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За първи път 
патриотите 
определят 

политиката на 
България!

Новината от последните ме-
сеци е една – за първи път в най-
новата история на България обе-
динение на български патриоти 
реално влияе на управленските 
решения в България. 

Патриотичен фронт – НФСБ и 
ВМРО е най-успешната до този 
момент патриотична формация. 
Тя обединява, а не разделя. Тя 
спечели уважение с прагматична-
та и умерена позиция, с конструк-
тивната си роля на коректив на 
властта. 

Именно Пат рио т ичния т 
фронт беше причината в упра-
вленската програма на сегашния 
кабинет да залегне понятието 
„демографска катастрофа“ и кон-
цепция за преодоляването ѝ. Това 
е тема от изключителна важност 
за бъдещето на страната ни.

Така патриотизмът показа, 
че може да бъде прагматичен и 
градивен. Патриотизмът е един-
ственият шанс на България!    

Патриотичният фронт е гарант 
срещу влизането на ДПС във властта

ПАтРИОтИтЕ стАвАт КлючОв 
фАКтОР в мЕстНИтЕ ИзбОРИ

Подкрепата за 
Патриотичния фронт расте

Патриотичният фронт оконча-
телно изолира ДПС от власт-
та в България. Патриотите от 

НФСБ и ВМРО осигуриха стабилност 
на България, като подкрепиха про-
грамата на сегашното управление. 

Така Патриотичният фронт спаси 
страната от хаоса и от пипалата на 
ДПС. 

Неслучайно в последните ме-
сеци лидерът на противоконститу-
ционната партия ДПС Лютви Местан 

нарича българските патриоти с 
обидни названия. Патриотичният 
фронт е постоянно в устата на Мес-
тан. Това значи, че ДПС е оставено 
далеч от основната си цел – властта.

Повече по темата – в позици-

ята на Красимир Каракачанов на 
стр. 5

Приоритетите на Патрио-
тичния фронт за парламентар-
ния сезон – на стр. 6  

ОбЕДИНЕНИЕтО НА Нфсб, вмРО И съмИшлЕНИЦИ 
ОсИгуРИ стАбИлНОсттА НА стРАНАтА

Ако изборите за Народно съ-
брание бяха сега, повече от 
5% ще гласуват за Патриотич-

ния фронт – НФСБ и ВМРО, показа 
изследване на агенция „Алфа ри-
сърч”, проведено наскоро. Тези 5% 
са сред всички, имащи право на 

глас. Сред тези, които се очаква да 
гласуват, процентите могат и да се 
удвоят. Така че Патриотите убеди-
телно преминават бариерата от 4% 
и ще бъдат основен фактор в мест-
ните избори. 

Тези 5% се равняват на близо 

300 хиляди гласа. На парламентар-
ните избори през октомври мина-
лата година патриотичната форма-
ция надскочи всички прогнози и взе 
240 хиляди гласа. Очевидно, под-
крепата за патриотите расте. 

Продължава на стр. 2 
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Проект за изменение на за-
кона за българите зад 
граница внесе народният 

представител на ВМРО от група-
та на Патриотичния фронт Юлиан 
Ангелов. Целта е да се улесни 
доказването на български про-
изход на хора, живеещи извън 
страната. 

В досега действащия закон 
бе необходим документ, който 
да докаже, че в рода има поне 
един българин по възходяща ли-
ния – майка, баща, баба или 
дядо. Има обаче страни с исто-
рически негативно отношение 

към проявите на българско съзна-
ние и документ за български про-
изход е практически невъзможно 
да се намери. 

Десетки хиляди българи полу-
чаваха не само откази за граждан-
ство, но и за удостоверения за бъл-
гарски произход. Както „България“ 
писа, това доведе до протести на 
българи в чужбина, които бяха ак-
тивно подкрепени от ВМРО.

Промените, предложени от 
Патриотичния фронт, разширяват 
границите -  по възходяща и низ-
ходяща линия, както и 6-а съре-
брена степен, т.е. втори братовчед. 

Това значително улеснява намира-
нето на документи.

Имаше такива абсурдни ситу-
ации – на хора, чиито деца имат 
българско гражданство, примерно 
от Македония, им е отказано тако-
ва. Оказва се, че техните деца 
може да са българи, но те не са 
българи, защото връзката им е 
низходяща, а не възходяща (както 
е в досега действащия закон). 

Именно ПФ повдигна и темата 
за съдбата на българите в украин-
ския конфликт. Патриотичната ко-
алиция призова външното минис-
терство да защити българите в Ук-

райна срещу мобилизация и да 
даде облекчения за онези от тях, 
които искат да се заселят в Бълга-
рия.

Създадена беше и парламен-
тарна комисия за българите зад 
граница. Юлиан Ангелов напомня, 
че в чужбина вече живеят повече 
българи, отколкото у нас - ако се 
сметнат заедно старите и новите 
общности. Проблемите на бълга-
рите зад граница са сред основни-
те приоритети на Патриотичния 
фронт и със създаването на тази 
комисия те се превръщат и в при-
оритети на парламента.

Законопроект на Юлиан Ангелов облекчава събратята ни 
от чужбина в получаването на българско гражданство

Юлиан Ангелов, народен 
представител от 
Патриотичния фронт

Трябва да се увеличават ра-
ботните места, а не пенси-
онната възраст, каза лиде-

рът на ВМРО и съпредседател на 
Патриотичния фронт Красимир 
Каракачанов. Каракачанов е и за-
местник-председател на 43-тото 
Народно събрание и бе избран за 
депутат от Плевенския избирате-
лен район.

До 31 март трябва да се фор-
мулира решение на въпросите, 
свързани с пенсионната възраст и 
всички останали компоненти на 
пенсионната система в дългосро-
чен план. Патриотичният фронт се 
противопостави на прибързаната 
идея за трансфер на вноски от 
частни фондове към НОИ. Патри-
отите призоваха за задълбочена 

дискусия по темата. 
Българското национално дви-

жение ВМРО от години се обявява 
срещу увеличение на пенсионна-
та възраст. Организацията призо-
ва и за цялостно преосмисляне на 
сегашния социален модел, в кой-
то съвестните работещи българи 
са принудени на практика да из-
държат гетоизирани общности. 

Ограда по границата ще 
има – след закон на ПФ

Каракачанов: 
Да увеличим работните места, 
а не възрастта за пенсиониране
ПАтРИОтИтЕ ИсКАт ПРЕОсмИсляНЕ НА сОЦИАлНИя мОДЕл, в КОйтО 
чЕстНИтЕ гРАжДАНИ ИзДъРжАт с ПАРИтЕ сИ гЕтАтА 

Патриотичният фронт ще 
влезе в новата история на 
българския парламента-

ризъм с най-бързо приетата про-
мяна в закон. Изменението поз-
воли в случаи на защита на нацио-
налните интереси важни обекти 
да могат да се изграждат и без 
обявяване на обществена поръч-
ка. Така стана възможно бързото 
довършване на оградата по гра-
ницата с Турция. 

