Брой 11. Март - април 2012 г.

Разпространява се безплатно

Глупостта със спирането на
АЕЦ „Белене“

Ангел Джамбазки с интервю Какво се случва
за проблемите на столицата с референдума за Турция

На стр. 2

На стр. 5

Нови протести на ВМРО
срещу спекулативните
повишения на цените

Н

ови протести в страната започна ВМРО – Българско национално движение срещу
спекулативните цени на ток,
вода, газ, горива, лекарства, парно.
Въпреки внезапния сняг в София
близо хиляда души протестираха на
1 април пред сградата на Министер-

ския съвет срещу бездействието на
държавата.
Председателят на ВМРО Красимир
Каракачанов обяви деня на лъжата,
1 април, за ден на монополистите и
припомни надслова на протеста: „С
българите шега не бива!“.
Протестиращите поискаха мора-

ториум върху цените на комуналните
услуги и енергоносителите, одържавяване на електроразпределителните
дружества и разваляне на концесията
на „Софийска вода“.
Основните мотиви вижте
на стр. 7.
Продължава на стр. 3

Красимир Каракачанов с предаване по ТВ7
„Историческите убийства“ се
казва авторското предаване на
председателя на ВМРО Красимир
Каракачанов в ефира на ТВ7.
Рубриката е в рамките на неделния следобеден блок „Винаги
в неделя“, който започва в 15.30
и съдържа актуална информация,
коментари и интервюта с гости.

Предаването на Каракачанов дава
нов прочит на исторически събития
и се опитва да намери поуките към
днешни дни.
Целта на рубриката е да се разбият исторически митове и да се
потърси паралел със сегашната ситуация, коментира председателят
на ВМРО.

На стр. 4

РЕДАКЦИОННИ
България на прага на фалита
в решаващата 2012 г.
Изнизаха се първите месеци на 2012 г.
По всичко личи, че и през тази година управляващите нямат намерение да правят
реформите, от които обществото ни отчаяно се нуждае.
Не сме чули нищо за плановете на правителството за здравеопазването, за социалната сфера, за пенсионния модел. Нищо, освен
поредните сменени министри. И злополучното
вдигане на пенсионната възраст.
Видяхме само хаос и прибързани решения на гърба на хората. Видяхме арогантност и безочие от страна на властта.
Наслушахме се на високомерни реплики, съкращения, поскъпване на живота.
Видяхме и недоволството на различни
съсловия.
А 2012-а е решаваща година. Защото е
последната преди петте години от различни
типове избори, които започват от 2013 г.
2012-а е последната година, в която
политиците могат да произвеждат решения за страната си, а не да се вторачват
в технологията на правене на избори или
собствените си партийни проблеми от типа
„с кого да направим коалиция“.
Ние, българите, добре знаем, че зададат
ли се избори, ставаме свидетели на замазване
на проблемите, на конюнктурно развързване
на кесии, на социални залъгалки, които утрешните поколения ще плащат прескъпо.
В това време властта изхарчи резерва
и няма пари, а Дянков всеки ден предлага
екстравагантни идеи и не се свени да посегне
дори на Сребърния фонд, от който се чакаха
по-високи пенсии след няколко години.
По-високите пенсии се отложиха за 2028
г., а смехотворният министър на финансите
иска с парите от този фонд да компенсира
собствената си некадърност, която изправи
страната ни пред фалит.
Дянков има още един избор, за да пробва
да избегне фалита – България отново да
задлъжнее. И това стана тихомълком с решението на правителството България да вземе
„назаем“ един милиард евро. След като за пръв
път от много години нямаше дългове!
В такива условия отново изпъква въпросът каква е политическата алтернатива. Една възможност остава пред българите
– разумният български патриотизъм.
Това е единственото политическо течение днес, в което останаха хора, способни да
съчетаят разум, сърце и съвест.

