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ПРАВИТЕЛСТВОТО ПОВИШАВА ДОХОДИТЕ

Обещаното от Патриотите
повишаване на пенсиите продължава
ВЪРВИ РЕВИЗИЯТА НА НЕПРАВОМЕРНИ „ИНВАЛИДНИ“ ПЛАЩАНИЯ

М

инималната пенсия стана
200 лева. Това е второто
увеличение на пенсиите
само за последните месеци – след
като през юли парите на най-бедните пенсионери бяха вдигнати до

180 лв., т.е. с малко над 10%. Така
над 800 хиляди българи получават повече пари.

Увеличаването на минималните пенсии бе и първият закон
в настоящото Народно събрание. Той е по инициатива на Обединените патриоти, които поискаха увеличаването на минималната пенсия, за да може въобще
да се състави правителство.
Тече и ревизията на неправо-

мерни инвалидни пенсии. Със
спирането на плащания към мними „инвалиди“ ще се освободят
средства за цялостно увеличение
на всички пенсии. Ревизията е
под контрола на заместник-министъра на труда и социалната
политика д-р Султанка Петрова,
излъчена от Патриотите от ВМРО.

СОЦИОЛОГИЯТА Е КАТЕГОРИЧНА:
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
Е ДОБРАТА НОВИНА
В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА

Н

а едно от челните места
по одобрение сред българите застава Красимир
Каракачанов – и като лидер, и
като министър. Външната политика на страната, която води правителството на Борисов със съществената помощ на Патриотите, се оценява изключително ви-

соко.
Това са само част от изводите
от авторитетното изследване на
„Алфа рисърч“, публикувано наскоро и широко отразено в българските медии. Изследването
показа ясно, че Красимир Каракачанов постепенно се превръща
в основна фигура в българския

политически живот.
Изследването е националнопредставително, проведено е
меж ду 13-и и 20 -и септември
2017 г. с 1030 ефективни преки
стандартизирани интервюта.
Подробности и графики – на
страница 7

От следващата година всички пенсии скачат с близо 4%.
Така, на практика, средната пенсия у нас ще достигне нива от
350-370 лв.
От 2019 г. пък трябва да отпадне и таванът на пенсиите.
Така още над 50 хиляди пенсионери ще могат да се възползват.

Междувременно правителството с участието на Патриотите започна поетапно повишаване
на доходите. Икономическите
показатели на страната са добри,
а безработицата е безпрецедентно ниска.
За ревизията на ТЕЛК-решенията четете на стр. 4
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ПАТРИОТИТЕ ОТ ВМРО С КЛЮЧОВ ПРИНОС
ЗА БЪЛГАРЩИНАТА НА БАЛКАНИТЕ

Исторически пробив! Албания
призна българското малцинство

ТОЗИ ПЪТ ВМРО, ГЕРБ, БСП И ДПС ПОКАЗАХА
ЕДИНОДЕЙСТВИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

С

лед историческия пробив в отношенията с Македония България постигна още един успех в
политиката си на Балканите. Албанският парламент призна наличието на българско малцинство в пределите на
страната.
Законът, който признава малцинството ни, беше приет със 102 гласа „за“,
10 „против“ и 1 „въздържал се“.
Дълго време в документа името
„българи“ липсваше. Поправката беше
приета в последния момент – с енергичната намеса на Обединените патриоти, български учени и много други,
както и на мнозина отговорни политици.
Признаването се случва с решителната подкрепа на евродепутата Ангел Джамбазки и на депутатите на Патриотите от ВМРО Юлиан Ангелов, Красимир Богданов, Борис Вангелов и много други.
Въпросът за официалното призна-

(ГЕРБ/НП) поправка в доклада на Европейския парламент за 2016 г.
за напредъка
на Албания,
която призовава страната да
признае българско малНастоящият и досегашният председатели на Държавната агенция за българите в чуж- цинство в райобина – Петър Харалампиев и Борис Вангелов, имат ключов принос за пробива в отношенията ните на Мала
преспа, Голо
с Албания
ване на българското малцинство в Ал- пата на Социалистическата партия в
бърдо и Гора.
бания беше напомнен пред официал- албанския парламент Таулант Болла, а Благодарение на подкрепата, осигурената албанска страна от министър- евродепутатът от ГЕРБ/ ЕНП Андрей Ко- на и от останалите български депутати
председателя Бойко Борисов, а огро- вачев разговаря с Генц Полло – замест- в своите групи, включително и от страмна работа свърши вицепремиерът и ник-председател на опозиционната Де- на на евродепутатите на ДПС, поправвъншен министър Екатерина Захари- мократическа партия. Така поправката ката беше одобрена в пленарната зала
ева.
мина с консенсус в албанския парла- от над 400 евродепутати.
Председателят на Партията на ев- мент.
Същевременно, местните българропейските социалисти Сергей СтаниКлючова роля имаше и внесената ски организации в Албания, подкрепешев разговаря с председателя на гру- от Ангел Джамбазки и Андрей Ковачев ни от фондация „Българска памет“, из-

пратиха подписка до албанския парламент и правителството с искане малцинството им да бъде признато редом
с всички останали етнически малцинства в страната.
На последната пленарна сесия в
Страсбург отново с общи усилия осигурихме подкрепата на 29 депутати от 9
страни за спазване на препоръките на
ЕП и за включване на българското малцинство в проектозакона и за поддръжка на петицията-подписка на албанските граждани от български произход,
съобщава заместник-председателят на
ВМРО Ангел Джамбазки.
Нали никой не се съмнява, че тази
битка беше много повече със сръбските и гръцките интереси, отколкото разговор с общо взето приятелска Албания, напомня в емоционална публикация Ангел Джамбазки. Това е смъртта
на фалшивата „македонистка“ доктрина – край на коминтерновската лъжа,
добавя той.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ В ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО
МАЛЦИНСТВО В АЛБАНИЯ:

Доказахме, че съединението прави силата!
Със съкращения

Д

нес една от каузите на ВМРО,
която в своята
124-годишна история
винаги се е борила за
правата на българите на
Балканите, се увенча с
успех за целия български народ. Още в далечната 2008 г. аз се опитвах да убедя