Народните представители от 
Патриотичния фронт отчитат това 
като свой успех, защото с гласува-
нето в зала вече е изпълнена и 
една от точките в предизборната 

програма на Патриотите.
При очаквания нов натиск от 

бежанци и нелегални имигранти 
бързото построяване на защитна-
та стена на южната ни граница е 
много важна стъпка, която няма 
да позволи да бъдат претоварени 
важни системи като здравеопаз-
ването, МВР и други, поясни на-
родният представител от ПФ Емил 
Димитров - Ревизоро. 

Той напомни, че с приетата 
промяната в закона защитните съ-
оръжения могат да започнат да се 
изграждат веднага, а чрез дър-
жавна поръчка това щеше да се 
случи най-рано през есента.

Патриотичният фронт – НФСБ 
и ВМРО напълно подкрепя 
решението на Столичния 

общински съвет и Столичната об-
щина за възстановяването на ме-
мориала на 1-ви и 6-и пехотни пол-
кове пред НДК. Решението пред-
вижда преместване на печално из-
вестния паметник „1300 години 
България” и възстановяване на вой-
нишкия мемориал, който е бил на 
това място.

В годините това решение бе 
постоянно предлагано от замест-
ник-председателя на ВМРО Ангел 
Джамбазки, който беше и общин-
ски съветник от ВМРО в София. Сега 
новият общински съветник на 
ВМРО Димитър Антов продължи 

усилията в тази посока.
Паметникът пред НДК в сегаш-

ния си вид олицетворява точно 
днешната българска държава. Мо-
нументът се превърна в символ на 
липсата на държавност и разруха.

Мнозинството столичани, как-
то и редици неправителствени и 
военни организации, са на мнение, 
че е необходимо паметникът „1300 
години България” да бъде премес-
тен на друго място и да бъде въз-
становен мемориалът на 1-ви и 6-и 
пехотни полкове от Първа софий-
ска дивизия. Дължим го на загина-
лите за свободата и обединението 
на България български войници и 
офицери, категоричен е Димитър 
Антов.

Продължение от стр. 1

Както „България“ съобщи пре-
ди време, проучванията по-
казаха, че Патриотичният 

фронт привлича гласове от най-раз-
лични формации, сред които „Ата-
ка”, ББЦ и т.н. Патриотичният фронт 
значително изпреварва „Атака” в 
данните на всички социологически 
агенции.

В същото време обединението 
на НФСБ и ВМРО е основен против-
ник на ДПС в парламента. Така па-

триотичният вот на практика се обе-
динява около Патриотичния фронт. 
Този вот може да достигне и поло-
вин милион гласа – колкото в мо-
мента има ДПС. Проблемът досега 
беше разединението. То обаче по-
степенно се преодолява, след като 
НФСБ и ВМРО направиха първото в 
най-новата история на страната обе-
динение на мащабни патриотични 
сили. Обединението е отворено към 
всички честни българи, припомнят 
от ПФ. 

Емил Димитров – 
Ревизоро, народен 
представител от 
Патриотичния фронт

Кога ще бъде възстановен 
войнишкият паметник пред НДК?

Димитър Антов, общински съветник от ВМРО в София

ПАтРИОтИтЕ стАвАт КлючОв 
фАКтОР в мЕстНИтЕ ИзбОРИ

Подкрепата за 
Патриотичния фронт расте

ПАтРИОтИчНИят фРОНт ИзИсКА От влАсттА сОлИДАРНОст с бългАРИтЕ в уКРАйНА

Забрана за износ на необра-
ботена дървесина предло-
жи Патриотичният фронт. 

Целта е да се спре безогледното 
изсичане на горите, което вече 
доведе и до много бедствия. За-
браната ще важи до изработване-

то на ясни правила.
Притеснението на Патриотите 

е, че българските гори се унищо-
жават заради нелегален износ на 
качествени дървета за обработка, 
които преминават границата, опи-
сани като „дърва за огрев”.

Така износът на дървесина за-
хранва преработващи предприя-
тия в съседни страни, а се връща 
у нас като готови и скъпи стоки. 
Това се превръща в антибългарска 
политика, алармират от групата 
на ПФ.

Мораториум в защита на горите 
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НФСБ и ВМРО защитиха 
железниците
ПАтРИОтИтЕ с ПОРЕДИЦА сПЕшНИ сРЕщИ 
И ПРЕДлОжЕНИя зА сПАсявАНЕтО НА бДж

Необходим е подробен ана-
лиз и дългосрочна 10-го-
дишна стратегия за разви-

тието на железопътния отрасъл, 
смятат народните представители 
на Патриотичния фронт – НФСБ и 
ВМРО. Патриотичната коалиция ак-
тивно подкрепи гражданските про-
тести срещу орязването на влако-
вете. Тези протести в крайна смет-
ка доведоха до спасяване на наро-

чените за закриване влакови ли-
нии.

След поредица срещи с желе-
зопътни работници и синдикални 
организации Патриотите призоваха 
министрите на транспорта и финан-
сите да преосмислят позицията си 
за съкращаване на влакове. Съкра-
щаването не отчиташе социалната 
функция на ЖП-услугата. По света 
няма губеща ЖП-компания, под-

чертаха още депутатите от парла-
ментарната група на Патриотичния 
фронт.

Патриотите направиха и соб-
ствено проучване по застрашените 
трасета - София – Горна Оряховица 
и София – Благоевград. Пътниците, 
използващи два от обявените за 
„нерентабилни” влакове, бяха пре-
броени, резултатите бяха: заетост 
на местата над 50 процента.

Продължаващата охрана на 
Ахмед Доган, осигурявана 
от Националната служба за 

охрана, струва на държавата колко-

то издръжката на 2-3 вла-
ка, а парите, които парла-
ментът, въпреки несъгла-
сието на Патриотичния 
фронт, отпусна на НСО, са 
толкова, колкото трябват 
на БДЖ.

Така председателят 
на парламентарната 
група на Патриотите и 
съпредседател на коа-
лицията Валери Симео-
нов аргументира пози-
цията си по проблема с 
БДЖ. Патриотичният 
фронт е против спира-

нето на пътнически влакове и 
настоява за стратегия за цялост-
но оздравяване на железници-
те, а не закриване. 

Валери Симеонов: Само 
охраната на Доган струва 
колкото два-три влака

Ако утре избухне отново драма 
с цените, първите потърпевши 
– уверявам ви – няма да са 

българските граждани, а самите ЕРП-
та. Ние няма да позволим граждани-
те да претърпят проблеми от спеку-
лативната политика, както това се 
случи преди две години. Това заяви 
председателят на парламентарната 
комисия за контрол върху ДКЕВР Ис-
крен Веселинов. 

