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ВМРО е на четвърто място в
местните избори

Разпространява се безплатно

92 години след
Ньойския диктат
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Недоволството
на българите
На стр. 4-5

Българи, благодарим ви!
ВМРО

– Българско национално движение
благодари на българите, гласували
за кандидатите на Организацията в
отминалите наскоро избори.
Близо 3% от гласувалите подкрепиха ВМРО - Българско национално
движение в изборите, които българите направиха през есента на 2011
г. – за общински листи, за кметове
и за кандидата за президент Красимир Каракачанов.
Тези резултати са съизмерими с
резултатите на широко рекламирани парламентарни партии и доближават максимално българското национално движение ВМРО до място
в следващото Народно събрание. В
предстоящите две години упоритата работа на ВМРО ще продължи и
българските патриоти ще имат свой
представител в парламента.
Тези избори приличаха на всичко
друго, но не и на свободен избор.
Властта открадна много от гласовете на ВМРО. Покорните медии пък
скриха истинските резултати на Ор-

ганизацията.
В тези избори хората в цяла България бяха принудени да се примиряват с кандидати без ясна политическа физиономия, подвластни на
всевъзможни тъмни лобита или пък
на безнаказаната власт в София.
За ВМРО тези избори са успешни
– защото именно ВМРО се постара
да даде на българите алтернативата – възможността да гласуват за
ценности, за ясна политическа биография, за хора с неопетнена репутация и с успешна дейност зад
гърба си.
От името на българското национално движение ВМРО се кандида-

тираха хора, за които все още важат
думи като идея, морал и отговорност. Срещу хора, които властовата
конюнктура и икономическият им
интерес са изтласкали нагоре.
Кандидатите на ВМРО – Българско национално движение бяха
шанс за българската политика да
докаже, че има и друго лице и да
се реабилитира в очите на хората. В
тези избори ВМРО даде надеждата,
че още е възможно институциите да
се ползват с доверие.
Затова ние благодарим и на онези, които не предпочетоха ВМРО.
Вашият урок е много важен за нас
– защото показва, че трябва още
много да работим, за да намерим
път към вашите сърца и да спечелим
вашето доверие.
Ние от ВМРО благодарим на хората, избрали патриотизма и достойнството. Срещу опитите на властта да
подмени свободния ви избор.
Благодарим ви, че гласувахте със
самоуважение!

Красимир Каракачанов:

Франция и Германия забраниха шистовия
газ, България не трябва да рискува
Нека се проучва, но първо трябва да има яснота и гаранции
за безопасност, заявяват от ВМРО
Ние от ВМРО не
сме против търсенето на нови енергийни източници
и осигуряване на
енергийна
независимост. Но сме
против арогантната политика, която
води Бойко Борисов по отношение на шистовия газ“.
Това заяви в студиото на БНТ Красимир Каракачанов по повод действията на кабинета по спорния проект за
проучване за шистов газ в Североизточна България.
Лидерът на ВМРО напомни: „Не
сме крепостни селяни на премиера
Борисов, на някой министър или на
някоя чужда компания, за да заявява Борисов по отношение на договора за шистовия газ „Не ме ядосвай-

те, защото ще подпиша на инат“.
Каракачанов припомни, че Франция, Германия, Канада, Австралия
и др., както и 15 от американските щати, са забранили проучването и добива на шистов газ, защото
той крие опасност по отношение
на здравето на хората, живеещи в
близките райони.
Според председателя на ВМРО
хората у нас заслужават ясна и точна информация и гарантирана безопасност. „Това за момента липсва
– даже напротив – правителството
тихомълком внася Законопроект за
съхранение на въглероден диоксид
в земните недра – друга спорна технология, забранена в Германия и
Австрия“, посочи Каракачанов.
Именно ВМРО беше първата организация, която през юни повдигна
въпроса за опасността от сондажи-

те за шистов газ – чрез общинските
си съветници в Нови пазар, Шумен
и Добрич. По-късно Красимир Каракачанов призова министър Трайков
на дебат по темата.
Общинските съвети подкрепиха
предложенията ни за мораториум и
за местни референдуми – заяви Каракачанов. Наскоро пък традиционното факелно шествие на ВМРО
в Добрич премина в протест срещу
добива на шистов газ в Добруджа.
„Решението на правителството
за договор с „Шеврон“ е от 15 юни
– само седмица след това започнахме действия. Но не както левицата –
с шумна политизация, а с конкретни
действия на местно ниво, близо до
страховете и въпросите на хората от
съответните региони“, категоричен
е председателят на ВМРО Каракачанов.
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Редакционни
Управляващите не научиха
урока „Катуница“

Правителството продължава с безумните си експерименти по отношение
на етническия и социалния модел у нас.
В дните, в които Дянков наложи повишаване на пенсионната възраст, излезе
поредната „стратегия“ за „интеграция
на ромите“. Тя отново предвижда на циганите да бъдат подарени жилища.
За българските граждани това означава нещо много просто – продължава
двойният стандарт спрямо българи и
цигани у нас. При това – в дните, в които
националнопредставително изследване
показа, че 67% у нас не одобряват действията на правителството по случая
„Катуница“, а цели 34% вече се боят за
етническия мир – след смутните дни на
септември, когато държавата се скри.
На година у нас умират около 100
000 души, около 50 000 емигрират, а се
раждат само около 75 000. Наскоро БАН
потвърди прогнозите на ВМРО, че в средата на века ще сме около 5,5 милиона
души. След години на практика няма да
има достатъчно хора в работоспособна
възраст, които да издържат хората в
пенсионна възраст.
Само след десетилетие няма да има
кой да изработи пенсиите. И този проблем няма да се реши с безкрайно повишаване на възрастта за пенсиониране.
Точно преди година ВМРО предупреди
за опасностите от повишаването на
пенсионната възраст. Тогава предвидихме, че недодяланата пенсионна „реформа“ от миналата година съвсем скоро
ще трябва да бъде прекроявана. Протестирахме и срещу тогавашната идея на
министър Томислав Дончев жилища да се
подаряват на циганите.
Скорошните случки в страната ни
доказват, че и по двете теми сме били
съвсем прави – и пенсионната „реформа“
се издъни само година след „началото“
си, и правителството забрави Катуница
и продължи с подаръците към циганите.
А двете теми всъщност са свързани в
една и съща – икономиката ни се задъхва
от липса на качествена работна ръка, а
социалната ни система е принудена да
издържа все по-големи маргинализирани
общности, които не работят. В резултат – съвестните работници и служители ще бъдат принудени да работят още
години преди пенсия, а сериозният Цигански въпрос у нас получава „решения“ на
симптомите, а не на причините си.
ВМРО вече предложи радикална смяна
на пенсионния модел у нас – вноските
да станат индивидуални, за да се осигури справедливост. ВМРО предложи и
цялостна демографска програма и решения по Циганския въпрос.
Въпреки това обаче, правителството продължава да показва, че урокът
„Катуница“ не е научен.
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Медиите се опитаха да скрият:

ВМРО е на четвърто
място сред партиите у
нас в местните избори
Българското национално движение
се представи достойно на изборите
срещу властта,
въпреки че управляващите не подбираха средства

Н

ад 80 хиляди гласа
получиха кандидатите
на ВМРО – Българско
национално движение в
отминалите местни избори.
ВМРО участва в изборите
в близо 150 общини, а в
две трети от тях листите на
ВМРО бяха напълно самостоятелни. 81 са общинските
съветници на българското
национално движение в
страната – това са повече
мандати, отколкото имат
парламентарните „Атака“ и
РЗС, например.
Полученият за ВМРО дял
гласове за листи от близо
3% е важен за отбелязване,
защото е близък до „психологическата“ бариера от 4%
за влизане в законодателната власт. В предстоящите
две години, с енергична работа, ВМРО има прекрасна
възможност да увеличи този
резултат и да получи парламентарно представителство.
Именно гласуването за
общински съветници, наред
с гласуването в парламентарни избори, се приема за
най-надежден индикатор за
електоралното състояние на

една партия.
Ако посочените числа бъдат отнесени към процентите на останалите партии, то
ВМРО е на практика изравнена на четвъртото
място в местния вот с
парламентарнопредставени партии.
Медиите обаче премълчаха този факт, а много от
другите партии побързаха да
си направят реклама. Процентът на „сините“ партии,
на РЗС, „Атака“ или НДСВ
обаче показва траен спад и
в сравнение с предишни избори достига дъното. На този
фон резултатите на ВМРО
демонстрират стабилност и
ръст в годините.
Традиционно добро е
представянето на ВМРО в
областите Велико Търново,
Русе, Стара Загора, Враца,
Благоевград, Добрич, Пловдив, Силистра и др. Силни
резултати записаха и кандидатите на ВМРО за кметове
– ген. Валери Стаменов във
Враца, Йордан Грозданов във
Велико Търново, Николина
Горова в Стара Загора и др.
В София и Варна
ВМРО направи пробив
и вече има свои самостоятелни представители в общинските съвети, а като цяло в двете области партията
подобрява в значителна
степен резултата си.
Заместник-председателите
на ВМРО Ангел Джамбазки и Костадин Костадинов
бяха кандидат-кметове в
родните си градове – София
и Варна – и се превърнаха

в изненадата
в тези избори,
разчупвайки
политическия
модел в двата
града.
Пенчо Чанев от ВМРО
и в този
мандат ще
бъде кмет
на община
Златарица.
Чанев победи
подкрепения
от ДПС Стефан Добрев и
продължава успешната си
дейност, която възвърна
жизнеността на красивата
община.
Името
на
Чанев
се
свързва с инвестиции и решаване на финансовите
проблеми на
Златарица. Управлението му
ще се запомни с наложения
ред в общинските финанси,
който дойде след практическия фалит на общината,
причинен от предишното
ръководство.
Община
Струмяни
също
ще
има кмет от
ВМРО – Емил
Илиев беше
подкрепен от
широка
коалиция срещу кандидата на
ГЕРБ. ГЕРБ обаче надделя
над ВМРО в Чепеларе,
където популярният досе-

гашен кмет на родопското
село Забърдо Валентин
Черпоков беше кандидатът
на ВМРО-Българско национално движение за кмет на
общината. В Чепеларе ГЕРБ
с всички средства показаха
как се прави „убедителна
агитация“ между двата тура.
ВМРО спечели кметското място и в община Суворово – въпреки
политическата репресия от страна на ГЕРБ
срещу представители на
българското
национално
движение. Павлин Параскевов победи още в първия тур
на изборите.
Председателят на ВМРО
във Враца Красимир Богданов стана заместник-кмет в
ресора „Образование и култура“, а Атанас Стоянов от
ВМРО в Сандански отново е
председател на общинския
съвет в града.
В
Русе
Искрен Веселинов от
ВМРО участва в балотажа и се
превърна в
истински
трън в очите на Борисов и партията му.
Веселинов прибави феноменалните 15 хиляди гласа към
резултата си от първия тур и

с 27 353 гласа в балотажа
се доближи максимално до
кандидата на ГЕРБ Пламен
Стоилов.
Кампанията на управляващите в дунавския град
бе съпроводена с плакатен
терор над русенци, побои,
цензура, фалшиви „социологически“ изследвания,
натиск над бизнеса и служителите, пазарене за гласове
и манипулации.
Всичко това принуди Искрен Веселинов да заяви,
че борбата му в Русе на
практика е била срещу Бойко Борисов. За втория тур
кандидатурата на Веселинов събра зад себе си незапомнена подкрепа от всички
значими политически сили в
града.
И в Банско ГЕРБ заложи на безогледни
методи и откровен
терор, за да завоюва общината. В крайна сметка
управляващите постигнаха
4603 гласа и Георги Икономов победи досегашния
кмет и заместник-председател на ВМРО Александър
Краваров, който събра 4126
гласа.
Ситуацията в Банско
преди втория тур беше безпрецедентна. Цветан Цветанов положи неимоверни
усилия, за да свали един
от най-успешните кметове
в страната и да го смени
с партиен послушник на
властта.