правителството на
Тройната коалиция да
не пропуска историческия шанс да използва
кандидатстването на
Албания в НАТО, за да
реши въпроса за българското малцинството
в Албания. Това не стана. Девет години покъсно, благодарение на
„Обединени патриоти“ в управле-

Не сме второ качество хора!
„Не“ на Европа на две скорости
ПАТРИОТИТЕ ОТ ВМРО ДАДОХА НАЧАЛО У НАС НА
ОБЩОЕВРОПЕЙСКОТО НАЧИНАНИЕ ДОХОДЕН СЪЮЗ

О

фициален старт на общоевропейското начинание „Доходен
съюз“ дадоха Патриотите от
ВМРО. То минава под мотото „Равна
заплата за равен труд“. Целта му е да
предизвика дебат в Европейския парламент, който да сложи край на „Европа на две скорости“. Започва и събирането на подписи за общоевропейски
референдум.
Мартон Дьондьоши, народен
представител в Унгарския парламент,
който е основател на начинанието,

припомни, че инициативата вече беше
допусната от Европейската комисия и
това е сериозна победа. По думите му
това означава, че смисълът на инициативата е важен и приемлив, дори още
преди да е започнало същинското събиране на подписи.
Тази инициатива е историческа.
Тя дава шанс родните ни фирми да са
конкурентни с другите. Става дума за
един по-справедлив Европейски съюз.
Ние като партия имаме много добри
отношения с двата основни синдиката

нието и национално отговорната
политика на настоящия кабинет, ние
все пак успяхме.
С историческия успех в Албания, ние отново дадохме пример
за силата на девиза, изписан на
сградата на българското народно
събрание „Съединението прави силата“.
Това е венецът на общите усилия на политици, общественици и
борци за запазване на българщи-

ната, които се обединиха, независимо от политическите си убеждения, в името на правата на българските общности по света. Този акт
показа, че когато България има
ясна цел и използва пълноценно
своите външнополитически ресурси, всяка задача е изпълнима.
Аз намирам това за пряко продължение на договора за добросъседство с Република Македония.
Случилото се тези дни с нашето

малцинство в Албания е именно в
духа на приятелството.
Българите в македонските области и в земите на Албания може
да се наричат по различни начини,
но това не променя факта, че те са
същите тези хора, които живеят и
в Република България, и в Република Македония. Това са наши
братя и ние уважаваме правото на
всеки от тях да се определи както
сметне за честно пред съвестта си.

Михаил
Петров, коорд ина т о р на
инициативата
за България и
председател
на Националния младежки
комитет на
ВМРО, припомни, че това начинание идва в
Народният представител и организационен секре- най-правилния
тар на ВМРО Юлиан Ангелов
момент. Обезлюдяването на
в България, както и с работодателски- държави като България, заради прите организации и се надяваме и от тях влекателността на западните иконода получим подкрепа, каза при откри- мики, както и неравните заплащания,
ването народният представител и ор- са най-голямата заплаха за страните
ганизационен секретар на ВМРО – Бъл- от Източния блок.
гарско национално движение Юлиан
Подписите за предизвикване на
Ангелов.
референдум ще се събират по два на-

чина. Единият начин е обичайният – на
бланки, които са идентични с тези за
национален референдум и хората ще
могат да се подписват на предварително обявени места. Другият начин е
онлайн. Сайтът вече е преведен на
български и е активен – https://www.
dohodensauz.eu/.
След събирането на необходимите милион подписа от целия ЕС подписката ще бъде внесена в Еврокомисията. Тя трябва да внесе исканията за разглеждане в ЕП и да приеме политики
за осъществяване на това начинание.
За България минимумът е 12 хиляди подписа. Следете страницата на
vmro.bg, за да научавате местата на
подписката. Потърсете за повече информация клубовете на ВМРО близо
до Вас.
Ангел Джамбазки по темата –
на страница 5
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КАРАКАЧАНОВ: ДА НЕ ПОДЦЕНЯВАМЕ
РАДИКАЛНИЯ ИСЛЯМИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ!
ВЕРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ У НАС ТРЯБВА ДА Е ПОД КОНТРОЛА НА ДЪРЖАВАТА

Р

адикални фондации плащат
на определени етнически групи у нас за налагане на символите на радикалния ислям, съобщи по време на конференция на
тема „Тероризмът и електронните
медии“ вицепремиерът и министър
на отбраната Красимир Каракачанов.
Той внася две предложения в
Министерския съвет. Първото е
свързано с по-строгото финансиране на изповеданията. Втората тема
са кадрите, които се назначават да
проповядват религия – трябва да се
обучават у нас, под контрола на държавата.
Според Каракачанов, който е и
доктор по международни отношения, страната ни е заплашена от радикализация в последните години.

Едни хора, които допреди пет
години са ходили на протестантска
църква, днес ходят с бради до кръста и викат „Аллах акбар“, облечени
в бели чаршафи. Не можеш да разбереш това български граждани ли
са или някакви хора, дошли от щата
Пенджаб или някъде от Персийския
залив. И всички знаят, че всичко това
става срещу заплащане, заяви Каракачанов.
Военният министър обаче е категоричен, че това не значи да подценяваме проблема. Да, тези хора
може да не са опасни, защото жената получава 200 лв. да носи бурка, а
мъжът 200 лв., за да носи брада до
кръста, обясни Каракачанов, като
добави, че поколенията, които тези
хора ще създадат, са опасни, защото те ще израснат в такава среда.

Армията влиза
в помощ
на полицията

Стефан Балабанов от ВМРО е
заместник-министър на вътрешните работи. МВР и МО
обсъждат начини за по-добро
взаимодействие на армия и полиция
инистърът на отбраната
Красимир Каракачанов
и вътрешният министър Валентин Радев са обмислили

М

законови промени, в които армията да бъде включена по-активно
в опазването на обществения ред.
Така ще се постигне по-добра
координация между силите за сигурност на двете институции. Това
е необходимо в името на повишаването на безопасността пред лицето на новите предизвикателства
на миграцията и тероризма.
Предстоящото европредседателство изисква нови нива на
сигурност. Практиката армията да
участва в опазването на вътрешната сигурност е добре позната в
момента в Западна Европа и носи
спокойствие на гражданите.