Депутатът от Патриотичния 
фронт поиска продължаване на про-
цедурата по отнемане лиценза на 
ЕРП-тата, както и по-високи глоби за 
монополистите. Според чл. 69 от За-
кона за енергетиката енергийните 
предприятия са длъжни да извърш-
ват дейността си в интерес на обще-
ството и на отделните клиенти, а 
нарушенията по тази глава са осно-
вание за отнемане на лиценза.

Проблемът със сметките сега не 
е само в периодите на отчитане. Как-
то преди, така и сега, хората се обръ-
щат към нас със сигнали и твърдят, че 
сумите, за които претендират ЕРП-та-
та, са два-три пъти над обичайните, 
отбеляза Искрен Веселинов. 

Патриотичният фронт настоя за 
проверка на електромерите, ползва-
ни от ЕРП-тата, в лаборатории на БАН 
или Техническия университет.

Проверките в ЕРП-тата започна-
ха именно след няколко години на 
протести от страна на ВМРО. През 
2010 г., след поредица демонстра-
ции, беше предизвикан одит на дру-
жествата-монополисти. Още мина-
лата година пък Комисията за защи-
та на конкуренцията заподозря ЕРП-
тата в злоупотреба с господстващо 
положение.

Междувременно Патриотични-
ят фронт вече внесе законопроект за 
отмяна на чл. 417 от Гражданския 
процесуален кодекс. Текстовете в 
този член позволяват монополисти-
те и банките без съдебен процес да 
се снабдяват с изпълнителни листо-
ве. Тази процедура не даваше въз-
можност на хората и фирмите да за-
щитят правата си в публичен съде-
бен процес. 

С направените от Патриотичния 
фронт предложения ще се сложи 
край на нарушаването на чл. 6 на Ев-
ропейската конвенция за правата на 
човека и основните свободи, а тя има 
предимство пред вътрешното ни за-
конодателство. Досегашният текст е 
в противоречие с европейското зако-
нодателство. 

Финансова ревизия на „Десе-
тилетието на ромското 
включване 2005 – 2015 г.” по-

иска парламентарната група на Па-
триотичния фронт. Валери Симеонов 
и Красимир Каракачанов поеха анга-
жимент да направят всичко възмож-
но за проследяването на паричните 
потоци, изтекли от републиканския и 
общинските бюджети, както и от ев-
ропейските програми.

Планът за т.нар. ромска декада бе 
приет по времето на Тройната коали-
ция, която управляваше с мандат на 
ДПС. Проектът предвиждаше мащабна 
интеграция на циганските общности.

Гръмката програма видимо не 
постигна почти нищо. В същото време 
„ромски“ неправителствени органи-
зации и босове започнаха да говорят 
от името на „ромите“ и да богатеят на 
техен гръб.  

Важни предложения внесоха 
Патриотите в проекта за об-
разователен закон. Членове-

те на ресорната комисия в парла-
мента доц. Милен Михов и Краси-
мир Богданов предложиха въвеж-
дане на учебен предмет „Родолю-
бие“, както и часове по военно обу-

чение и действия при бедствия и 
аварии. На фона на непрекъснато 
връхлитащите ни стихийни бед-
ствия младите хора трябва да при-
добиват знания и умение за реакция 
при кризисни ситуации, мотивират 
се Михов и Богданов. 

Двамата искат запазване на ча-

совете по „История и цивилизация“ 
като задължителен учебен предмет 
във втория гимназиален етап, както 
и на информатика, информационни 
технологии и изкуства - в първия 
гимназиален етап.

Патриотите настояват също за 
задължително обучение на 4-го-
дишните, като важен етап от социа-
лизацията и усвояването на българ-
ския език. Сред предложенията са 
още: запазване на т.нар. ресурсни 
центрове, запазване на статута и 
модернизация на системата на по-
мощните училища, определяне ста-
тута на българските училища в чуж-
бина като неразделен елемент от 
българската образователна систе-
ма, промяна в методиката на опре-
деляне на делегираните бюджети, 
с която качеството на образование-
то да стане важен фактор при фор-
мирането им.

Продължете процедурата по 
отнемане на лиценза на ЕРП-тата!
зАКОНОДАтЕлНИ ПРОмЕНИ НА Пф сРЕщу 
мОНОПОлИстИтЕ

Искрен Веселинов, народен 
представител от 
Патриотичния фронт

Ревизия на десетилетието 
на „ромското включване“

Патриотите с предложения 
в Закона за образованието 

доц. Милен Михов (най-вляво) и Красимир Богданов 
(най-вдясно) по време на среща с ръководството на 
Националната асоциация на ресурсните учители 

Специална група ще отговаря 
за връзките на Патриотичния 
фронт с неправителствени 

организации. Султанка Петрова, Ди-
митър Байрактаров и Искрен Весе-
линов са депутатите, които се зае-
мат с тази задача. 

През последните седмици де-
путатите от Патриотичния фронт 
проведоха десетки срещи с пред-
ставители на неправителствения 
сектор и с граждани, съобщи Дими-
тър Байрактаров. 

Патриотите подготвят пакет 
предложения за изчистване на не-
дъзите в Закона за частните съдеб-
ни изпълнители, където се шири 
произвол, тъй като имущество на 
фирми и граждани за стотици хиля-
ди лева се оценява символично, а 
потърпевшите нямат право да об-

жалват, уточни Байрактаров.
Искрен Веселинов пък работи 

върху Закона за частните фалити, 
като проучва най-добрите практики 
в други страни. Веселинов е замест-
ник-председател на ВМРО и замест-
ник-председател на парламентар-
ната група на Патриотичния фронт.

Непрекъснато ще предлагаме 
за обсъждане в парламента подоб-
ни закони, които пряко засягат хо-
рата, за да могат избирателите да 
видят по реакцията в залата кой точ-
но работи и защитава интересите 
им и кой обслужва различни лобита, 
категорични са народните предста-
вители от Патриотичния фронт.

Повече за дейността на д-р 
Султанка Петрова – член на кон-
тактната група – вижте в интер-
вюто на стр. 5

Патриотите вкарват 
гражданските организации 
в парламента 
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Ангел Джамбазки е 
най-активният български евродепутат 

Без ГМО в Европа

Пръв сред предста-
вителите на Бъл-
гария в Европар-

ламента по отношение на 
активност се подрежда 
заместник-председателят 
на ВМРО Ангел Джамбаз-

ки. Това сочи класацията 
„Ранг на евродепутата“.  
Тя представлява статисти-
ческа база данни, която 
пресмята колко и какви са 
дейностите на депутатите 
в Европейския парла -

мент.
Интернет страницата 

MEPranking.eu изчислява 
активността на всички 751 
представители в Европей-
ския парламент, като сле-
ди изказванията, докла-

дите, позициите, въпро-
сите и декларациите, кои-
то те отправят.