всичко това се случва по
време на „никога по-добрите
отношения между Р Сърбия
и Р България“ (по определе-

нието на българските власти) и въпреки безрезервната подкрепа на България за
сръбското еврочленство.“

Искат да съдят българи от
Западните покрайнини по закон за
защита на името и делото на Тито
Шефът на културно-информационния център на българите в Босилеград Иван Николов е бил призован пред
сръбския съд, защото е издигнал българско знаме на 3
март тази година.
Нарушението, за което му
се търси отговорност, е по
Закона за употреба на герба, знамето и химна на СФР
Югославия и за употреба на
името и делото на председа-

теля на Републиката Йосип
Броз Тито.
Ситуацията обаче далеч не е куриозна, защото
по същия „закон“ е призован и друг представител на
българското
малцинство
в Сърбия - председателят
на Демократичния съюз на
българите Драголюб Иванчов.
От
културно-информационния център в Босиле-

град се обръщат с молба
за помощ към държавата
ни за преустановяване на
натиска. Иначе животът ни
ще стане непоносим и ще
бъдем принудени да прекъснем отстояването на българската национална и културна идентичност и защита на
правата на българите в Сърбия, пише Иван Николов.
В писмото си той припомня: „Обезпокояващо е, че
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ВМРО поиска Трайков
да обясни публично
плановете за подземно
съхранение на
въглероден диоксид
Управляващите сега се опитват да лобират за поредна съмнителна
технология в името на корпоративни интереси
ВМРО определи като съзнателно премълчавана опасност приетия тихомълком на
първо четене Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Законът предвижда нагнетен
газ да достига по тръбопроводи до подземни кухини, в
които да се съхранява.
От ВМРО - Българско национално движение искат
спиране на законопроекта
и го определят като опасен
за природата и страната ни
начин да се заобиколи заплащането на квоти за въглеродни емисии.

Затова от партията искат
министър Трайчо Трайков,
чието министерство внася
проекта, да огласи публично
технологията и да запознае
обществото с евентуалните
й предимства.
Според ВМРО след шистовия газ, управляващите
сега се опитват да лобират
за поредна съмнителна технология в името на корпоративни интереси. От партията коментират, че този път
властта пробва да приеме
закона възможно най-тихо,
след като срещна обществен отпор и за шистовия газ,

и за генномодифицираните
организми.
Технологията за съхранение на въглероден диоксид
в земните недра е експериментална и спорна, но в
България някой бърза тихичко да я узакони, заявяват от ВМРО-БНД. В страни
като Германия и Австрия
обаче тя вече е забранена,
а Европейската агенция за
околна среда я определя
като рискова.
Според чл. 2 на законопроекта, публикуван на
страницата на Министерството на икономиката,

Министър Трайчо Трайков
енергетиката и туризма,
съхранението на въглеродния диоксид трябва да се
извършва в подходящи геоложки формации. Законът
регламентира проучването
за такива подходящи места,
както и самото съхранение.
Според чл. 25 разрешенията за съхранение се издават
с до 30-годишен срок.
Според чл. 64 пък в случай
на изтичания на газ, лично
министърът на енергетиката

трябва да бъде уведомен. В
дефинициите на закона под
„затваряне“ на хранилище
се има предвид спиране на
инжектирането на газ.
Не е ясно регламентирано
обаче какви са мерките срещу възможните последици
за околната среда след преустановяване на ползването
на определено хранилище
– когато съхранените в скалите газове продължават да
са опасни.

Ангел Джамбазки от ВМРО внесе доклад
за нов вид на Женския пазар в София
Заместник-председателят на
ВМРО огласи
приоритетите си
в Столичния общински съвет

О

бщинският
съветник от ВМРО
Ангел Джамбазки
внесе доклад в
Столичния общински съвет
за премахване на печално
известния Женски пазар в
София.
Докладът предвижда пълно премахване на всички
сергии и катуни в пространството по булевард „Стефан
Стамболов“ от ул. „Св. св.
Кирил и Методий“ до ул.
„Екзарх Йосиф“.
Предложението на общинския съветник от ВМРО
предвижда
преструктуриране на самия пазар само
в рамките на закритата му
част и превръщане на окупираната сега от китайски
гащи и турски цигари улица
в чиста пешеходна зона с
ателиета на занаятчии и
хора на изкуството.

От години в сърцето
на София, в една от
малкото
запазени
стари части на града,
се оформя чудовищна
клоака,
напомня
Джамбазки. Според него
пространството около т.нар.
Женски пазар окончателно
се е превърнало в средище
на бездомни цигани, наркомани, сводници, проститутки, джебчии и прочее измет,
събрана от три континента.
Скандалите, побоищата,
кражбите, грабежите и грозните сцени са всекидневие
за българите, които имат
нещастието да живеят в този
район. По ирония на съдбата
пък това е и районът с най-високи местни данъци и такси.
Обществена тайна е, че
основният черен па-

зар на контрабандни
цигари в София се
върти именно от цигани на Женския пазар.
Пространството около пазара постепенно се превзема
от цели кланове цигани и все
повече хора са принудени
да изоставят имотите си.
Джамбазки е категоричен: „От години общинската
администрация
бяга
от
решаването на този въпрос,
създавайки безсмислени и
безотговорни комисии, подкомисии и комисийки, които
не вършат нищо за решаването на този наболял за
столичани проблем“.
От
ескалиращата
циганизация
тежко
пострада и едно от
най-старите училища
в столицата, което се

намира в района – 13-то „Св.
св. Кирил и Методий“. Заради престъпността, слабия
учебен процес и изключително лошите санитарно-хигиенни условия, родителите
масово отписаха децата си
от училището и то от средно
се превърна в основно.
В момента училището е
нещо средно между социална кухня и приют за 50-ина
циганета, които фиктивно се
водят там ученици, а иначе
просят и крадат по пазара
до оградата на училището.
Ангел
Джамбазки
огласи и приоритетите
на ВМРО в Столичния
общински съвет. Една
от най-важните задачи е
развалянето на концесията
на „Софийска вода“. Според
Джамбазки договорът с чуждите собственици на дружеството е вреден за софиянци.
Чрез него милиони левове са
„изтекли“ в чужди джобове.
Една от символните цели
на заместник-председателя
на ВМРО е премахването
на незаконния депутатски
паркинг на жълтите павета.
Народното събрание и циганският катун си приличат
по това, че незаконно окупират и превземат части от