Финансират се фондации в
страни от Европейския съюз с либерален режим, като Белгия и Холандия, и оттам парите се разпределят
вече от тези „европейски“ фондации в страни като България, Македония, Босна и Херцеговина, Косово,
Албания, целия регион.
Лидерът на патриотите от ВМРО
посочи, че т. нар. „фондации“ се насочват към места, където хората живеят в лоши условия – циганските
гета и местата, където живеят българи мюсюлмани. Там се създават
структури, финансирани от държави, изповядващи салафизма и уахабизма.
Вие смятате ли, че е нормално
младежи, които са учили по 8-10 години в частни ислямски университети, в които се проповядва уахаби-

зъм, да идват и да заемат места в
мюфтийството, запита риторично
Каракачанов по време на конференцията. Според него на първо място
трябва да се лицензира Висшият ислямски институт в България. Кадрите да се обучават по програма, изготвена от Министерство на образованието, и те да се лицензират в
министерството. Каракачанов припомни, че между новите и старите
имами вече има търкания, защото
новодошлите не проповядват традиционния за България ислям.
Заплатите на имамите се плащат от други държави, а който плаща, той пуска музиката, припомни
военният министър. Никой отвън не
трябва да плаща музиката, която се
слуша в България, категоричен бе
Красимир Каракачанов.

Заместник-министърът на
отбраната Анатолий Величков.
Той е дългогодишен активист на
ВМРО

Няма да позволим орелът
на българските ВВС да бъде приземен

А

з смятам, че България
трябва да положи усилия и да отдели средства за закупуване на нови изтребители, заяви вицепремиерът и министър на отбраната
Красимир Каракачанов. В обръщението си към военнослужещите и цивилните служители от Военновъздушните сили
той посочи, че ръководният
състав на Министерството на
отбраната и Българската армия няма да позволи да бъде
приземен орелът на българските Военновъздушни сили.
Каракачанов допълни, че
в България има достатъчно
изтребители, които трябва да
бъдат поддържани и така ще

могат да изпълняват задълженията си до 2030 г.
Освен проектите за модернизация и закупуване на
ново въоръжение, ние трябва да се стремим и да поддържаме това, което имаме
на въоръжение в авиацията,
каза министър Каракачанов.
Той заяви, че ще бъдат
вложени усилия не само за
закупуването на нов изтребител, но и за ремонтирането
на руските самолети МиГ-29,
Су-25 и L-39, които са на въоръжение в българската армия. За целта ще се използват
българските авиоремонтни
заводи, а частите е най-логично да дойдат от Русия.

АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ, НАРОДЕН
ЕМИЛ ДИМИТРОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ГРУПАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ОТ ГРУПАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ,
ПАТРИОТИ, РАЙОН СИЛИСТРА:
РАЙОН ШУМЕН:

Незабавно да се инспектират Стоп на контрабандата!
всички язовири!

Т

рябва да има инспекция на всички
язовири. Това подчерта пред „България он ер“ Александър Сабанов,
народен представител от групата на Обединените патриоти от район Силистра.
Държавата 100% трябва да бъде собственик на язовирите. Те трябва да бъдат
под шапката на една и съща институция
и да се назначи контролен орган, каза
още Сабанов.
Сабанов припомни, че е ред на прокуратурата да започне проверки по темата с язовирите.

Л

ипсва закон за администриране на търговията с нефт и нефтопродукти. А няма
по-важен закон срещу корупцията от закона за администриране на горивата. Това припомни пред „Канал 3“ народният представител
от Обединените патриоти Емил Димитров.
Емил Димитров стана известен още преди
години като Ревизоро. Ревизоро е една от найпопулярните фигури в борбата срещу черната
и сивата икономика у нас. В момента оглавява
специализираната комисия в Народното събрание, която контролира борбата с контрабандата.
Този закон ще бъде истинският антикорупционен закон на България. Крайно време

е над един милиард, който сега мафията взема от контрабанда на горива, да влиза в държавната хазна, подчертава Димитров.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВМРО ДОЦ.
МИЛЕН МИХОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ОТ ГРУПАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ ОТ
РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
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Гетата бъркат в джоба на
изрядния потребител с 5
милиона лева на година за вода

Патриотите от ВМРО срещу произвола
на банки и съдебни изпълнители

М

ного подобрения ще има
в процедурите за защита
на гражданите срещу силата на банки и монополи. Досега
съществуваха възможности гражданите да бъдат осъдени, да бъдат
ползвани срещу тях изпълнителни

листове без знанието им, да бъдат
запорирани техни сметки.
Патриотите от ВМРО инициираха редица промени в Гражданскопроцесуалния кодекс, които да облекчат тези проблеми. В резултат на
промените действията на частните

съдебни изпълнители вече влизат в
контролируеми рамки. Патриотите
искаха и прекратяването на практиката на „вечния длъжник“, както и
връщане на триинстанционното
производство, тъй като в момента
касационното обжалване е по-скоро фикция.
Народното събрание заседава
извънредно по тази тема. Беше намерено и съгласие с омбудсмана
Мая Манолова, както и с много от
партиите в парламента.
Промените са съгласувани между отделните партии, защото те нямат политически характер, целта им
е само защита на гражданите, а не
политизиране. Цели се подкрепа за
слабите пред институционалната,
финансова и организационната сила
на банките.

О

бщинските съветници и народните представители на
Патриотите от ВМРО подготвят законопроект за криминализиране на незаконното присъединяване
към ВиК мрежата и кражбата на вода.
Годишните кражби на вода в двете софийски гета „Филиповци“ и „Факултета“ възлизат на над 5 милиона
лева, обясни наскоро общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера.
Той оповести данните въз основа
на официални документи, депозирани от „Софийска вода“ в Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР).
Така във въпросните гета потъват около 3 млн. кубика на година. Официални данни ще бъдат поискани и за
други квартали на София, където има
концентрация на незаконно строителство, какъвто е районът на т.нар.
Виетнамски общежития.