Като се вземат пред-
вид всички дейнос ти, 
които дават оценка, Ан-
гел Джамбазки е първи 

по активност сред българ-
ските евродепутати, като 
рангът му се изчислява на 
309 точки. Това дава на 
Джамбазки 42-ро място 
от всички 751 евродепу-
тати.

Заместник-председателят на 
ВМРО – БНД и представител 
в Европейския парламент 

Ангел Джамбазки предложи по-
вече от 30 изменения в евродокла-
да за напредъка на Македония.  
Джамбазки внесе и изменения в 
докладите за напредъка на Сър-
бия, Косово, Черна гора и Турция.

В доклада за Македония из-
мененията са свързани с правата 
на българите там, със сключване-
то на договора за добросъседство 
между Македония и България, с 

корупцията, с езика на омразата в 
медиите и с други проблемни сек-
тори.

Оценката на българския пред-
ставител е, че докладът към Ма-
кедония е критичен и въпреки че 
Скопие има постижения, очаква-
нията са за много по-големи уси-
лия и резултати.

Ангел Джамбазки е категори-
чен, че пътят на Македония за Ев-
ропа минава през добри отноше-
ния със София и зачитането на пра-
вата на българите в Македония. 

Джамбазки напомня, че това важи 
в същата степен и за Сърбия.

Евродепутатът на ВМРО на-
прави и редица бележки по докла-
да за напредъка на Косово. Опа-
сението на Джамбазки е, че на те-
риторията на Косово функциони-
рат организации и групи, които 
споделят идеологията на „Ислям-
ска държава“. Джамбазки насто-
ява да се гарантират и правата на 
българските общности, живеещи 
в Косово.

Според заместник-председа-

теля на ВМРО от всички държави, 
които водят преговори с ЕС, най-
близо до постигане на критериите 
за членство е Черна гора. 

В доклада относно Турция 

българският представител напра-
ви редица остри изменения, тъй 
като Турция се показва като нена-
дежден партньор на Съюза. Нещо 
повече, тя се превръща в заплаха 
за държави като България и Гър-
ция поради политиката, която 
води. Ангел Джамбазки отбеляз-
ва, че вместо да се водят прегово-
ри с Турция, на нея трябва да бъ-
дат наложени санкции за това, че 
поддържа и подкрепя терористич-
ни организации, включително „Ис-
лямска държава“.

ВМРО – Българско национално движение следи пътя 
на Македония и балканските страни към ЕС

Приетите от Европейския 
парламент промени, кои-
то позволяват на държа-

вите-членки на Европейския 
съюз сами да преценяват дали и 
как да забранят отглеждането на 
генномодифицирани организми 
(ГМО), са разумни и съдържат 
нови разпоредби, от които има-
ше нужда. Това мнение изрази 
членът на ЕП и заместник-пред-
седател на ВМРО Ангел Джамба-
зки.

По време на парламентар-

ното заседание той потвърди, че 
ВМРО и мнозинството от българ-
ското общество са категорично 
против употребата на ГМО.

Това е тема от изключителен 
интерес и държавите сами тряб-
ва да определят политиката си 
по нея. Около 58% от граждани-
те на държавите-членки считат, 
че ГМО не са безопасни. Въпрос 
на национален суверенитет е 
всяка държава сама да решава 
дали да допусне ГМО на своя те-
ритория, допълни Джамбазки.

Защита на правата на бъл-
гарите отвъд границата е 
един от основните анга-

жименти, които пое замест-
ник-председателят на ВМРО 
Ангел Джамбазки при встъпва-
нето си в длъжност като пред-
ставител в Европейския парла-
мент.

Джамбазки посети Босиле-
град, за да се срещне с бълга-

рите от Западните покрайнини 
и да открие своя информа-
ционна приемна. Сърбия в мо-
мента води преговори за вли-
зане в Европейския съюз. При-
съединяването трябва да се 
случи, само ако се обърне вни-
мание на това как живеят бъл-
гарите тук, обясни Джамбазки.

Абсолютно задължително 
е нашите сънародници да мо-

гат да изучават български език, 
както и да използват българ-
ския език като официален, до-
пълни заместник-председате-
лят на ВМРО.

Преди седмици евродепу-
татът от ВМРО откри свои при-
емни и в Република Македо-
ния. Офиси има във Враца, Кар-
лово и Велико Търново, а от-
скоро - в Бургас и Благоевград.

Евродепутатът и заместник-
председател на ВМРО Ангел 
Джамбазки призова Европей-

ският парламент и Европейската 
комисия да разгледат петицията на 
български граждани срещу лошите 
практики на топлофикациите в Бъл-
гария и да бъде взето отношение  
по нея.

В заседание на комисията по 
петиции към ЕП заместник-предсе-
дателят на ВМРО изтъкна, че става 
дума за проблем, който засяга око-
ло 2 милиона български граждани, 
които са поставени в патова ситуа-
ция. От една страна не знаят за как-
во плащат, тъй като начинът на об-
разуване на сметките им е обър-
кващ. От друга страна - липсват ин-
дивидуални договори, което въз-
препятства възможността да се оп-
ределя индивидуалното потребле-
ние. 

Потребителите с право са не-
доволни, изтъква Ангел Джамбаз-
ки. Според него недоразумение е 
и т.нар. такса „сградна инсталация” 
– хората са принудени да плащат, 

въпреки нежеланието си да полз-
ват услугата.

След заседанието Ангел Джам-
базки напомни, че напук на всички 
правни принципи топлофикациите 
продължават да държат потреби-
телите в постоянна форма на зави-
симост. Представителят на ВМРО 

заяви още, че няма и не може да 
има никакви аргументи, които да 
ограничават свободата на догова-
ряне и правото на всеки един по-
требител да прецени дали да полз-
ва или да не ползва дадена услуга, 
както и да договори сам индивиду-
ални условия с доставчика.

Петицията срещу терора на 
топлофикациите влезе в Европарламента

Приемни на Джамбазки – 
от Черно море до Македония 

Откриване на съвместна 
приемна за граждани в 

Благоевград на евродепутата 
Ангел Джамбазки и народния 
представител от Пиринска 
Македония Атанас Стоянов
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КРАсИмИР КАРАКАчАНОв, ПРЕДсЕДАтЕл НА вмРО – бългАРсКО 
НАЦИОНАлНО ДвИжЕНИЕ, съПРЕДсЕДАтЕл НА ПАтРИОтИчНИя фРОНт 
И зАмЕстНИК-ПРЕДсЕДАтЕл НА НАРОДНОтО събРАНИЕ:

Из реч на Красимир Каракачанов 
от трибуната на Народното събра-
ние. Заглавието е на в-к „България“

След нападението в Париж ние 
живеем в една друга Европа. 
Може още да не го усещате, но 

нападенията в Париж изтриха една 
нелепа илюзия, която ни натрапваха 
от няколко десетилетия. Илюзията на 
прехваления мултикултурализъм, на 
псевдолибералния модел.