София, смята Джамбазки.
Общинският съветник от ВМРО стана известен именно с борбата си срещу гетата
в София. И в започващия
мандат той ще продължи
усилието за премахване на
незаконните постройки.
Въвеждане на ред в гробищните паркове и премахване на бездомните животни
от улиците на града са други
два от приоритетите на Ангел
Джамбазки. И в настоящия
си мандат той ще продължи
дейностите по подготовка на
населението за случаи на
бедствия и аварии.
Съветникът от ВМРО уточнява, че това са само част
от дейностите му. „И в тези
четири години ние от ВМРО
ще обръщаме внимание
на конкретните проблеми
на различните квартали в
София“, твърди Джамбазки
и припомня, че София е изключително разнолик град
и има нужда от различен
подход за различните си
райони.
„За София различно. За София лично“
е мотото на предстоящия
ми мандат, обобщава Ангел
Джамбазки.
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Западните покрайнини – обратно в България

ноември – декември 2011

92 години след Ньойския диктат
Организациите на ВМРО в цялата страна
отбелязаха годишнината от подписването на
Ньойския диктат. Несправедливият договор, с
който за България завършва Първата световна война, довежда до национална катастрофа
и всеобща покруса. По традиция ВМРО отбеляза годишнината с различни прояви.
Договорът е подписан на 27 ноември 1919
г. Клаузите на Ньойския диктат оставиха под
чужда власт милиони българи, населяващи
цяла Южна и Северна Добруджа, Вардарска
и Егейска Македония, Одринска и Беломорска Тракия, Босилеградско, Царибродско и
Тимошко.

„Западните
покрайнини – обратно
в България!“, скандират
по улиците на София

Снимка: Артьом Гьорганов
Младежите от ВМРО в София организираха
традиционното си факелно шествие. То започна от площада пред НДК и завърши с поднасяне на венци пред Паметника на незнайния
воин. Надсловът на шествието беше „Западните покрайнини – обратно в България!“.
„Нека всички да излезем и да подкрепим нашите сънародници в Македония и Западните
покрайнини, които се борят за своята свобода
и за своите човешки права. Те имат нужда от
нас“, призоваха младежите от ВМРО.

В Добрич сравниха шистовия газ с
някогашния диктат на Великите сили

Снимка: Артьом Гьорганов

Традиционното факелно шествие в Добрич пък този път беше
насочено срещу проучването и добива на шистов газ и премина под
надслова „Добруджа не иска шистов газ!“.
В анонс в социалните мрежи от
ВМРО - Добрич припомниха, че
Ньойският диктат откъсва Южна
Добруджа от пределите на Отечеството. Патриотите сравниха
арогантното налагане на опасната

технология с някогашното поведение на Великите сили.
От ВМРО в Добрич бяха категорични: „Преди 92 години бе извършена жестока несправедливост
спрямо България. Сега Добруджа
и България са изправени пред
нова заплаха. Изключително опасната технология за проучване и добив на шистов газ може да съсипе
природата и плодородната добруджанска земя“

Почетна стража
застана пред паметника „Майка България“ във Велико
Търново. Младежите
от ВМРО в старата
столица припомниха: „След 92 години
равносметката
за българщината е
отново трагична. В
Северна Добруджа
и Одринска Тракия
българското
етническо присъствие е
почти унищожено.
В Македония и Беломорието тече яростна десетилетна
асимилация на българското население.
Западните покрайнини се обезлюдяват.“
„Ние от ВМРО смятаме, че докато има
българи и българска
държава, нашето общество и държавни
институции трябва
да положат всички
възможни
усилия
за подобряване на
участта на нашите
сънародници, останали по волята на
Великите сили на
територията на съседни на България
държави“, заявяват
от ВМРО в старопрестолния град.

Символично изгориха договора
във Варна
Членове и привърженици на
ВМРО във Варна изгориха копие на унизителния за България
Ньойски договор.
Пред паметника на 8-ми приморски полк варненци си припомниха националната трагедия:
„Датата 27 ноември не е избрана
случайно през 1919 г. за подписване на договора. На нея 34 години

Снимка: „Добрич онлайн“

Почетна
стража
във Велико
Търново

по-рано българското знаме се вее
в Пирот и бойните действия между
българи и сърби приключват.
От този момент денят става
празник на Българската армия,
което западните ни съседи не могат да забравят. Подписването на
договора именно на 27 ноември
прави момента още по-унизителен и горчив“.

новини

ноември – декември 2011

92 години след Ньойския диктат

Нови членове на
ВМРО в Търговище
отбелязват
годишнината
Представители на
ВМРО в Търговище
също отбелязаха годишнината от унизителния Ньойски договор, като символично
изгориха негово копие. Събитието бе
пред войнишкия паметник, посветен на
загиналите в борбите

за национално обединение.
Местните патриоти
отчетоха, че само в
последния месец членовете на структурата
на ВМРО са се увеличили с още 10 души.
Това бе първото паметно събитие за новите членове.

Във Враца
припомнят:
България граничи
сама със себе си!
И младежката организация на ВМРО
във Враца проведе
традиционното си факелно шествие под
надслов „Западните
покрайнини - обратно
в България“!
По улиците на града преминаха стотици
привърженици на каузата. „Долу Ньой“ и
„Македония е българска“ бяха най-честите
възгласи.
В словото си областният председател
на ВМРО и заместник-кмет на Враца
Красимир Богданов
припомни: „Делото на
нашите деди, паднали
за обединението на

България, още не е
завършено.
И днес България е
единствената страна,
граничеща сама със
себе си. Ние няма да
забравим и няма да
простим извършеното от мъчителите на
нашите сънародници,
останали извън пределите на родината.
Борбата продължава!“
Младежите организираха почетен караул и пред паметника
на Васил Левски. Паметникът на Левски
във Враца бе възстановен именно след
дарителска акция на
ВМРО в града.