Там, където процъфтява незаконното строителство, кражбите се увеличават, констатира Контрера. Ако в
София картината е такава, вероятно
тя е подобна и за останалите райони
в страната, където загубите на вода
варират между 50% и 60%. Амбицията е да се направи подробен анализ
в цялата страна на държавно ниво.
Във „Филиповци“ кражбите на
година възлизат на 1,20 млн. куб. м.,
а във „Факултета“ – 2,28 млн. куб. м.
Във „Факултета“ едва 3% от населението заплаща това, което потребява.
Решение на проблема се вижда чрез
премахване на незаконните постройки. Във „Филиповци“ например има
регистрирани едва три абоната към
ВиК дружеството.
От ВМРО припомнят, че със сметките за неизрядните платци се натоварват обикновените граждани.

Д-Р КАЛИН ПОПОВСКИ, НАРОДЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ВМРО В ПАРЛАМЕНТАРНАТА
ГРУПА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ, РАЙОН
СУЛТАНКА ПЕТРОВА,
ПЛЕВЕН:
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
Правим ревизия на ТЕЛК-овите НА
ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ
решения, за да се осигури
НА НАЦИОНАЛНАТА ЖЕНСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВМРО:
увеличение на пенсиите

за коректните български
пенсионери

Новата концепция ще намали
чакането и обикалянето за ТЕЛК
и ще премахне злоупотребите

З

инистерството на
труда и социалната политика и
Министерството на
здравеопазването
работят съвместно по
разработването на
нова концепция за
оценка от ТЕЛК.
Предлагаме експертизата на работоспособността да се разработи на
базата на Международната класификация на Световната здравна организация. Засега това е най-съвършената система, по която се определя експертизата на работоспособността.
Другият вариант ще включва
експертизата на работоспособността и медицинската експертиза да се
осъществяват от един мултидисциплинарен екип, който ще включва

апочваме спешна ревизия на ТЕЛК-решенията, заяви в интервю за
медиите народният представител от ВМРО в парламентарната група на Обединени
патриоти д-р Калин Поповски.
Народният представител
направи сравнение с деветмилионна България в края на социализма, в която е имало
около 150 хил. души, които
имат ТЕЛК-ови решения, а
сега при население от 7 млн.
души има около 450 хил.
ТЕЛК-ови решения за процент инвалидност, т. е. три
пъти повече.
Задължително е да се направи ревизия, защото бюджетът на годината за хората, които са с инвалидни гру-

пи, се оказва цели 1 милиард
и 700 милиона лева. А реално би трябвало да бъде около 700 млн. лв.
Затова и правителството
започва ревизия на неправомерните инвалидни пенсии
– за да се освободят средства, които да отидат за повишаване на пенсиите на
всички коректни български

пенсионери.
Процесът, разбира се, не
е лесен, защото трябва в цялата страна да бъде направена ревизия и да се отсеят
хората, които са реално болни, и тези, които или изобщо не са болни, или са болни
в степен, която им позволява
по-сериозна работоспособност.

М

експерти с различни
специалности.
Целта на тази концепция е медицинската
експертиза и експертизата на работоспособността да се правят на
едно място като това ще
осигури по-лесен достъп на хората и ще премахне излишното обикаляне на кабинети.
Промени има и в начина на подаване на документи - информацията ще може да се подава онлайн
или евентуално във фронт офис –
това също ще ускори процеса.
Отделно се предвижда да има
и мобилни групи, тъй като в малките населени места много от хората,
заради своите тежки увреждания,
нямат възможност да отидат до големия град, за да се освидетелстват.

СТАНОВИЩА
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ДЖАМБАЗКИ: ТРУДЪТ НА БЪЛГАРИТЕ СТРУВА КОЛКОТО ТОЗИ НА ЗАПАДНЯЦИТЕ!

Да премахнем разликите
в заплащането между Източна и Западна Европа!

З

апочнахме съвместно начинание с наши съмишленици от
Хърватска, Естония, Унгария,
Латвия, Полша, Румъния, Словакия
под надслов „Европейски доходен
съюз“. Това е европейска гражданска
инициатива с цел справедливо сближаване на доходите на Запад и на
Изток. Но не чрез ограничения, а чрез
поощряване на свободната инициатива на предприемачите от Източна
Европа срещу протекционизма, който Западът налага.

достигнат стандарта на западните си
партньори. Огромната разлика във
възнагражденията е изключителна
несправедливост, която изтласква
работна ръка от изток на запад и така
поставя Източна Европа в изключително трудна ситуация, която завърта

ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ОПАСНА ДЕМОГРАФСКА
СПИРАЛА.

НЕ ИСКАМЕ
ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА
СВОБОДА, А ТОЧНО
ОБРАТНОТО.

И това е срещу егоизма на „стара“ Европа и в името на силна и единна Европа.
Засега успешните такива инициативи се броят на пръсти. Ние имаме
намерението, желанието и подготовката да доведем нашата до успешен
край. За целта трябва да съберем
поне един милион подписа в наймалко седем държави в Съюза.
Неравенствата между Западна
и Източна Европа са огромен проблем. Това е катастрофа, за която
предупреждаваме поне от десетилетие.
Говорихме и предупреждавахме
за опасността от демографската катастрофа, тогава либералите хихикаха и иронизираха. Днес ни препечатват.
Българите, както и другите източноевропейци, бягат на запад, защото там стандартът на живот е много по-добър. А той е по-добър, защото западните компании лобират и
принуждават своите правителства
да приемат протекционистко законодателство. Западните компании

пречат на свободната конкуренция
на източноевропейските предприемачи. Целта им е една – източните
фирми да фалират и работниците да
отиват на запад като ниско платени
„гастарбайтери“.
Това се крие зад фалшивия и популистки лозунг за „социалния дъмпинг“ на президента Макрон. И вината тук не е само и единствено в
некадърните и крадливи управления
на прехода у нас. Не е само в разпа-

да на държавността в последните
две и повече десетилетия. Вината е
и в начина на воденето на преговорите за членство на България в ЕС. В
поредицата предателства, извършени от либералните негодници, в тези
преговори. И в енергетиката, и в селското стопанство, и в транспорта.
Още от първата вълна на присъединяване през 2004 г., източното
разрастване на Съюза не успява да
помогне на страните от региона да

Единственият начин различията
в стандартите между Изток и Запад
да се преодолеят, минава през елиминирането на доходните неравенства между двата региона.
Това трябва да се превърне в
основен принцип на ЕС, който да започне да се налага в най-скоро време. Към момента нито една държава-членка или европейска институция не се е решила да се заеме с
въпроса. Време е страните, поставени в неравностойно положение,
с подкрепата на своите граждани да
поставят този политически въпрос
в Европа. Можем да сме сигурни, че
това предложение има историческа
значимост.
Изравняването на доходите не
може да се случи с административни
или политически мерки, а само и
единствено, когато се премахнат административните пречки и политически бариери пред предприемачеството и свободната инициатива.
Цел на инициативата е да застави
Европейската комисия, която би
трябвало да е основен пазител на
Договорите за Европейския съюз, да
санкционира държавите от т.нар.
„Стара Европа“, които провеждат
протекционистка политика и по този
начин пречат на предприемачи от
Източна Европа да развиват своите
начинания.