Да, стреляха по словото. Но стре-
ляха всъщност срещу една суверенна 
държава – флагман на Европейския 
съюз. Стреляха по нашата цивилиза-
ция, базирана на християнските цен-
ности и толерантност.

Това можеше и да не се случи, 
ако всички онези политици, които се 
стекоха в Париж след атентата, за да 
покажат своята солидарност с Фран-
ция, години наред се правеха, че не 

виждат какво се случва в Близкия Из-
ток. Там бяха избити над 100 хиляди 
мирни мюсюлмани, над 1 милион 
християни в Ирак и Сирия бяха прого-
нени от родните им места като църк-
вите и домовете им планомерно се 
унищожаваха.
ЦЕНАтА НА ПЕтРОлА И 
гАзтА бяХА ПО ПО-вАжНИ 
От чОвЕшКИя жИвОт И 
ДОстОйНствО.

Това лицемерие е истинската 
причина за случилото се в Париж и 
днес опасността от други терористич-
ни нападения в Европа е изключител-
но голяма.

Продължава на стр. 6. Там мо-
жете да прочетете и основните 
приоритети на правителството и 
Народното събрание през 2015 г. 
според парламентарната група на 
Патриотичния фронт.

В Париж и Копенхаген стреляха по нашите ценности
ДПс Е ИстИНсКАтА зАПлАХА зА бългАРИя

Интервю на Иван Петров

- Д-р Петрова, станахте попу-
лярна като човек, който придава на 
Патриотичния фронт хуманитарен 
и социален профил. Това не е ли в 
контраст с по-ярките и радикални 
послания на формацията?

- Напротив, патриотизмът започ-
ва именно от семейството, от грижа-
та за децата, за младежта, за обра-
зованието, за традиционните цен-
ности. 

ПАтРИОтИзмът зНАчИ И 
сОЦИАлНА сОлИДАРНОст, 
И сПРАвЕДлИвОст. 

Няма как да си патриот и да тър-
пиш огромното социално неравен-
ство – то разлага националната общ-
ност. Затова Патриотичният фронт 
винаги е застъпвал социални теми. 
А Националната женска организация 
на ВМРО е техен естествен изрази-
тел.

- Какво представлява Нацио-
налната женска организация на 
ВМРО?

- Имаме структури в цялата стра-
на, а интересът към нас расте – все 
повече дами се присъединяват към 
каузите ни. Години наред работим 
заедно с неправителствения сектор 
по отношение на грижата за децата 
и подрастващите, възпитанието им, 
по социални и здравните теми.

Провеждаме постоянни диску-
сии. При препълнена зала премина 
кръглата маса, организирана от мен 
в парламента, на тема „Правата на 
децата – отговорност или бизнес?”. 
Отзоваха се представители на Аген-
цията за закрила на детето, Дирек-
цията за социално подпомагане, 
представители на 15 неправител-
ствени организации, свързани с ра-
ботата и проблемите на децата, юри-
сти, психолози и колеги народни 
представители. 

Давам Ви друг пример от ско-
рошната ни дейност. Наскоро пока-
них ученици от столичната испанска 
гимназия „Мигел де Сервантес“ в 
сградата на Народното събрание 
Това е втората група младежи, коя-
то се запознава по този начин с 
функционирането на законодател-
ния орган. 

въвЕжДАНЕ НА 
ОбучИтЕлНИ ПРОгРАмИ 
ПО гРАжДАНсКО 
ОбРАзОвАНИЕ зА 
млАДИтЕ Е НАшА стАРА 
ИДЕя. 

Поддържаме широка културна и 
социална дейност. ВМРО, например, 
има ансамбъл „Гоце Делчев“, който е 
най-старият у нас.  

За 12-а поредна година правим 
конкурс „Мис Македонско девойче“. 
Това е нещо, с което много се гордея 
– конкурс, в който водещите са кра-
сотата, чарът, традицията и интелек-
тът. Само естествена красота, без си-
ликон. 

Създадохме и контактна коми-
сия за връзки с неправителствените 
организации. Въобще, нашата работа 
е да приобщаваме. Целта ни е да из-
граждаме един нов, по-културен об-
разец за политика, обърната към до-
брото. Надявам се все повече българ-
ки да ни припознават и да стават част 
от колектива ни.

- Искате да има и специално ми-
нистерство, с ресор семейството и 

децата. 
- Да, трябва да има 

единна политика по тези 
въпроси, която да обеди-
нява различните звена в 
администрацията. Дос-
тъпът до тази политика 
трябва да е на едно мяс-
то. Защото обикалянето 
по министерства и аген-
ции създава много про-
блеми на хората, които имат нужда 
от помощ. 

Целта на такова звено в админи-
страцията не е да увеличи бюрокра-
цията, а да я намали. Както и да съз-
даде 

ЕДИННА ПОлИтИКА зА 
чОвЕшКИя КАПИтАл 
НА бългАРИя. тОвА 
Е ИзКлючИтЕлНО 
вАжНО във вРЕмЕ 
НА ДЕмОгРАфсКА 
КАтАстРОфА.

- Да Ви питам нещо във връзка 
с това. Напоследък набира скорост 
темата за задължителните ваксини, 
какво е Вашето виждане?

- Моята лична позиция – като 
майка и като народен представител, 
е в подкрепа правото на информира-
ност що се касае до здравето на де-
цата ни. През последните седмици 
родителски и пациентски организа-
ции поискаха отпадане на задължи-
телната имунизация. 

Това напрежение обяснявам 
именно с липсата на диалог между 
институциите и обществото, с липса-
та на изчерпателна експертна инфор-
мация, която да разкрие и ползите, и 
вредите от тази манипулация. Давам 
пример – масово родителите не зна-
ят, че има алтернативни ваксини, с 
по-малко странични ефекти, но те не 
се покриват от Здравната каса. 

Продължава на стр. 7

Д-Р султАНКА ПЕтРОвА, ПРЕДсЕДАтЕл НА НАЦИОНАлНАтА жЕНсКА 
ОРгАНИзАЦИя НА вмРО – бългАРсКО НАЦИОНАлНО ДвИжЕНИЕ 
И НАРОДЕН ПРЕДстАвИтЕл в ПАРлАмЕНтАРНАтА гРуПА НА 
ПАтРИОтИчНИя фРОНт:

Залагаме на здравето 
и семейството
НАстОявАмЕ зА сПИРАНЕ ИзтОчвАНЕтО НА сОЦИАлНАтА сИстЕмА
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ДПс Е ИстИНсКАтА зАПлАХА зА бългАРИя
Продължение от стр. 5

Но да се върнем към реалните 
проблеми в България. За съжаление 
Народното събрание отново се пре-
връща в арена на междупартийно 
боричкане, демагогия и обиди, а 
българският народ очаква депута-
тите най-после да прочетат какво 
пише на сградата на парламента – 
„Съединението прави силата“!
бългАРсКИят НАРОД 
ОчАКвА От НАРОДНОтО 
събРАНИЕ ОтгОвОРНОст, 
АДЕКвАтНИ зАКОНИ И 
ПОвЕчЕ ПАтРИОтИзъм.