Младежите от
Русе призоваха да
помним уроците на
историята си
В Русе ВМРО отбеляза годишнината
от подписването на
Ньойския договор с
традиционната факелна стража пред Паметника на свободата.
Председателят на
българското
национално движение в дунавския град Искрен
Веселинов
изреди
фактите: „С Ньойския
договор държавата ни
се лишава от правото
на модерни военни
технологии, флот и

авиация, задължителната военна служба е
отменена. Репарациите, които България
трябва да изплати на
съюзниците, възлизат на 2,25 милиарда
златни франка.“
„Нека да покажем,
че сме патриоти и че
не сме забравили историята си, в която се
крият много уроци за
бъдещето“, приканиха от русенската младежка
организация
на ВМРО.
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Костадин Костадинов: Има
политически чадър за гетото
във варненския квартал
„Максуда“
Заместник-председателят на
ВМРО отвори ежедневна приемна за гражданите на Варна

В

качеството си
на общински съветник във Варна ще искам
проверка на всички незаконни обекти в общината“. Това заяви заместник-председателят
на ВМРО Костадин Костадинов, който наскоро
бе избран за общински
съветник във Варна.
Костадинов посочи,
че в район „Младост“

още в края на миналата година са констатирани над 100 незаконни строежа, но няма
предприети действия
по събаряне.
„Събарянето на
незаконно
преустроени и остъклени тераси се
оказва приоритет
за РДНСК - Варна,
докато за гетото
в „Максуда“ има

политически чадър“, заяви още Костадинов.
„Подавали сме многократно сигнали за незаконни постройки, отговори има, но след това
институциите започват
просто да си подават
топката. Законът трябва да се прилага еднакво за всички“, заключи
Костадин Костадинов.
Срещите на общинския
съветник от ВМРО във
Варна с избирателите ще са всеки
ден от 9 до 10 часа сутринта, от понеделник
до петък, а не един път
седмично или дори месечно, както практикуваха колегите му в местния парламент досега.
Приемната на Костадин Костадинов ще
е в клуба на ВМРО във
Варна на ул. „Цар Симеон I“ № 26.
Костадинов отбеляза и поред-

ната си победа
в борбата срещу
опасната
секта
„Свидетели на Йехова“. Върховният административен съд потвърди решението на
Варненския
административен съд, с което бе отхвърлен иск на
сектантите.
Искът беше заради
мълчалив отказ за издаване на разрешително
за строеж на „лекционни зали“ на сектата във
Варна. Намерението на
„Свидетелите“ да строят свой „храм“ в морската столица бе осуетено
именно след протести
на ВМРО в града.
Припомняме,
че
сектантите
наскоро
получиха
отказ за образуване на дело и от
Комисията за защита от дискриминация във връзка с жалбите им срещу
ВМРО.

Александра Димитрова е Мис
Македонско девойче за 2011 г.
Шестото издание
на конкурса за
красота „Мис Македонско девойче“ беше спечелено от Александра
Димитрова. Тя е
на 16 години и е
от София.
Конкурсът се организира от Националната женска организация (НЖО) на
ВМРО и ансамбъл „Гоце
Делчев“. Целта е да се покаже естествената красота
на младата българка, като
се залага на естетиката и
традициите.
Петнадесетте претендентки за титлата са на

възраст от 16 до 25 години, от различни градове
на България. По традиция
те дефилират със спортни облекла с национални
носии и с официални облекла, осигурени от спонсори.

Изпълнения на солисти
от ансамбъл „Гоце Делчев“
осигуриха приятното настроение на гостите. Журито беше оглавявано от
председателката на Националната женска организация на ВМРО Султанка

Петрова.
По думите й, идеята на
конкурса е да покаже, че
красотата на българката
може да бъде далеч от пошлостта и комерсиализма,
които масово са завладели
обществото ни.

Недоволството на българите
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Редакционни
България е обхваната
от недоволство
Българите искат ясни цели,
ясни отговорности, ясни срокове. Българите заслужават
яснота. Заслужават истинско
лидерство и власт, на която
може да се разчита.
Ние от ВМРО не можем да
останем безучастни в днешната ситуация. От месеци предупреждаваме, че управлението
ден за ден няма да доведе до
нищо добро. От години предлагаме решения. От десетилетия
се борим за национална стратегия срещу хаоса.
Защото българите заслужават достоен живот!
ВМРО призова своите членове и привърженици да подкрепят протестните действия на
синдикатите в страната. Да
подкрепят и справедливите искания на железничарите.
От месеци ние от ВМРО
предлагаме на управляващите
радикална реформа на пенсионната система. Пенсионните
вноски трябва да станат лични, а системата не може вечно
да издържа циганите, които не
работят.
Вместо това, управляващите отново предлагат частични
мерки, които няма да доведат
до заличаване на дефицита в
осигурителната ни система, а
в същото време ще пренесат
бремето на недалновидността
и безхаберието върху обикновените българи – които нямат
никаква вина.
Ние уважаваме правото на
гражданите на достойно отношение от страна на властта.
Нито министър Дянков, нито
министър Московски, нито лустросаните икономисти имат
правото на високомерно и арогантно отношение към хората, които платиха цената на
криминалната трансформация
у нас в последните две десетилетия.
Българите заслужават да видят ясна воля и ясни обяснения
какви са целите, пътят и сроковете. Българите не са заслужили управленската немощ на министър-председателя Борисов
и противоречивите му шикалкавения. Или опърничавостта и
неврастенията на Дянков.
Ако ще се правят реформи,
нека бъде обяснено: тук ще е
трудно, тук има смисъл, тук
целта е такава, тук ще постигнем това, тук е отговорен този.
Не може т.нар. правителство
да се коригира през ден. Та нали
едва преди година същите тези
хора се кълняха, че са постигнали идеалната пенсионна „реформа”!? И нали доскоро управляващите щедро обещаваха на
земеделските производители.
Без яснота и отговорност
българите са в правото си да
противостоят. Защото преди
да бръкнеш в джоба на обикновения българин, първо трябва
поне да си потърсил отговорност на виновните да се стигне дотук.
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Бюджет 2012 –
държавата абдикира
от образованието
и науката