В редица държави-членки на ЕС
се наблюдава вълна от протекционистки административни политически мерки, чиято единствена цел е
да попречат на предприемачи от източните държави да развиват своите
начинания в условията на свободна
и честна конкуренция. Такава политика се наблюдава в областите на
транспорта, строителството и прочее.
Същевременно, при присъединяването на държавите от Източна
Европа, именно навлизането на
компании от „Стара Европа“ в условията на свободна конкуренция доведе до фалит редица местни предприятия и компании. Това принуди
милиони източноевропейци да напуснат родните си места и да се
превърнат в гастарбайтери.
Западният протекционизъм е
не само проява на недопустимо нарушаване на основите на Съюза, а
именно – свободата на движение
на стоки, хора и капитали, то е найсериозната заплаха пред бъдещето
на Съюза.
Посетете страницата https://
www.dohodensauz.eu/, прочетете,
поинтересувайте се и подкрепете.
Това е нашата битка.

ЗА НОРМАЛНИ ДОХОДИ
И НОРМАЛЕН СТАНДАРТ
НА ЖИВОТ В ИЗТОЧНИТЕ
ДЪРЖАВИ ОТ ЕС.

Нали либералите искаха повече ЕС? Чудесно. Но това ще е ЕС, основан на свободата на движението
на стоки, пари и капитали и на свободата на предприемачеството. ЕС,
в който стандартът на живот на Изток и на Запад ще бъде изравнен.
Решени сме да сложим край на двуличието, двойния стандарт и лицемерието. Променяме ЕС.

АТАНАС СТОЯНОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ВМРО В ПАРЛАМЕНТАРНАТА
ГРУПА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ, РАЙОН БЛАГОЕВГРАД:

УСКОРЕНОТО ЗАВЪРШВАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА
„СТРУМА“ Е ПРИОРИТЕТ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО
БЕЗОПАСНОСТТА ПО ПЪТИЩАТА Е ОСНОВЕН АНГАЖИМЕНТ
НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ

Ю

гозападният регион и Пиринска Македония са важна част от националния
ни ресурс и позитивното им развитие зависи от общата политика и
партньорство между държавните
институции, местна власт, частния
сектор, неправителствените организации и активната позиция на
всеки гражданин.
За поддържане и увеличаване

на ръста на икономиката тук е необходима средносрочна и дългосрочна стратегия и държавен ангажимент. Това се отнася с особена
сила за рехабилитацията на различните класове пътища в региона. За
бързото завършване на започнатите пътищата и ускорено построяване на нови пътни връзки. Значимите инвестиции в пътна инфраструктура са важни, необходими и ин-

вестиционно определящи.
И тук основен инфраструктурен, социален, транспортен и икономически фактор за просперитета
на Пиринския край е ускореното
завършване на автомагистрала
„Струма“. Това е основната и водеща пътна артерия на Югозапада с
национално и международно значение.
Продължава на страница 7

СТАНОВИЩА

6

Брой 38, ноември 2017 г.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ВМРО В ГРУПАТА
НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ ОТ РАЙОН ДОБРИЧ:

ВМРО се противопоставя
на опасния добив на газ в Добруджа!
ОПАЗВАНЕТО НА ПЛОДОРОДНАТА ДОБРУДЖАНСКА ЗЕМЯ Е НАЙ-ВАЖНО

С

труктурите на ВМРО в Добричка
област разпространиха декларация, с която се противопоставят на инвестиционното предложение на „Русгеоком” АД за добив на газ
в Добруджа.
Позицията на родолюбивата организация е доказателство за последователната политика на патриотите
в защита на добруджанската борба.
Именно ВМРО бе политическата сила,
която през 2011 г. се включи активно
в протестите на добруджанци срещу

добива на шистов
газ, довели до приемане на мораториума върху изп о л з в ан е т о на
опасния метод на
хидравличноторазбиване.
Отново заговориха за дупчене
на Добруджа за газ.
Ние нямаме нищо
против икономиче-

ското развитие на страната, но искаме
ясни гаранции за безценната природа
на житницата на България, заяви народният представител от ВМРО в Добричка област Йордан Йорданов.
Стотици протестираха в Генерал
Тошево и във Варна. Хиляди са се подписали срещу поредния опит за добив на газ. Вече е определена дата за
местен референдум. Всички важни
професионални гилдии в района са
против.
Затова отново предупреждава-

ме: ние, Патриотите от ВМРО, противодействаме и ще противодействаме
на всеки опит Добруджа тихомълком
да се превръща в експериментално
поле за съмнителни дейности по добив на газ или каквото и да било подобно. Именно ние, патриотите, отново браним природата и поминъка на
българите. Винаги сме били и ще бъдем последователни в борбата за защита на добруджанската земя и интересите надобруджанци, категоричен
е Йордан Йорданов.