Патриотичният фронт – НФСБ и 
ВМРО подкрепи създаването на 
правителство срещу ясно поети ан-
гажименти за създаване на упра-
вленска програма, в която не само 
да бъдат набелязани реалните про-
блеми на България, но и да започнат 
действия за тяхното решаване. 

В последните няколко месеца 
от ДПС репетират своята риторика 
срещу Патриотичния фронт, обвиня-
вайки ни в националпопулизъм, 
като щедро предлагат безвъзмезд-
ната подкрепа на ДПС за правител-
ството, ако то се освободи от гласо-
вете на българските патриоти.

Искам да попитам нещо уважа-
емия г-н Местан, който преди време 
заяви, че партията му представлява 
малцинствата в България. Спомняте 
ли си, г-н Местан, че по време на 
Тройната коалиция (2005 - 2009 г.), 
когато ДПС бе мандатоносител, бе 
обявено т. нар. „десетилетие на 
ромското включване“? Това десети-
летие свършва тази година.

Сега питам колегите народни 
представители и министрите реше-
ни ли са проблемите с циганското 
население в България. Не бързайте 
да казвате „не“! ДПС всъщност на-
прави много успешно включване на 

циганите. Включи ги успешно в схе-
мите за купуване на гласове.

И същите тези хора от ДПС сега 
обвиняват Патриотичния фронт в 
националпопулизъм. Не, г-н Местан, 
вие от ДПС сте националпопулисти. 
НямА ПО-
НАЦИОНАлИстИчЕсКА И 
ПОПулИстКА ПАРтИя От 
ДПс, 

при това грозно флиртуваща с 
ислямската религия. Вие се прегър-
нахте с турския национализъм и не-
оосманизъм на Ердоган и Давутоглу.

Няма по-голям популизъм от 
това да се представяш за либерал и 
евроатлантик, когато държиш сто-
тици хиляди избиратели във феода-
лизма и мизерията.

Всъщност, нищо ново не каз-
вам. Дори авторитетният вестник 
„Ню Йорк Таймс“ го написа вече.

Ще завърша с една малко тъж-
на история. Българче беше първото 

бебе в Кипър за 2015 г. А първите 
бебета у нас бяха на майки на 14 и 
16-годишна възраст. Майката на 
първото бебе в Бургас, например, 
избяга – било третото засега дете в 
циганското семейство.

Докато у нас се раждат деца на 
невръстни майки, едно българско 

семейство преди 7 години напусна-
ло страната и се преселило в Кипър, 
за да търси по-добро бъдеще. Звучи 
като най-краткото описание на случ-
ващото се у нас. Звучи като нацио-
нална диагноза.

Това трябва да променим. Ина-
че трябва да си ходим!

1. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА НАСТО-
ЯВАМЕ ЗА ПЪЛНОТО ИЗВАЖДАНЕ 
НА ДПС ОТ ВЛАСТТА.

2. ПРОМЕНИ В ИЗБОРНОТО ЗА-
КОНОДАТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ С ЦЕЛ 
ОГРАНИЧАВАНЕ НА КУПЕНИЯ ЕТНИ-
ЧЕСКИ И КОРПОРАТИВЕН ВОТ.

3. ПАТРИОТИЧНИЯТ ФРОНТ Е 
ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА 
ТОКА – очакваме резултатите от ре-
визията в енергетиката, която насто-
ящото правителство обеща да напра-
ви - едно от условията за подкрепата 
ни. 

Очакваме и ще изискваме кон-
кретни действия за предоговаряне 
на споразуменията с т. нар. „амери-
кански централи“ ТЕЦ „Марица-из-
ток“ 1 и 3, изключване на заводските 
централи и на неефективните топло-
фикации от цената на тока, стягане 
на финансовата дисциплина в дър-
жавните енергийни дружества и на-
маляване на загубите в Национална-
та електрическа компания. Нови пре-
говори с Русия и нови, по-справед-
ливи, цени на газ за България.

Продължаваме да смятаме, че 
се нуждаем от нова цялостна уредба 
на контрола върху монополите. В 
тази връзка ще направим своите 
предложения за промени в Закона 
за защита на конкуренцията и Закона 
за енергетиката. Патриотичният 
фронт смята, че е необходимо по-
широко гражданско начало и кон-
трол върху дейността на монополи-
те и ще търсим законова регламен-
тация за това.

4. ДА БЪДЕ ОВЛАДЯН ЗАСИЛЕ-
НИЯТ МИГРАЦИОНЕН НАТИСК СПРЯ-
МО БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ДОВЪРШВАНЕ 
НА ПРЕГРАДНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО 
БЪЛГАРО-ТУРСКАТА ГРАНИЦА. Па-
триотичният фронт не приема аргу-
ментите за липса на средства за до-
изграждане на преградните съоръ-
жения и прилежащата пътна инфра-
структура. Похарчените средства ще 
бъдат изплатени само за една годи-

на, ако спестим парите, харчени за 
издръжка на нелегалните имигранти 
и командировъчните на изпратените 
от вътрешността на страната към гра-
ницата полицаи.

Смятаме за нелепи споровете 
между институциите кой следва да 
охранява границата ни. България 
трябва да използва всякакви сили, за 
да ограничи опасността. Не може да 
има никакви скрупули по темата за 
използване на армията. Италия, Гър-
ция, Турция – това са само част от 
примерите, в които армията подпо-
мага охраната на държавната грани-
ца, а от една седмица и френската 
армия пое функции по охрана на об-
ществения интерес.

Напомняме чл. 132 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на 
Република България, според който 
въоръжените сили изпълняват зада-
чи по охрана и отбрана на обекти от 
критичната инфраструктура.

5.  ПАТРИОТИЧНИЯТ 
ФРОНТ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА 
НАСТОЯВА ПРАВИТЕЛСТВОТО 
ДА ПРИЕМЕ НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЕ НА БИТОВАТА ПРЕС-
ТЪПНОСТ, която продължава 
да е бич за стотици хиляди 
българи, живеещи в малките 
населени места и селата. Дър-

жавата трябва да се справи с вилне-
ещите групи асоциални елементи, 
които се чувстват безнаказани и уни-
щожават плодовете на чуждия труд, 
ограбват имуществото на граждани-
те и издевателстват над беззащит-
ните възрастни хора.