Текст на Георги Аргиров,
ВМРО - Благоевград

Министър Симеон Дянков

Н

ародното събрание
прие на първо четене бюджета за 2012
г. Бюджет, сътворен
от екипа на министър Симеон Дянков, някогашен служител на Световната банка
и настоящ финансов министър на Република България.
Още преди обсъждането
на проектобюджета в пленарната зала различни организации, браншовици и
синдикати се обявиха против размера на средствата,
предвиден за различните
отрасли в българската икономика и общество като
цяло.
Фермери, земеделци и
синдикати преминаха към
стачки и масови протести.
Но това изглежда не трогва
„финансовата служба“, както шеговито я нарече преди
време министър Аню Ангелов.
Учени от БАН излязоха на протести,
студентски
съвети
на най-големите университети
излязоха
с отворено писмо до
управниците, с което
изразяват несъгласие
с бюджета за 2012 г. в
частта за образованието.
Какви бяха техните искания?
1. От 3 години държавната субсидия за издръжка на
студент е намаляла с близо 30%, а в същото време е
разрешено 20% увеличение

на семестриалните такси за
студенти. А от следващата
година се предвижда още
по-голямо увеличение.
2. Държавната субсидия на висшите училища
за следващата година като
цяло е увеличена с около
12 млн. лв. в сравнение с
предходната, т.е. за 2011 г.
държавата е отпуснала 333
млн. лв., а за 2012 г. предвидените средства са в размер
на 345,2 млн. лв. Според
студентите това е формално увеличение на средствата за образование, защото
делът за сектор „Висше образование“ остава същият –
0,42% от брутния вътрешен
продукт.
Този процент от БВП
е един от НАЙ-НИСКИТЕ
в цяла Европа.
Друго притеснение на
младите хора е, че чрез определени текстове от бюджета за 2012 г. – член 90,
който предвижда промяна
на член 91, ал. 2, т. 3 и т. 4
от Закона за висшето образование, ще се изземат
функции на Националната
агенция за оценяване и акредитация, която е специализиран държавен орган
за оценяване, акредитация
и контрол на качеството на
дейността на висшите училища. А това е предпоставка, че НОВ ЗАКОН
в сектора за висше
образование НЯМА ДА
ИМА.
Под това отворено писмо

са се подписали ръководителите на студентските съвети
на Софийския университет,
УНСС, НБУ, Техническия
университет - София, УАСГ,
НСА, МГУ. С други думи,
елитните български университети.
Но писмото не е подписано от НПСС – Националното представителство на
студентските съвети. Защо
ли? Може би защото НПСС
водиха преговори с проф.
Сергей Игнатов, докато техни колеги обясняваха надълго и нашироко от какво
са недоволни.
Какво показва това? Липса на единство при
отстояването на интереси, които касаят бъдещето на студентите
– бивши, настоящи и
бъдещи.
Студентските съвети на
всеки български университет, както и Националното
представителство на студентските съвети, трябва да
бъдат единни, когато искат
нещо от държавата. Само
така имат шанс да извоюват
повече права или в случая –
повече средства за българското образование.
Ако не са научили този
урок, значи нямат място в
тези институции. Пред входа
на НС е написано: „Съединението прави силата“. Българските депутати отдавна
са доказали, че не разбират
смисъла на това послание,
дано поне бъдещите защит-

ници на българските интереси, които днес са в университетите и студентските
съвети, го проумеят.
А българската държава трябва да разбере, че само добре образованите й жители
имат шанс за по-добър живот в страната.
И че образованите хора
могат да променят досегашното положение, в което
млади и стари не живеят, а
оцеляват.
Затова трябва да се отделят повече средства за
българското образование. А
не чрез високи такси и други
подобни „мерки“ да се пълни
държавният бюджет.
И още нещо – следвайки
сляпо европейските директиви, българската държава
е сложила едно абсурдно
изискване към българите с
двойно гражданство, които
имат желание да учат в България. Те трябва да дават финансови гаранции в размер
на хиляди левове, че като
студенти имат достатъчно
средства за издръжка, а не
са потенциални безработни
в България.
Всички знаем кои са младежите и девойките, които
искат да учат в България –
от Западните покрайнини,
от Република Македония,
бесарабски българи. Точно
от тях ли държавата се бои,
че ще й увиснат на врата?
Ако е така, е жалко, много
жалко.
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Македония

Кой унищожи
македонските и
беломорските евреи?

„О
Спас Ташев, създател и първи
директор на Културно-информационния център на Република България в Скопие
„България“ публикува материала на Спас Ташев по повод
скандалния филм „Трето полувреме“. Този още недовършен филм
в днешна Република Македония
вече разбуни духовете у нас.
Продукцията на Дарко Митревски разказва за футболен мач между „Левски“ и тогавашния футболен
клуб „Македония“ във времето, когато България администрира териториите на Вардарска Македония.
Във филма ФК „Македония“
губи служебно от ФК „Левски“ с
внушението, че българските „окупатори“ не са могли да позволят да
загубят от македонците. Треньорът
на ФК „Македония“ пък е евреин и
чрез неговата съдба авторите на
филма се опитват да заклеймят
българската администрация заради депортирането на евреите от
Македония и Тракия.
В действителност ФК „Левски“
и ФК „Македония“ играят общо 4
срещи и само при първата отборът
на „Македония“ губи служебно,
като тази среща не е решаваща
за финалите. Треньорът на отбора
Илеш (Иляш) Шпиц пък е спасен от
депортиране – свален е от влака с
ходатайството на проф. Александър
Станишев.
„Ние не може да имаме вина
за депортирането на евреите от
Македония, защото тя е окупирана от Германия, а България само
администрира тези земи“, споделя
доц. Пламен Павлов. Всичко това
обаче едва ли ще бъде отразено
във филма.
Показателна е историята, която
разказва пред самия режисьор на
„Трето полувреме“ последният жив
играч от тогавашния отбор „Македония“, покойният вече вратар Васил Дилев: когато сърбите дошли,
закрили отбора им, а когато българите дошли, казали да си направят
местен отбор и да го кръстят както
си искат, защо не и „Македония“.
Антихудожествената и антинаучна творба предизвика остра
реакция от страна на българските
евродепутати. В коментар на българската реакция режисьорът Дарко Митревски споделя: „Българите
завиждат, че филмът вероятно ще
спечели „Оскар“...