КРАСИМИР БОГДАНОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ВМРО В ГРУПАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ
ПАТРИОТИ ОТ РАЙОН ВРАЦА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРУПАТА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ
БЪЛГАРИЯ И АЛБАНИЯ В 43-ОТО И 44-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

Признаването на българското малцинство в Албания показа колко
е важно да сме единни в отстояването на българския интерес

А

лбанският парламент прие
закона за защита на националните малцинства в страната със 102 гласа „за“, 10 „против“
и 1 „въздържал се“. С този закон албанската държава призна официално съществуването на българско на-

ционално малцинство в Албания наред с още осем други малцинства в
страната.
Този безспорен успех за българщината беше постигнат с изключителните, дългогодишни усилия на
много институции и личности. Той
възстановява историческата истина,
нанася съкрушителен удар на историческите фалшификации и лабораторно създадени национални доктрини и, най-важното, реабилитира
тази близка, но почти непозната за
много наши сънародници българска
общност.
А БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ СА
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЕТНИЧЕСКО ЗЕМЛИЩЕ ОЩЕ ОТ
ГОДИНИТЕ НА РАННОТО СРЕДНОВЕ-

КОВИЕ. В големи периоди са били в
състава на Първото и Второто българско царство. Тук се намират важните духовни и просветни български средища, като Девол и Берат,
свързани с дейността на св. Климент
и св. Наум. Тук се водят заключителните борби срещу Византия за запазване на българската държавна
независимост в началото на XI век.
Земите на Голо бърдо и Мала
Преспа са признати за български по
силата на Санстефанския договор.
След Берлинския конгрес българите
от тези райони продължават революционната борба срещу османската власт. След налагането на сръбския режим в Македония българи и
албанци заедно участват в Охрид-

ско-Дебърското въстание.
Бурните събития и войните от
първата половина на XX век променят картата на Балканите. Появява
се независимата Албанска държава.
През 1932 г. съгласно резолюция,
гласувана от Втората балканска конференция в Истанбул, България и
Албания подписват заключителен
протокол, в който се заявява, че албанската делегация признава съществуването на българско малцинство в Албания. Поради смяна в правителствата и настъпващата световна война резолюцията така и не е
ратифицирана.
След 9 септември 1944 г. под
влияние на външни сили НРБ изоставя грижата за българското мал-

цинство в Албания в полза на социалистическа република Македония,
част от Югославската федерация.
Започва активен процес на македонизация, предимно на православното славяноезично население от
Корчанския регион.
Въпреки това ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ
БЪЛГАРИТЕ ЗАПАЗВАТ СПОМЕНА ЗА
СВОЯТА ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. За това спомагат и изследванията и публикациите за историята,
езика, фолклорните особености на
тази общност на представители на
БАН, български висши учебни заведения, Македонския научен институт, неправителствени организации
и много български и албански учени.
Продължава на стр. 8

Мо ж е т е да с е с в ър ж е т е с п р е дс т а в и т е ли т е н а
В МР О – Б ъ л г а р с к о н а ц и о н а л н о дв и ж е н и е :
Благоевград: Огнян Узунов – 0888214413
Бургас и Ямбол: Николай Стоянов - 0882124390
Сливен: Спас Спасов - 0888524414
Варна: Живко Костадинов – 0887485735
Шумен: Деан Станчев - 0886377080
Добрич: Тихомир Маринов – 0882123866
Велико Търново, Габрово и Търговище: Ивайло Джилянов - 0882466378
Враца, Видин и Монтана: Марин Иванов – 0888214415

Плевен: Светослав Доков - 0885602050
Ловеч: Даниел Сираков – 0886393987
Пловдив, Смолян и Пазарджик: Александър Сиди – 0888214403
Русе, Разград и Силистра: Траян Тотев - 0898600895
Стара Загора, Хасково и Кърджали: Антон Андонов – 0888922836
София-град и Кюстендил: Стефан Грънчаров – 0888214401
София-област и Перник: Кирил Караманчев – 0888214405

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

тел.: 02 980 2582
vmro@vmro.bg
www.vmro.bg
facebook.com/www.vmro.bg
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СОЦИОЛОГИЯТА Е КАТЕГОРИЧНА: КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
Е ДОБРАТА НОВИНА В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА

С

от стр. 1
цели 29% одобрение Красимир Каракачанов се нарежда непосредствено след
Бойко Борисов по доверие към
партийните лидери. Борисов е с
32%. Така Каракачанов е вторият
по одобрение политик в страната
след Борисов.
Красимир Каракачанов
запазва високия си партиен
рейтинг (29% одобрение) и
остава твърдо на втора позиция след Борисов, специално
отбелязват изследователите
от „Алфа рисърч“.
Каракачанов е и найодобряван член на кабинета
след Томислав Дончев. Лидерът на Патриотите от ВМРО
има положителен индекс от
10.9 за работата си. Изпъква-

нето на работата на Каракачанов
е важна новост, отбелязва агенцията в доклада си, публикуван в медиите.
В същото време външната политика е на второ място по одобрение сред дейностите на това
правителство – с 42%. Именно
външната политика е и ресорът, в

който най-чувствително се усеща
приносът на Патриотите. Подписването на договора за добросъседство с Македония, признаването на българското национално
малцинство в Албания – това са
само част от външнополитическите успехи на страната в последните месеци.

......

АЛЕКСАНДЪР СИДИ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ АТАНАС СТОЯНОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ВМРО В
ОТ ВМРО В ГРУПАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ
ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ, РАЙОН
ПАТРИОТИ ОТ РАЙОН ПЛОВДИВ:
БЛАГОЕВГРАД:
УСКОРЕНОТО ЗАВЪРШВАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА
ДПС ВЕЧЕ ДОСАЖДА „СТРУМА“ Е ПРИОРИТЕТ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Щ

ом ДПС искат оставки от
Обединени патриоти, значи
сме на прав път. Това не ни
притеснява. Тяхната работа като опозиция е това – да искат оставки и да са ко-

ректив на властта. Ние сме влезли в
парламента, за да докажем, че народът
беше прав, каза Сиди.
ДПС в последните години се превърна в символ на корупцията. Движението е вредно образувание в българския политически живот – това нещо
ние отдавна сме го твърдели и сме се
борили срещу него, каза още Сиди.
Народният представител коментира, че от ДПС вече са досадили на
всички с обвиненията си към Патриотите във фашизъм и антисемитизъм. Това,
че обичаме родината си, ни прави единствено добри български патриоти.

ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ, ЗАМЕСТНИКПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО И НАРОДЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ГРУПАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ
ПАТРИОТИ ОТ РАЙОН РУСЕ:

Оставането във властта
е фетиш за ДПС
ДПС имат фетиш и това е оставането във властта. А Обединени патриоти са преградата това да се случи.
Това коментира пред журналисти в
парламента народният представител
от Обединени патриоти и заместникпредседател на ВМРО Искрен Веселинов.
Той прогнозира, че и занапред
ДПС ще търсят всеки повод да атакуват Патриотите, тъй като пречат на
„обръчите им от фирми“ и на кадруването им, както и на ред други привилегии, към които ДПС са привикнали през последните десетилетия.
Дълго време от ДПС бяха „балансьор“ с единствена цел да обогатяват

само себе си, допълни патриотът.
Днес обаче има друг балансьор, нарича се Обединени патриоти и получи доверието на хората, защото не
използва политическия си капитал,
за да се облагодетелства икономически, категоричен е Искрен Веселинов.

БЕЗОПАСНОСТТА ПО ПЪТИЩАТА Е ОСНОВЕН АНГАЖИМЕНТ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ
Продължение от страница 5
От общо петте варианта за изграждане на
Лот 3.2 на магистралата, касаещи пътната отсечка в Кресненското дефиле, след множество
дискусии, експертни становища и регионални
обществени обсъждания, Висшият експертен
екологичен съвет одобри т. нар. Източен вариант.
Той предвижда разделянето на движението в две самостоятелни платна с обща дължина 24 км. Едното платно се покрива с досегашния главен път Е-79 по посока от София към
Кулата. А другото платно се разполага на изток
от дефилето по посока от Кулата към София.
Този вариант е най-рационалният. Той е
оптимално възможният – от финансова, техническа и екологична гледна точка. Чрез него максимално се запазва и щади екологичното разнообразие, флората и фауната в Кресненското
дефиле.
От друга страна, макар че този проект е
най-сложният от инженерно-техническа гледна
точка, финансовите му и технически параметри
са най-удачни и целесъобразни.
Завършването на магистралата е ключово
за Пиринско и е от изключително значение за
националното ни стопанство. Това несъмнено
ще доведе до дългосрочни позитивни, икономически, финансови, транспортни, инвестиционни, социални и чисто житейски последствия.
От десетилетия главният път Е-79 през
Кресненското дефиле е най-натовареният и найтежък участък от националната ни пътна инфраструктура. Средно в движението от там преминават около 12 000 превозни средства, една

и отговорна позиция на всички заинтересовани
- Отпадна знакът, който предупреждава
страни. В тази сфера ние, Обединените патри- за камери на пътя;
оти, имаме последователна политика от годи- Отново се върна статутът и тежестта на
ни.
т. нар. мобилни камери за скоростта на пътя.
Необходимо е цялостно и комплексно
До 2020 г. МВР си е поставилозадача да
преразглеждане на законовата уредба и на дър- намали жертвите на пътя наполовина. Затова
жавната политика в областта на безопасния са нужни взаимни и общи усилия. От една стратранспорт. Необходимо е създаването на коа- на, нова съвременна правно-нормативна уредлиция от партньори – държавни институции, ба чрез нов Закон за движение по пътищата. Но
местна власт, транспортни сдружения, частния по-важното е да има обществена нетърпимост
сектор и гражданското ни общество, защото спрямо нарушенията на пътя и техните извъротговорността е не само на държавата. Отго- шители.
ворността за безопасността на пътуващите и за
Необходимо и да има повече толерантограничаване на инцидентите и жертвите е ност, уважение, по-малко емоции, висока кулобща. Тя трябва да бъде споделена от всички тура, споделена отговорност от всички нас. За
заинтересовани страни, за да има дългосрочен да може най-накрая да доживеем намаляване
житейски и хуманен ефект.
на броя на жертвите по пътищата ни.
Необходими в това отношение са
ясно разписани правила в нормативната уредба, строго и ясно указващи правата и задълженията на участниците в
движението по пътищата. И трябва да
подчертаем още нещо важно: да, трябват ясни и строги правила със строги и
справедливи санкции за всеки нарушител. Но и същевременно – ясни и строги правила и за самите контролиращи
органи.
И в това отношение бяха направени редица важни изменения в Закона
за движение по пътищата:
- Завишиха се драстично санкциите за превишена скорост;
- Завишиха се драстично санкциите за неправоспособни водачи;
- Приеха се тежки санкции за шоМинистърът на околната среда Нено

четвърт от които са тежкотоварни. Това е причина за множеството тежки произшествия с
много човешки жертви.
Впрочем, тук въпросът не е само в изграждането на магистралата, но и в спешни, цялостни мерки за максимална безопасност по пътищата. Това може да се получи само с активната

фиране след употреба на алкохол и наркотици (нулева толерантност при шофиращите след употреба на наркотични
вещества);
- Прекратява се регистрацията на
автомобил, ако собственикът му го е
дал на лице, което не е правоспособно;

Димов и неговият заместник Николай Кънчев са част от усилието да се намери бърз,
ефективен и щадящ вариант за прокарване на трасето на магистрала „Струма“. И
двамата са представители на Патриотите
от ВМРО в управлението.
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НАВЪРШИХА СЕ 124 ГОДИНИ
ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ВМРО

Както преди 124 години, така и днес, ВМРО продължава да се бори за правата на българите, където и да са те по света. Основна кауза на
родолюбивата организация е по-добър живот за българите. 124 години ВМРО – 124 години борба за българщината!

Патриоти отговарят за невралгични ресори
в правосъдието и външните работи
Николай
Проданов

Патриоти получиха високо признание за работата си и бяха натоварени с отговорни функции в правосъдието и външните работи. Те влизат в управлението с доверието на Обединените патриоти.
Пpoф. Никoлaй Пpoдaнoв oт Вeликoтъpнoвcкия
yнивepcитeт стана зaмecтник-миниcтъp нa пpaвocъдиeтo. Правосъдното министерство има ключова
роля в процеса по даване на българско гражданство
– в общата грижа за българите зад граница.