Патриотичният фронт вече на-
прави заявка за изготвянето на по-
добна Национална програма, която 
да съчетае усилията на Прокурату-
рата, МВР и Министерството на пра-
восъдието, и ще бъде катализатор 
за създаването ѝ. Ние, съвместно с 
въпросните институции, ще започ-
нем дебат за разширяване обхвата 
на неизбежната отбрана, така че там 
където институциите са безсилни, 
хората да могат да защитят сами жи-
вота, честта и имота си.

6. ПАТРИОТИЧНИЯТ ФРОНТ ЩЕ 
ПРЕДЛОЖИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛСТВОТО С ЦЕЛ ОСВОБОЖДАВА-
НЕТО НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ ОТ РЕЖИМА НА ОГРАНИ-
ЧЕНИЯ и ненужно завишени норма-
тивни изисквания, поставящи пред-
приемачеството в зависимост от ре-
кета на контролните органи. 

Ще предложим решение за про-
блема с дългогодишния рекет от 
страна на чуждите търговски вериги 
над българския производител. Не 
можем да разчитаме на подем на 
дребния и среден бизнес без рефор-
ма в банковата система, която да на-
прави кредитите по-достъпни и 
обуздаване алчността на голяма част 
от кредитните институции - законът 
трябва да гарантира справедливо 

разпределение на риска между кре-
дитодател и кредитополучател. 

Същото се отнася за частните съ-
дебни изпълнители, чиито действия 
и такси често не дават никакъв шанс 
за бизнеса и за обикновения граж-
данин да продължат дейността си и 
така да изплатят задълженията си. В 
тази връзка подготвяме и ще внесем 
промени в Гражданско-процесуал-
ния кодекс.

7. УСИЛИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ДЕ-
МОГРАФСКИЯ ПРОБЛЕМ ще бъдат 
другият важен акцент в работата ни 
в Народното събрание, защото бъл-
гарите са сред най-бързо изчезва-

щите нации в света. Изпреварваме 
по смъртност Афганистан, Ирак и Си-
рия, а по раждаемост сме на 220-о 
място сред 240 страни. Запи сахме 
в правителствената програма, че 
ще бъде създадена работеща стра-
тегия за разрешаване на този най-
важен за нацията ни проблем, на-
стояваме да бъдат направени пър-
вите стъпки в тази посока.

Започваме консултации за под-
крепа на предложението ни за про-
мяна в Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, 
което ще позволи на работещите 
родители да усетят държавната 

грижа не с 20 лв. ефект годишно, а 
с 20 лв. месечно. Това ще доведе 
до създаване на действащ механи-
зъм за подкрепа на семействата, 
които отглеждат децата си с грижа, 
социализират ги, грижат се за обу-
чението им, а същевременно рабо-
тят, внасят данъци и осигуровки и 
така допринасят за бюджета.

Това са основните приоритети 
на Патриотичен фронт – НФСБ и 
ВМРО през следващите няколко ме-
сеца. От ясното ангажиране на пра-
вителството с тях зависи и нашата 
парламентарна подкрепа за него.

Приоритети на Патриотичния фронт 

В Париж и Копенхаген стреляха по нашите ценности
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Господин Ципрас, какво правим 
с правата на българите в Гърция?

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: тихомир маринов –  0882123866
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:

Казват, че СИРИЗА били нов тип 
гръцки политици – далеч от 
шовинизма на предшествени-

ците си. Предстои да разберем дали 
това е вярно. Засега знаем само, че 
представителите на новите управля-
ващи в Гърция на няколко пъти гово-
риха за намиране на решение в спо-
ра между Атина и Скопие. Това може 
би означава, че не стоят на същите 
ортодоксални позиции като тради-
ционните гръцки партии. Последни-
те като че ли нямаха против „бълга-
рин“ да продължава да е обида, а на 
определящите се като българи (или 
„македонци“) в Северна Гърция се 
гледаше като на врагове, „славяно-
гласни“ или просто заблудени.

Да, СИРИЗА е нов полъх в гръц-
ката политика. Но знаем също, че 
СИРИЗА се съюзи с една радикална 
дясна гръцка формация, която някак 
си не стои на позициите на новите 

левичари. Явно омразата към Брюк-
сел се оказа по-силна от ляво-де-
сните различия.

Не че Брюксел е много за оби-
чане, но и лицемерието южно от нас 
вече взема опасни размери. Същите 
тези „Независими гърци“ (новите 
съюзници на СИРИЗА) смятаха, че 
Германия трябвало нещо си да пла-
ща на Гърция още за Втората светов-
на война. Същият Панос Каменос от 
„Независими гърци“ се свързва и с 
антисемитски изказвания. Явно и 
тук е забъркан историко-идеологи-
чески бъркоч.

Та ставаше дума за лицемери-
ето – едва ли има нещо по-лицемер-
но от желанието някакъв дълг да се 
отписва, да се разсрочва за пореден 
път, да се предоговаря на специална 
конференция (каквато – видите ли 
– имало било за Германия през 50-
те). И така нататък, и така нататък. 

Господа на юг, ами тогава и ние да 
отпишем нашите дългове, а?

Но нека оставим тази тема – тя 
е добре известна. Уви, по-малко из-
вестна е друга тема – темата за въ-
просните „славяногласни“ в Северна 
Гърция. От онези в Македония до 
онези в Тракия. Говорят чудесен 
български. Едните говорят по маке-
донски, другите по родопски (а спо-
ред гърците – по „помашки“). Дали 
нещо в Гърция въобще се е проме-
нило ще си проличи именно по съд-
бата на тези хора.

Сега, с новата власт, се отварят 
шансове да се разхлаби шовинис-
тичната хватка около нашите съна-
родници в Гърция. Говорещите бъл-
гарски в северната част на днешна 
Гърция трябва да говорят езика си 
без да се оглеждат плахо, без да 
споделят, че го говорят само вкъщи, 
без да търпят погроми, защото са 

пели български песни.
Но тук идва ролята на българ-

ската държава. Вятърът на промя-
ната в Гърция трябва да бъде из-
ползван. България трябва да обърне 
внимание върху съдбата на тези 
хора. Ето, в Скопие вече заговориха 
за новата власт в Атина и как тя ще 
се отрази на македонските претен-

ции. В София като че ли отново не 
обръщаме внимание на тези теми.

Че южните ни съседи не искат 
да си плащат сметката, е ясно. 
Няма какво толкова да го дъвчем. 
Нека поставим по-важния за нас 
въпрос сега. Господин Ципрас, как-
во правим с правата на българите 
в Гърция?