НОВИНИ
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Глупостта със спирането
на АЕЦ „Белене“
След бездарно лутане и неспособност за вземане на решение
управляващите решиха да спират проекта за АЕЦ „Белене“

З

апочнат проект, на
лицензирана площадка, с готов реактор. Замениха го
с някакви неясни бръщолевения за газови централи и
поставяне на готовия реактор
в АЕЦ „Козлодуй“.
Това са мъгляви измислици, които могат да се случат
не по-рано от десетилетия –
такива са технологичните
срокове.
А в края на това десетилетие изтича позволеното време
за използване на реакторите
на АЕЦ „Козлодуй“.
При създалата се ситуация с Русия никак не е ясно
дали Москва ще позволи да
удължим срока им на експлоатация. Защото такава
е процедурата – пак ще се
иска разрешение от Русия,
ако искаме да ползваме АЕЦ
„Козлодуй“ по-дълго.
В края на десетилетието
ще са спрели и голяма част от
наличните мощности на ТЕЦ.
И става актуален простият
въпрос, който ВМРО зададе
и преди година на страниците
на „България“:

ОТКЪДЕ ЩЕ ИДВА ТОК В
БЪЛГАРСКИТЕ ЖИЛИЩА
ТОГАВА?
Това е най-важното питане.
Всички останали са второстепенни. А за този въпрос
управляващите не търсят
отговор.
Те не представиха и една
сметка, и един разчет на
разходи и ползи от проекта
„Белене“, не представиха и
прословутия доклад на експерти, който уж се очакваше и за който България даде
милиони.
Представиха единствено
големи приказки, променящи
се с часове, неясни министерски смени, хаос. И накрая
КОЗИРУВАХА ПРЕД
ДИКТАТА НА ГЕНЕРАЛГУБЕРНАТОРА УОРЛИК.
Може би „Белене“ не беше
изряден проект, може и да е
бил не достатъчно ефективен
икономически, може да е създавал ненужна зависимост от
Русия. Но защо никой така и
не обясни това ясно и най-

вече аргументирано?
„Белене“ може и да е бил
лош, но поне беше проект с
цел, с ясен хоризонт във времето, а сега на негово място
има отново неопределеност
и безпътица.
Как досега се отговаря на
най-важния въпрос – откъде
ще има ток в края на десетилетието:
Управляващите не отговарят никак, те се готвят за
избори и крепят рейтинг.
Други казват, че ще пестим ток, та да няма нужда
от АЕЦ.
Трети казват: ще внасяме
от Турция, която, впрочем,
строи без особени скрупули ядрени централи с руски
реактори.
Четвърти казват: ние, българите, намаляваме, намалява и потреблението на ток.
ДОКЪДЕ СТИГНАХМЕ!
Да имаме цял отрасъл, в който да сме дори водеща страна
в региона... и да го затрием
с лека ръка! Колко сектори в
икономиката имаме, с които

Американският посланик Уорлик
можем да се похвалим – както
при енергетиката!?
С края на АЕЦ „Козлодуй“ след няколко години и
спирането на АЕЦ „Белене“
България губи ядрената си
енергетика. Енергетиката
беше шансът на страната ни
да развива и някакви технологии въобще, някакви производства, някаква икономика.
А не да бъде обслужващ персонал в комплекси за алкохолен туризъм.
Казусът „Белене“ е показателен за днешна България –
страната ни се разкъсва от
нерешени с десетилетия
проблеми, а вместо да ги
решат, некадърниците, които

ни управляват, искат просто да режат. За сметка на
пенсиите ни, за сметка на
децата ни.
А УТРЕ ОКОТО ИМ
НЯМА ДА МИГНЕ И ЩЕ
ОТРЕЖАТ И САМАТА
БЪЛГАРИЯ.
Две неща още им пречат.
Едното е, че тогава няма да
има какво да управляват и
крадат. А другото сме ние.
Нас, българите, още ни има.
Вярно, малко сме, но сме
повече от тях. И още можем
да се мобилизираме и да
обърнем нещата. Все още
може!

СЛЕД НАМЕСАТА НА ВМРО:

Църквата в Батак отново е музей

М

инистерство на
културата постанови историческата църква в Батак
да не е действаща. Това стана веднага след като ВМРО
подкрепи жителите на Батак
в искането им църквата да
бъде музей и обяви, че започва местен референдум
по темата.
Според принудителната
административна мярка на
министерството интериорът
трябва да бъде възстановен
и да се преустановят всякакви религиозни дейности
в историческата църква
- костница „Св. Неделя”, с
които се уврежда недвижимото културно-историческо
наследство на музея.
Историческата църква в
Батак беше преустроена в

действащ храм с намесата
на пловдивския митрополит
Николай. Още през 1880 г.
обаче спасилите се като по
чудо батачани изразяват волята си тя да бъде паметник
на културата.
Жители на Батак потърсиха ВМРО – Българско национално движение в опита си
да спрат всякакви промени
във вътрешността на черквата, които могат да заличат следите от Априлското
въстание. Тогава ВМРО изпрати писма до президента,
председателя на Народното
събрание, министър-председателя и Министерството на
културата.
Лично заместник-председателят на ВМРО Костадин
Костадинов се застъпи за
волята на батачани.