фициална България никога не
произнесе думи, с които да
поиска прошка от потомците
на малцината оцелели евреи
от Беломорието и Тракия заради това, че
депортирането на 11 363-ма души, населяващи тези администрирани от българската
управа територии, е организирано и извършено от българската армия.
Заради това, че български офицери са
ръководили трагедията с присъщата при
такива „акции“ доза жестокост; заради това
че български войници са мародерствали в
домовете на евреите от Беломорието и
Тракия и са участвали в разграбването на
тяхното имущество“.
Тези думи вероятно шокират обикновения българин, който знае, че трябва да се гордее с уникалното за Европа
явление, наречено „спасяване на българските евреи“.
Стъписването идва от факта, че са
написани от журналистката Еми Барух за
една държавна медия на иначе приятелска страна. Става въпрос за германската
„Дойче веле“. За съжаление подобна информация не е изолиран случай и това
налага необходимостта да се поровим в
детайлите на тези трагични събития в новата ни българска история.
Преломният момент, през призмата на
който трябва да се разглеждат описаните
събития, безспорно е включването на България в Тристранния пакт, което става на 1
март 1941 г. във Виена. Известно е обаче,
че 2 часа преди подписването му немските
войски вече навлизат в България.
От гледна точка на международното
право това означава само едно – незачитане на българския суверенитет от страна
на Хитлер. Или някой смята, че ако България не се бе присъединила, германските
войски кротко щяха да се изтеглят от българска територия?
Всъщност не е случаен фактът, че през
1960 г. в Тел Авив бившият народен обвинител Ели Барух пише: „германските власти… окупираха България“. Това е самата
истина, България вече е окупирана, когато се присъединява към Тристранния
пакт.
В началото на април 1941 г. германската армия атакува Югославия и Гърция,
които за няколко дни капитулират. В тези
сражения не участва нито един български
войник и германската армия сама окупира
Македония и Тракия.
И тук от гледна точка на международното право от значение е принципът на
първата окупация. Нуждата от освобождаването на немските войски с цел тяхното
прехвърляне на изток става причина впоследствие там да бъдат изпратени български войски и администрация.
Разбира се, България представя този
акт като освобождение на Македония и
Тракия. Но нито една държава по света, в това число и самата Германия, не
признава тези териториални промени.
Именно поради тази причина в германския
вестник Das Reich (Berlin, 18.10.1942) тези
земи не са посочени като част от България за разлика от Южна Добруджа, която
е присъединена през 1940 г. по силата на
международен договор.
Интересен е правният статут на македонските и беломорските евреи. Съгласно
чл. 4 от Наредбата за поданството в освободените през 1941 г. земи, „Всички юго-