Продължение от стр. 5 
В момента родителите, които не 

искат да ваксинират децата си, нами-
рат начин да получат фиктивен доку-
мент за имунизация, за да могат да ги 
запишат в учебно заведение. В случая 
ефектът от задължителното ваксини-
ране има опасен резултат – хем дет-
ските градини и училищата биват по-
сещавани от неимунизирани деца, хем 
институциите не знаят за това. Така се 
стига до липса на обективна статисти-
ка, нужна за ефективно здравеопазва-
не.

- Какъв е изходът?
- Убедена съм, че ресорните ин-

ституции биха могли да проведат из-
черпателна 
ИНфОРмАЦИОННА 
КАмПАНИя, ПРЕДстАвящА 
КАКтО ПОлзИтЕ, тАКА 
И НЕгАтИвИтЕ От 
ИмуНИзАЦИя НА ДЕЦАтА. 

Това ще доведе до възможността 
родителят да вземе решение, базира-
но на научни факти и експертни оцен-
ки.

- А какво мислите по друг щекот-
лив въпрос по Вашата тема - как гле-
дате на съдбата на ТЕЛК и НЕЛК?

- Аз вече внесох предложения за 
промяна на Закона за здравето по тази 
тема. Тези промени получиха одобре-
нието на Националната експертна ле-
карска комисия (НЕЛК), на Национал-
ния осигурител институт (НОИ), Лекар-
ския съюз и на Центъра за защита пра-
вата в здравеопазването.

Ако промените бъдат приети от 
Народното събрание, то членовете на 
експертни комисии ще имат възмож-
ност да практикуват същевременно и 
лекарската си професия. Досега дейст-
ващият закон забранява членовете на 
комисии да практикуват. Това доведе 
до проблем с попълване на съставите 
на експертните лекарски комисии, а 
гражданите  чакат с години, за да бъ-
дат прегледани и освидетелствани. 

- Друга Ваша инициатива е връ-
щането на женските консултации и 
въвеждане на детска профилактика. 
Защо това е нужно, не са ли достатъч-
но харчовете на Здравната каса? 

- Здравето на нацията трябва да 
бъде с приоритет – 
НямА ЦЕНА, КОятО ДА 
АРгумЕНтИРА лИПсАтА 
НА ОтгОвОРНОст НА 
ДъРжАвАтА И Към 
жЕНИтЕ, И Към ДЕЦАтА.

Тъй като в годините на прехода 
загубихме много ценна практика, за-
това си поставяме задачата да бъде 
възстановена женската консултация. 
Това е единственият начин да гаран-
тираме здравето на новородените, 
респективно на идните поколения. 
Анализите, които направихме, показ-
ват, че голяма част от жените в малки-
те населени места, особено в родоп-
ските села и в гетата, отиват да раждат 
без дори да са минали една консулта-
ция. Това е риск за техния живот и за 
този на бебето, както и предпоставка 
за редица труднолечими заболявания.

Въвеждането на детската профи-
лактика също е акцент в работата ми, 
защото в днешно време медицината 
е напреднала до нива, които позволя-
ват в най-ранна фаза да бъдат реги-
стрирани заболявания и да бъдат на-

временно лекувани. В тази насока ра-
ботя с няколко неправителствени па-
циентски и родителски организации. 
Наша цел е създаване Национална 
програма за детско здраве.

- Споменахте гетата - споделяте 
ли по-радикалното отношение към 
общностите, живеещи в тях? 

- Вижте, имаме огромен проблем 
– и социален, и медицински, но и ико-
номически. Казвам го с болка за са-
мите хора в гетата и за техните шан-
сове в живота. Циганите казват, че 
имат традиции – живеят в нездраво-
словна среда, раждат в невръстна 
възраст, не посещават учебни заве-
дения, а стандартът им на живот е 
много нисък. Актуален е въпросът за 
практиката „деца раждат деца“. Пър-
во, това е в разрез с природните за-
кони – на 12-14 г. едно момиче не е 
физически способно да износи здра-
во дете. Второ – това е в разрез и с 
Наказателния кодекс. Трето, оказва 
се, че зад високата раждаемост често 
се корени и икономически интерес. 
И към момента социалната система 

бива буквално източвана – бабата 
взима помощи за непълнолетната си 
дъщеря, която пък взима помощи за 
своето дете. Това трябва да бъде пре-
установено и затова с колегите от Па-
триотичния фронт напълно подкрепя-
ме готвените законови изменения. 

Според нас 3-детният модел е оп-
тимален за ситуацията в страната ни. 
НЕ мОжЕм ДА стИмулИРА-
мЕ бЕзОтгОвОРНАтА РАж-
ДАЕмОст И ДА НАРИчАмЕ 
тОвА ПРАвИлНА сОЦИАл-
НА ПОлИтИКА.

От друга страна - по данни на 
Световната банка, след 10 години 
един от всеки петима, излизащи на 
пазара на труда в България, ще бъде 
циганин. Предвид традиционната ни-
ска степен на образованост сред тази 
общност, страната ни ще изпадне в 
икономическа и социална криза. На 
практика няма да има кой да работи, 
в бюджета няма да влизат нито данъ-
ци, нито осигурителни вноски. Тогава 
кой и как ще покрива нуждите на 
Здравната каса и на НОИ!? Това е ре-
ален геноцид.

Д-Р султАНКА ПЕтРОвА, ПРЕДсЕДАтЕл НА НАЦИОНАлНАтА жЕНсКА ОРгАНИзАЦИя НА вмРО – бългАРсКО 
НАЦИОНАлНО ДвИжЕНИЕ И НАРОДЕН ПРЕДстАвИтЕл в ПАРлАмЕНтАРНАтА гРуПА НА ПАтРИОтИчНИя фРОНт:

Залагаме на здравето и семейството
НАстОявАмЕ зА сПИРАНЕ ИзтОчвАНЕтО НА сОЦИАлНАтА сИстЕмА
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Поклон пред паметта и делото 
на Васил Левски!

142 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Иванов Кунчев

„Аз, Васил Лъвский в Карлово роден,
от българска майка юнак аз роден,
не щях да съм турски и никакъв роб…“

Обесването на Васил Левски
Христо Ботев

О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш?
 
Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня,
затуй, че твоят свещен глас, майко,
е глас без помощ, глас във пустиня.
 
Плачи! Там близо край град София
стърчи, аз видях, черно бесило,
и твой един син, Българийо,
виси на него със страшна сила.
 
Гарванът грачи грозно, зловещо,
псета и вълци вият в полята,
старци се молят богу горещо,
жените плачат, пищят децата.
 
Зимата пее свойта зла песен,
вихрове гонят тръни в полето,
и студ, и мраз, и плач без надежда
навяват на теб скръб на сърцето.

На 3 март почитаме предците си, 
дали живота си в битка 

за свободата и обединението на 
Отечеството.

137 години от 
освобождението 

на  България 
от турско 
робство

България 24Национална телевизия „България 24“ - 
първа информира, първа коментира