НОВИНИ
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БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В САЩ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТИ ПРЕД КОМПАНИЯТА „ШЕВРОН“

Тихомълком връщат
опасното дупчене
за шистов газ

С

кандално разкритие
обяви наскоро ВМРО,
а медиите не останаха
безучастни. Оказа се,
че българското посолство в САЩ
се спонсорира от компанията
„Шеврон“. Името на фирмата бе
свързано с опитите за добив на
шистов газ в България по опасния
за природата метод на хидравлично разбиване.
Спонсорството е стигнало дотам, че емблемата на компанията
е отпечатана на покана за прием
в посолството ни по повод националния празник на България!
ВМРО разпространи поканата.
Посолството е поело дори
и конкретни задължения към
спонсорите си - да снабдява с
информация американците за
възможностите за бизнес в България. Това става ясно от договора за спонсорство, с който ВМРО
разполага.

Задължението е регламентирано в т. 4 от предмета на договора
между посолството ни и „Шеврон“:
„Даряваният поема ангажимента
да представи пред американските
инвеститори последното развитие
на икономическата ситуация в
България, както и представяне
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на възможностите за бизнес и
инвестиции.“
Междувременно новият икономически министър, 33-годишният
Делян Добрев, заяви, че приетата наскоро забрана за проучване за шистов газ може да
бъде отменена. Същевременно
се засилва натискът на платени
„експерти“ да доказват колко важен и безвреден е добивът на
шистов газ.
В медиите пък наскоро изтече
и поверителна информация, че
правителството обмисля тихомълком да заобиколи забраната
за шистов газ.
Забраната дойде, след като
ВМРО в Шумен, Нови пазар и
Добрич поде преди година инициатива за мораториум върху
проучванията за шистов газ.
Впоследствие протестите станаха масови и обхванаха цялата
страна.

Нови протести на ВМРО...
>>> от стр. 1

КОВЧЕГ ЗА МОНОПОЛИСТИТЕ
ИЛИ… ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА НИ
Протестиращите пуснаха димки и
издигнаха плакати с текст: „1 април:
лъжете се, че ще ни излъжете“, „На
лъжата мандатът е къс“, „ЧЕЗ, изЧЕЗни!“, „Спекула“ и др.
Множеството носеше и ковчег, в
който да погребе монополистите. Заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки обаче коментира, че
след спирането на проекта „Белене“
това, за съжаление, може да се окаже
и ковчегът на енергетиката ни.
Другият заместник-председател на
ВМРО, Костадин Костадинов, обяви
спирането на проекта „Белене“ за
икономическа грешка, която поставя
България в опасност от недостиг на
ток и зависимост от внос от румънски
и турски атомни централи.

Костадинов пък застана начело на
автошествие във Варна срещу ценовия шок, което завърши с обесване
на чучело на шефа за България на
енергодружеството ЕОН.

МЪЖКИ СРЕЩУ МОНОПОЛИТЕ
СНИМКА
Повече от 300 души пък поведе ВМРО
в София в предупредителен протест
месец по-рано пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР). Комисията с шеф Ангел
Семерджиев контролира ценообразуването и одобрява поскъпванията.

Протестът беше на 8 март и бе под
надслов „Мъжки срещу монополите“.
„Семерджиев, бъди мъж!“ беше основният плакат. Шефът на комисията
получи списък с искания и мотиви
срещу по-високите цени.
Демонстрантите носеха още и лозунги, „Стига грабеж!“, „Топлофикация“ лъже!“, „Водата - в обществени
ръце!“, „Ток, вода, лекарства, парно,
сини зони... СПЕКУЛА“ и т.н.
Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов критикува остро действията на шефа на ДКЕВР Ангел Семерджиев. По думите му комисията
продължава да обслужва интересите

Договор за съвместно спонсориране на приема по
случай националния празник на Р България 3 март
Посолството на Р България в САЩ се свърза с Шеврон Корпорейшън, с
Д
С
молба (изпратена до Диана
Сидни)
за съвместно спонсорство.
Договорът бе сключен на 15.02.2012 г. между:
Шеврон Корпорейшън със седалище 1401 I Street Northwest,
Washington D.C., 20005-2234, представлявана от Диана Сидни, мениджър
или по-нататък в договора като „ Дарител“; и
Посолството на Р България в САЩ с адрес:
Address: 1621 22nd street, NW, Washington, DC 20008,
Представлявано от Елена Поптодорова – посланик на Р БЪлгария в САЩ
или по-нататък в договора „Даряван“.
И двете страни са Субект по-отделно или Субекти заедно.
Both sides hereafter referred to as Party in singular and collectively as
Parties.
Двете страни изразяват желанието си да влезнат в договорни отношения
съгласно договора за спонсорство, което се изразява в покриване на разходите за наем за залата, където ще бъде проведен приема на българското
посолство по случай националния празник на Р България на 1 март.