славски и гръцки поданици от небългарски
произход, които в деня на влизане на тази
наредба в сила имат местожителство в
освободените през 1941 година земи, стават български поданици... Тази разпоредба
не се отнася до лицата от еврейски произход“.
Ето защо България не успява да
спаси македонските и беломорските
евреи – защото германците, които са
окупирали Македония и Тракия, забраняват те да станат български граждани
и следователно не се намират под българска закрила.
Въпросът с поданството е ключов и не
е случаен фактът, че някои чужди изследователи на проблема се опитват да го заобиколят и по този начин да хвърлят петно
върху България.
Какво показват обаче фактите? Описан е случаят на Марко Аарон Перец, евреин, български поданик, който по време
на акцията за залавяне на македонските
и тракийските евреи през 1943 г. е арестуван в Тракия, но впоследствие освободен,
защото има българска лична карта.
Аналогична е съдбата и на брата на
Хари Нисимов от София, който е задържан
заедно с местните евреи в Ксанти. Същият
обаче е освободен поради качеството му
на български поданик.
Трябва да се спомене и Рафаел Моше
Камхи от Битоля, изтъкнат войвода от
ВМОРО, който след Първата световна война се премества в Солун. През 1943 г. той
е арестуван от германските окупационни
части в Солун, като оттам е трябвало да
бъде изпратен в концентрационен лагер в
Централна Европа. Със съдействието на
български организации като Македонския
научен институт, Илинденската организация и лично на цар Борис III, по специален
куриер му е изпратен български паспорт и
той е освободен и спасен.
В Държавна агенция „Архиви“ се пазят пълните списъци на изселилите се
през периода 1948-49 г. от България евреи. Една голяма част от тях са родени в
Македония и Тракия, но тъй като са били
български граждани, нито един от тях не
е депортиран.
Няма никакво съмнение, че българската общественост е длъжник на
беломорските и македонските евреи.
Така например през настоящата 2011 г. у
нас бяха проведени няколко научни конференции, посветени на „обединението“
на България през 1941 г., но в нито един
доклад не бе засегната трагичната съдба
на евреите в „новите земи“.
Нещо повече, липсва актуално научно
изследване, което да хвърля светлина върху германското присъствие в Македония и
Тракия през периода 1941 – 1944 г. Ние можем да критикуваме македонската историческа школа, но в това отношение тя има
по-голям принос от нашата. Така например
в „История на македонския народ“ (Скопие
1988 г.) пише следното: „покрай българските въоръжени сили (в Македония, б.м.)
съществуват и германски единици, команди и полиция... Целият германски военен
и полицейски апарат в Македония се меси
в работите на българските... власти“. При
това положение с основание възниква
въпросът дали само българи арестуват македонските и тракийските евреи, както се
представя от някои автори?
Известно е, че акцията от българска
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Кадър от скандалния филм „Трето полувреме“
страна е координирана от Александър Белев – директорът на Комисарството по еврейските въпроси. На 23 февруари 1943 г.
той и негови служители посещават „новите
земи“ и нареждат на местните български
власти да организират залавянето и депортирането.
Дейността на Александър Белев обаче
показва, че той е възторжен германски
привърженик, а може би и агент. Той заедно с Теодор Данекер – специален пратеник
на Адолф Айхман в България – в предишния ден, 22 февруари 1943 г., подписват
известното „Споразумение по изселването
най-първо на 20 000 евреи“.
Този документ много пъти е пораждал
дискусии, но за него могат да се посочат
няколко неоспорими констатации. Първо,
нивото в държавната йерархия и на двамата подписали е много ниско, за да могат
да създават един валиден междудържавен
документ.
И второ, още през 1946 г. евреинът и
народен обвинител Манчо Рахмимов доказа, че този документ отчасти е фалшифициран като думите „от новите български
земи Тракия и Македония“ са зачертани
впоследствие, вероятно след 2 март 1943
г., когато МС приема решение за изселване „до 20 000 евреи“ от „новоосвободените
земи“.
По този начин е направен нескопосан опит от Александър Белев да се заобиколи решението на МС и документът
да се отнася не само за македонските
и беломорските евреи, но и за тези в
България. Тази фалшификация е разкрита
след 3 години и на нея е посветена специална статия във вестник „Еврейски вести“,
бр. 70 от 1946 г.
Изключително ценни са спомените на
македонски и беломорски евреи, оцелели
от Холокоста. Така например в излизащото
в Тел Авив на ладино (юдео-шпаньолски,
майчиният език на повечето балкански
евреи) списание „Аки Йерушалайим“ е
публикувана статия на Моше Шаул за Мемориалния център на Холокоста в Македония: „Още по-малко известна е съдбата на
еврейската общност в Македония..., където последиците от Холокоста (Шоа) били
много по-трагични: от около 7500 души,
с които наброявала тази общност, в градовете Скопие, Манастир (Битоля), Щип,
останали живи след Холокоста едва 200,
в мнозинството младежи, които решили
да избягат или да се скрият от нацистите
и се били присъединили към партизаните,
с които се били героично против немските
сили“. Статията не посочва партизаните да
са воювали срещу български сили, а единствено срещу немски. (Aki Yerushalayim, №
86, oktubre 2009).
В същия брой Суси Грус публикува
обширен материал за евреите в Ксанти,
в който са цитирани част от спомените на
Йехуда Хаим Перахиа: „с приближаването
на войната и навлизането на немските и
българските войски на гръцка територия на
6 април 1941 г., започна трагичната глава
от унищожаването на евреите в Гърция...
Аз бях в Кавала, гръцко пристанище на
Егейско море, когато всички евреи от Кавала, Драма, Серес, Ксанти и Гюмурджина
бяха взети през нощта на 3-ти срещу 4-ти
март 1943 от германците и българите“.
Както се вижда, в спомените ясно е
посочено участието на първо място на
германските войски в залавянето на

евреите. Не ми е ясно защо чуждите изследователи не отразяват този факт, а
се опитват да прехвърлят вината единствено върху България?
А ето още нещо интересно от спомените на Йехуда Хаим Перахиа: „В моята къща
в Кавала Комисията за събиране на евреите не дойде да ме вземе. Останах 15 дни
в този град и според съвета на моя адвокат
българин, който ме прехвърли тайно, заминах скрит в лодка за Халкидики“. Ето един
реален български принос за укриване и
спасяване на тракийски евреи.
През 1945 г. посланикът на Хитлер в
България Адолф-Хайнц Бекерле е арестуван от Червената армия и изпратен в
СССР, където е подложен на разпити в
московския затвор Лубянка. Там той дава
следните интересни показания за депортирането на македонските и беломорските
евреи: „По нареждане на Химлер постигнах изселването на 14 000 до 15 000 евреи
от Македония и Тракия. По мое искане те
бяха транспортирани в Полша“.
Ясно е, че инициативата за депортирането на македонските и тракийските евреи
е на Химлер, а е реализирана от Бекерле,
при което за наш български срам участва и
германският агент Александър Белев.
С оглед на изнесените факти е наймалкото нелогично със задна дата да се
търсят нови обвинения срещу България за депортирането на македонските
и тракийските евреи и вината да се приписва само на нея. Да, това е една черна
страница и ние можем само да изразим
съжаление, че не сме успели да спасим
и тези евреи, както сме направили с
българските поданици.
***
На 10 март 2011 г. в Скопие, в присъствието на много официални гости от Европа
и света, бе открит мемориален комплекс
за историята на македонската еврейска
общност. От „Дойче веле“ бе отправена
критика към България, че с изключение на
еврейската организация „Шалом“, официална България не изпратила свой представител на събитието.
Това твърдение не отговаря на истината. На събитието на първия ред присъстваше високопоставен български дипломат,
изпратен в Р Македония от правителството
на Тройната коалиция. Друг е въпросът
дали мястото му е било там, след като за
пореден път са се сипели хули срещу „фашистичка Бугария“.
В едно нещо обаче „Дойче веле“ има
право. Вярна е констатацията, че „десетилетия наред официална България изчерпва темата, свързана със съдбата на евреите по време на Втората световна война,
със забележителния факт за спасяването
на 50-те хиляди български евреи, населяващи „старите предели“ на страната. Историческото описание на събитията спира
до тук. Що се отнася до онези 11 363-ма,
от които се завръщат само 13 души, дълго
време (все още, бих казал…) темата или
се премълчава, или се заобикаля, или се
споменава в контекста на „различието“.
Крайно време е България да изработи обоснована позиция по този въпрос
и активно да я отстоява по света. Само
по този начин ще се избавим от бъдещи
дипломатически гафове и ще успеем да
защитим името на България от необосновани нападки.

