените са също 
имагинерно понятие в ислямисткия 
свят. Въпросът е не защо един фа-
натизиран прочит на исляма обез-
ценява живота, а защо демократич-
ният, западният, модерният свят за-
тваря очи пред трагедията на мили-
они жени.

Примерите – обрязване на жени 
в Ирак, превръщането им в сексуал-
ни робини в Сирия, както и забрана 
на женския смях на публични места 
в Турция, са най-вероятно непонятни 
за западната модерна жена, бореща 
се наравно с мъжете за професио-
нално развитие.

Вицепремиерът на Турция, чака-
ща членство в Европейския съюз, Бю-
лент Арънч е поискал да бъде забра-
нено на жените да се смеят на пуб-
лични места с цел опазване морал-
ните устои в уж светската държава. 

А какво да кажем за Ирак. Гра-
дът е Мосул, годината – 2014-та. Вто-

рият по големина град в Ирак е „про-
чистен“ от християни, а жените са 
„осъдени“ на генитално обрязване. 

Над 4 милиона млади момичета и 
жени ще бъдат осакатени за цял жи-
вот. Това е геноцидът на 21-ви век. 
Засега обхванал само източния свят, 
но прицелил се и в Запада.

Последва и „нареждане“ от 
страна на джихадистите от „Ислям-
ска държава” (бивша „Ислямска 
държава в Ирак и Леванта”) жените 
в намиращия се под тяхна власт Мо-
сул да покриват напълно лицата си, 
в противен случай ги чакат сурови 
наказания.

„Ислямска държава” (ИД) е ор-
ганизацията, избиваща християн-
ското население в Ирак, унищожа-
ваща храмове, извършваща грабе-
жи и изнасилвания. Организацията, 
която завладя с автомати и с Корана 
една автономна държава под носа 

на международните наблюдатели 
и пазители на световния мир.

Бойците на ИД настъпиха и в 
северна Сирия. Там са открити и 
офиси за набиране на съпруги за 
„сексуален джихад“ - неомъжени 
жени се изпращат на ислямистите-
сунити за сексуална подкрепа на 
свещената война.

„Ислямска държава“ е пред-
вождана от самообявилия се за 
халиф Абу Бакр ал Багдади. Същи-
ят обяви, че ще бъде създаден ис-

лямски халифат във всяка европей-
ска страна, а неговите воини ще се 
разполагат с имуществото и живо-
тите на европейците.

Ако досега някой е смятал, че 
радикалните ислямисти не са запла-
ха за западния и прогресивен свят, 
то е време да се подготви теоретич-
но що е това халифат и има ли почва 
в Европа. Уви, има. Има и изградени 
мрежи, чакащи деня, в който а Абу 
Бакр ал Багдади ще се изправи сре-
щу Европа. Този ден няма да бъде 
хубав за европейците-християни.

*Авторът е бакалавър по со-
циология, завършва и „Политически 
мениджмънт“ в Нов български уни-
верситет, член е на ВМРО „Братя 
Миладинови“ - София

Ключът за решаването 
на Македонския въпрос 
е в София

ПЕтъР КОлЕв, ОРгАНИзАтОР НА вмРО 
зА мАКЕДОНИя, ПРЕД бългАРсКОтО 
НАЦИОНАлНО РАДИО:

Светът и ислямистите

ИсКРЕН вЕсЕлИНОв, зАмЕстНИК-ПРЕДсЕДАтЕл НА вмРО – бългАРсКО НАЦИОНАлНО ДвИжЕНИЕ 
И ОблАстЕН ПРЕДсЕДАтЕл НА ПАРтИятА в РусЕ

С НФСБ ние от ВМРО имаме мно-
го сходни идеи. ВМРО принад-
лежи към патриотичната част 

на политическия спектър. Затова в го-
дините ние много пъти сме действали 

заедно на различни места в страната.  
ВМРО разви и много мощна кам-

пания за защита на правата на българи-
те като потребители, срещу грабежа на 
монополите. Ние очертахме и стратегия 
за бързо повишаване на доходите у нас 
(както „България” съобщи преди три 
месеца). Така ВМРО е в съзвучие и с вто-
рия много важен акцент в работата на 

НФСБ – борбата за социално справед-
ливо общество, за ревизия на крими-
налния преход. 

Патриотизмът и грижата за оне-
правданите вървят ръка за ръка. Нацио-
налното достойнство не може да съ-
ществува там, където нацията е разде-
лена от крещящи социални различия, 
където има бедност и мизерия.   

Патриотизмът е и грижа за онеправданите

Записа Иван Петров 

Всяка от нашите партии извър-
вя своя път да стигне до това 
съдбоносно решение. То не 

само ще промени взаимоотноше-
нията между ВМРО и НФСБ, а ще 
бъде в основата на промяната и спа-
сението на България. 

Всички ние сме обединени от 
чувството на синовен дълг, който 
трябва да изпълним, и от решение-
то да загърбим своите лични амби-
ции, партийни пристрастия, партиен 
егоизъм. Защото 25 години са дос-
татъчно дълъг период на упадък. 
Крайно време е с едно обединение 
да поставим началото на издигане-
то на приоритетите на България и 
на българския народ над всичко ос-
танало. Точно в този период на раз-
единение ние даваме пример как 
трябва да се обединяват хората, 

които искат да направят нещо за Ро-
дината си. 

Когато почнахме да обмисляме 
решението за изграждането на на-
шата коалиция, ние установихме, че 
идейните платформи и програмите 
на НФСБ и ВМРО са идентични. Ние 
нямаме никакви идеологически 

различия. Това според мен е най-
важното, това е фундаментът, върху 
който ще изградим успеха на наша-
та коалиция.

Какви са нашите приоритети. 
На първо място: ние сме обединени 
около убеждението, че спасението 
на България може да се постигне 
само чрез възраждане на икономи-
ката, чрез насърчаване и държавна 
протекция на инициативността на 
българина. Ние смятаме, че в мо-
мента икономическият живот е под-
чинен на изключително пагубното 
влияние на монополите. Държавата 
ни не прави достатъчно за насърча-
ване на икономическите субекти. 
Ние считаме, че държавата не е из-

пълнила едно от най-важните си 
задължения, а именно осигурява-
нето на нормална конкурентна сре-
да – това, за което никой не говори, 
но то е в основата на икономиче-
ския успех на всички европейски 
държави.

Ние си даваме сметка и за теж-
ката криза на българското образо-
вание, българското здравеопазва-
не, за несправедливата социална 
система. Всички тези въпроси са за-
легнали в общата ни бъдеща плат-
форма, която ще бъде изложена в 
нашата съвместна програма.

Ние искаме да възродим дос-
тойнството, честта на българската 
нация, на първо място възраждайки 

традиционните български добро-
детели, заложени в ценностната 
система на българина – трудолю-
бие, честност, взаимопомощ.

Ние имаме обща позиция по 
отношение на присъствието на ан-
тиконституционната, протурска 
партия ДПС. Трябва да направим 
всичко, което е по силите ни, тя да 
бъде отстранена не само от властта, 
но и от политиката. 

Планираме създаването на об-
ществен съвет, отворен за всички 
партии с патриотична и родолюби-
ва платформа и насоченост. Всички, 
които искат да работят за България, 
са добре дошли при нас. Да живее 
България! 