Предмет на договора
1. Дарителят се съгласява да покрие разходите по наемане на залата без
да има задължение за дарявания. Наемът на залата покрива разходите
за мероприятието където ще се провежда.
2. Фирменото лого на дарителя ще бъде отбелязано на официалната хартиена и електронна покана, която ще бъде разпратена до над 500 човека.
3. Дарителят ще бъде включен във всички прес съобщения, касаещи
събитието.
4. Даряваният поема ангажимента д
да представи
р д
пред
р д американските инвеститори последното развитие на икономическата ситуация в България,
както и представяне на възможностите за бизнес и инвестиции.
5. Дарителят ще покрие пълния разход за наем на залата за събитието в
размер на $4000.
(a). Залата е предоставена от Организацията на американските държави;
(b). Плащането ще бъде извършено с чек, платен директно на Организацията на американските държави.
6. Даряваният се съгласява и приема с благодарност дарението съгласно
горепосочените условия.
Като свидетелство на горепосоченото, страните подписват договора с
техните имена дата и година в писмена форма.
От името на дарителя

От името на даравяние

Име: Диана Сидни
Длъжност: Мениджър Шеврон Корпорейшън
Signature: ____________________
Име: Елена Поптодорова
Длъжност: Посланик
Signature: _____________________

Електронното копие на документа, с което
ВМРО разполага. Запазен е оригиналният
правопис.

на монополистите, приемайки по-високите цени.
Пред протестиращите говориха
също така председателят на младежката организация на ВМРО в София
Александър Йолов и представители
на пенсионерски организации.
Заместник-председателят Джамбазки напомни и за текущия проблем
с увеличаването на „Синята зона“ в
София, който според него е още една
форма на ценови терор. В ръцете на
протестиращите имаше и плакати
„Ще ви насиним зоната!“.
ВОДАТА – В ОБЩЕСТВЕНИ
РЪЦЕ!
ВМРО-БНД започна и поредица от
обжалвания пред Върховния административен съд (ВАС) на решенията
за ДКЕВР за увеличаване на цената
на водата за потребители в няколко
града.
Според българското национално
движение решенията са неправомерни.
Начинанието е част от кампания с
името „Водоснабдяването в обществени ръце“. Тя започна в София, където
Ангел Джамбазки поиска разваляне
на концесията на „Софийска вода“,
обжалва повишението за поскъпване
на водата пред ВАС и подготвя местен
референдум за връщане на водата на
София в публично управление.
Преди време подобни действия
започна във Варна другият зам.-председател на ВМРО, Костадин Костадинов.
Джамбазки и Костадинов разкриха
потресаващи данни за цели цигански
квартали, които не плащат вода, а тя

се калкулира в сметките на изрядните
платци. Общо 76 хил. лв., например,
дължат циганските семейства от 32
общински жилища в блок 23 в столичния „Люлин“.
След поредното увеличение цената на водата в Хасково пък става
2,90 лв. за куб. метър. Анализът на
данните на големите ВиК оператори,
„Софийска вода“ АД, ВиК – Варна,
ВиК – Пловдив, ВиК – Бургас, също
показва, че цените са определяни и
продължават да се формират в нарушение на закона, на действащата
Наредба за регулиране на цените на
ВиК услугите и в нарушение на решенията на ДКЕВР за бизнес плановете
на дружествата.
ПРОТЕСТИТЕ В ГОДИНИТЕ
Преди година ВМРО-БНД събра 3
хиляди души на протест срещу монополите и бездействието на държавата.
Протестите продължиха пред централите на дружествата ЧЕЗ, ЕОН и
ЕВН в Пловдив, Стара Загора, Русе,
Плевен, Варна, Велико Търново и
др.
През 2010 г. пък именно след протести на ВМРО пред ДКЕВР и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма увеличението на
цените на тока остана минимално.
Действията на ВМРО тогава предизвикаха и одит на електроразпределителните предприятия (ЕРП), който показа значителни нарушения.
Въпреки доказателствата държавата
отново позволи увеличения.
Защо те са спекулативни и неправомерни вижте на стр. 7
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ПРОЧИТИ НА ИСТОРИЯТА