Пpoф. д-p Никoлaй Пpoдaнoв имa нaд 30 гoдини
пpeпoдaвaтeлcкa и нayчнo-изcлeдoвaтeлcкa paбoтa.
Дo пpeди гoдинa бeшe зaместник-peктop пo нayчнoтo
и кapиepнo paзвитиe.
Невралгичните проблеми на Близкия изток, както
и българските външноикономически отношения пък
ще наблюдава дипломатът от кариерата Тодор Стоянов. Стоянов поема ресора в изключително важно за
българската външна политика време.

Тодор
Стоянов

Каракачанов в Скопие: Миналото
не трябва да разделя Македония
и България,
а да ги обединява

М

инистърът на отбраната
Красимир Каракачанов бе
на официално посещение
в Скопие и се срещна с македонската
си колежка Радмила Шекеринска, вицепремиер и министър на отбраната
на Република Македония. Преди дни

Шекеринска върна визитата и посети
София.
Страната ни оказва последователна подкрепа за държавното единство
и териториалната цялост на Македония , посочи българският министър на
отбраната по време на разговорите .

Каракачанов подчерта , че България
изцяло подкрепя членството на Македония в НАТО и сме готови да съдействаме в политическите и практическите
направления, в които Македония има
нужда от допълнителна подкрепа .
По време на срещите двамата министри обсъдиха въпросите на двустранното сътрудничество в сферата
на отбраната . Министър Каракачанов
подчерта, че наши експерти могат да
окажат помощ в изготвянето на стратегически преглед на отбраната на Ма-

кедония . Бяха разгледани и възможностите за обучение на военни от Република Македония в български военноучебни заведения .
Беше анализирана подготовката
и квалификацията на военнослужещиот различните родове и специални
войски на армията на Република Македония. Специално внимание беше
отделено и на въпроси , свързани с логистичното осигуряване на армията на
съседна Македония .
По време на визитата си в Репу-

блика Македония министър Каракачанов посети казармата „Илинден “ ,
к ъдето раз гледа техника и въоръжение и наблюдава демонстрация на
действията на македонските Сили за
специални операции .
В хода на разговорите министър
Каракачанов заяви, че за Република
България е важно запазването на военно-историческото наследство и миналото и почитта към загиналите не
трябва да разделя двете държави, а
да ги обединява .

Признаването на българското малцинство в Албания показа колко
е важно да сме единни в отстояването на българския интерес
Продължава от стр. 6
По различни оценки днес в Албания живеят между 50 и 100 хиляди
души в района на Мала Преспа и област Корча, Голо бърдо, Гора. Хиляди
българи живеят и в големите градове
във вътрешността на Албания – Елбасан, Тирана, Драч, Берат, Вльора, Кукъс, Пешкопия.
След 1990 г. те създават няколко
свои организации, като Културно-просветно дружество „Иван Вазов“, Културно дружество „Просперитет – Голо
бърдо“, Клуб за приятелство и сътрудничество „24 май“, Сдружение за албано-българско приятелство.
Отворени бяха 3 български събото-неделни училища – в Тирана действа училище „Хр. Ботев“, такива има и
в Корча, и в Билища. В село Стеблево,
Голо бърдо, беше възстановен православният храм „Св. Никола“. Организират се множество културно-просветни прояви на 3 март, 24 май и други български празници.

През годините въпросът за правата на българите в Албания е поставян неколкократно: при посещенията
в България на бившите президенти на
Албания Сали Бериша и Буяр Нишани,
при посещение на българска парламентарна делегация в Тирана, пред
ръководството на парламента на Албания през 2015 г., между групите за
приятелство на двата парламента,
пред посланика на Албания в България Н.пр. г-н Кирияко Курета. На тези
срещи албанската страна заявява, че
ще изпълни всички препоръки по отношение защитата на националните
малцинства, с оглед на перспективите
за еврочленство на страната.
Големият пробив идва на 15 февруари 2017 г., благодарение усилията
най-вече на евродепутатите Ангел
Джамбазки и Андрей Ковачев. Европейският парламент в годишния доклад за напредъка на Албания я призовава да признае българското малцинство в страната.

В края на месец април на настоящата година в албанския парламент
беше внесен проектозакон за защита
на националните малцинства. В него
българите не са посочени като такова.
В този момент българските организации в Албания внасят заявления за
включване на българите в проектозакона.
Поради провеждане на извънредни парламентарни избори в Албания, законът остава за разглеждане от
новия парламент. И тогава БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В АЛБАНИЯ ИЗВЪРШИХА ПОДВИГ В МИРНО ВРЕМЕ.
Те отново подават заявления, придружени с подписка от името на над 3 000
души, които заявяват българския си
етнически произход. Съпротива срещу
признаването на българско малцинство изразяват единствено представителите на т.нар. македонско малцинство, което създава парадокса в
една суверенна държава едно малцинство да се противопоставя на при-

знаването на друго такова.
Разговорите на министър-председателя на България Бойко Борисов
с премиера на Албания Еди Рама на
28 септември, на г-жа Екатерина Захариева с външния министър на Албания Дитмир Бушати, призивът на Комисията по външна политика на Народното събрание до албанските колеги, контактите на отделни народни
представители, на Държавната агенция за българите в чужбина, повлияват сериозно на позицията на албанската страна и в крайна сметка на 13
октомври 2017 г. албанският парламент прие Закона за защита на малцинствата в това число и поправката,
с която Албания официално признава
българското национално малцинство.
Поздравления за усилията на
българските дружества „Просперитет
– Голо бърдо“ с председател Хаджи
Пируши и ръководството на „Албанобългарско приятелство“ – Димитър
Пандовски, Ервис Талюри и Яни Нико-

ла, на всички наши сънародници от
цяла Албания, за българските учени
и изследователи, популяризирали каузата на българите в Албания, за усилията на българските представители
в Европейския парламент, външното
министерство и министър-председателят г-н Борисов, народните представители Юлиан Ангелов, Борис Вангелов, председателят на ДАБЧ Петър
Харалампиев.
ПРИЗНАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО В
АЛБАНИЯ, ОТ АЛБАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, Е ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ. То
показа европейски подход от страна
на албанската държава към всички
малцинства на нейна територия, доказа приятелските чувства между народите на Албания и България, открива пътя на Албания към европейската
интеграция, но най-вече доказваза
пореден път, че ние, българите, сме
силни и постигаме националните си
цели, само тогава, когато сме единни!