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА СЕ ОПРАВДАВА ЗА ЗАБАВЯНЕТО НА
ПОДПИСКАТА ЗА РЕФЕРЕНДУМ С ТОВА, ЧЕ...
НЕ СИ Е СВЪРШИЛА РАБОТАТА

март – април 2012

Легендарният войвода
Мише Развигоров
„България“ публикува със съкращения текст на внука
на войводата – Михаил Страхилов Развигоров

Измислете по-логично
извинение за
забавянето
на референдума
за Турция,
г-жо Цачева!

НС пренебрегва
300 хиляди мнения.
Приема декларации
за Възродителния
процес

Л

ипсата на доклади от
две парламентарни
комисии е причината
за незаконното забавяне по референдума за
еврочленството на Турция, заявяват от Народното събрание
в писмо до ВМРО-БНД.
Преди година и половина
ВМРО и „СКАТ“ внесоха повече от 300 хиляди подписа в
Народното събрание с искане
за национален референдум по
кандидатурата на Турция да
стане член на Европейския
съюз.
ПО ЗАКОН ТРИ МЕСЕЦА
ПО-КЪСНО ТРЯБВАШЕ ДА
БЪДЕ РЕШЕНО – ЩЕ ИМА
ЛИ РЕФЕРЕНДУМ ИЛИ НЕ.
РЕШЕНИЕ ОБАЧЕ НЯМА И
ТАКА САМИЯТ ПАРЛАМЕНТ
НАРУШАВА ЗАКОНА.
Затова от българското
национално движение и ТВ
„СКАТ“ изпратиха искане за
спешна среща с председателката на парламента Цецка
Цачева.

В отговора на искането
Евгения Илиева, началник
на кабинета на председателя
на НС, пояснява вместо началничката си Цачева какво
всъщност се е случило през
последната година и половина.
„Съгласно изискванията на
Правилника за организацията
и дейността на Народното
събрание“ въпросът за подписката бил разпределен с
разпореждане от г-жа Цачева до три парламентарни
комисии – Комисия по правни
въпроси, Комисия по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове и
Комисия по външна политика и отбрана. Само правната
комисия обаче представила
доклад.
Тъй като другите две комисии не са сметнали за нужно
да се произнесат в рамките
на година и половина, Цецка
Цачева не можела да насрочи
разискване в Народното събрание. Това уточнява в писмото до ВМРО началничката
на нейния кабинет.
Председателят на парламента се оправдава с това,
че подчинените Ӝ парламентарни комисии не били
свършили работа! Очевидно
подобен отговор от стожера
на законността у нас – Народното събрание – е поредното
погазване на законността.
Пита се:
Първо. Толкова ли е заета
г-жа Цачева, че не можа сама
да подпише писмото, с което
отговаря на стотици хиляди
българи!?
И второ.
ЩОМ Е ТОЛКОВА ЗАЕТА
Г-ЖА ЦАЧЕВА, С КАКВО
ЛИ Е ЗАЕТА ВСЪЩНОСТ?
ЯВНО НЕ Е СЪС СТРИКТНО

СЛЕДЕНЕ НА РАБОТАТА И
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ.
А ТОВА ВСЪЩНОСТ Е РАБОТАТА Й!
И докато вече година и половина подписите отлежават,
парламентът прие декларация
за осъждане на Възродителния процес.
Според нея България е
направила „етническо прочистване“.
Възродителният процес и
по-ранните подобни прояви
спрямо мюсюлманското и
турскоезичното население у
нас не могат да бъдат оправдани, но не могат и да бъдат
наречени форма на етническо
прочистване. Това твърдят в
общите си изявления ВМРО
и „СКАТ“.
Веднъж употребена, тази
формулировка може да създаде поводи за по-нататъшни
претенции към страната ни,
съдебни дела на „пострадали“
от „етническото прочистване“
и проблеми в международен
план.
С подобни ненужни и абсурдни декларации се занимава българското Народно събрание, уж избрано по волята
на българските граждани.
Години наред то не признава турския геноцид над
арменците. А сега не признава и волята на повече от
300 хиляди души, поискали
референдум съгласно действащ закон.
Затова ВМРО и „СКАТ“ ще
потърсят правно решение по
казуса пред европейските
съдебни институции. В скоро
време се очаква инициативният комитет по референдума
за турското еврочленство да
призове подписалите хора
на протест пред сградата на
Народното събрание.

Сто и пет години ни делят от подвига и великата саможертва на Мише
Развигоров, една от най-светлите фигури на великата борба за свободата
на македонските българи - смел войвода и организатор, абсолютно предан
на делото, проницателен с непреклонна воля, силен чрез своята вяра в
каузата, изключително твърд в часовете на изпитание. Фамилията
Развигорови дава на българския народ ярки борци като за свобода. Такъв
е синът, юристът и деец на ВМРО Страхил Развигоров, убит без съд и
присъда от комунистите. Такъв е журналистът Никола Коларов, умрял
след репресии в лагера в Белене. Такива са братът и племенникът на войводата, дейците на освободителната организация Александър Развигоров
и Ипократ Развигоров.
Михаил /Мише/ Спиров Развигоров е
роден на 28 октомври 1873 г. в гр. Щип.
Произхожда от стара занаятчийска
патриотична фамилия, която дава
редица предани борци за свободата
на Македония.
Учи педагогическото училище в
Кюстендил и Казанлък, след което е
учител в Щип.
През 1894 г. в Щип са учители
Гоце Делчев и Даме Груев. И тук, на
15 септември 1894 г., не закъснява
основаването на революционна организация.
Мише Развигоров влиза в нея и от
самото начало активно участва в
организационния живот и в подготовката на въстанието.
По време на т.нар. Винишка афера
през 1897 г. са арестувани около 500
души, които са били подложени на нечувани изтезания от прочутия полицай
на Скопие Дервиш ефенди.
Между тях е и Мише Развигоров.
Той е изтърпял и видял всички тези мъчения и решава да поеме вината върху
себе си. Заявява, че е един от организаторите на въстанието и главният
снабдител на пушки и бомби.
Този негов кураж и дух на самоотверженост е спасил десетки граждани
от изтезания, а местната организация - от ликвидиране.
Развигоров е осъден на доживотен
тъмничен затвор заедно с още 7 души

и изпратен в крепостта Бодрум кале
в Мала азия.
През 1902 г. се завръща от заточението и отново е щипски войвода. По
това време дейността му е в апогея
си. Той е навсякъде и неуловим, той е
учител и водач.
В едно кратко време района на
Овчеполието добива нов вид. Турските
феодали били принудени да напуснат
тези земи. Могъществото на Развигоров има такъв ефект, че след заник
слънце в Скопие, Радовиш, Кратово,
Велес никакъв турчин не е имал куража
да се появи.
Войводата проявява и стопански
и организаторски качества - негова
е идеята за образуване на взаимоспомагателни каси след Илинденското
въстание за откупуване на турските
чифлици и справедливо разпределение
на земята между малоимотните земеделци. Негов е и планът за организиране на селяните и еснафите в кооперации в района на Щип и Радовиш.
Окото на неприятеля обаче е следяло навсякъде Развигоров. На 21 март
1907 г. той и верните му съратници
Петър и Милан са били обградени от
турски части в къщата на Петър Вроканаров в квартал Хисар на Щип.
Целият квартал е запален. Развигоров се бие самоотвержено и след
привършване на патроните се самоубива.

Ето какво пише Иван Михайлов в своите „Спомени“:
Идеално превъплощение на апостолите Груев и Делчев – така, както
образа им бе съхранен в паметта на срещнатите от тях хора – бе за нашия край Развигоров, за когото знаеше мало и голямо. Неговата слава и
обаяние в областта между градовете Скопие, Велес, Щип, Радовиш, Кочани,
Кратово, Куманово, с център широкото Овче-поле, надминаха даже тия
на двамата първоапостоли на ВМРО.

ЛИЧНИ
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АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ,
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВМРО-БНД И ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИК В СОФИЯ:
СТОЛИЦАТА ИМА ИНФРАСТРУКТУРНИ
ПРОЕКТИ ВСЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ. А ДНЕС
НЯМА НИТО МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ, НИТО
МЕСТА ЗА ПЕШЕХОДЦИ

София има вече
милиарден бюджет,
но хората са
принудени да пазят
живота си от кучета
снимка на Диляна Стоева

Нов закон срещу скитничество и просия предложи ВМРО
Интервю на Иван Петров
Господин Джамбазки, първо искам да Ви поздравя с
това, че успяхте да премахнете загражденията на прословутия паркинг на Народното
събрание – този трагикомичен символ на беззаконието.
Стискам палци софийската
община да изпълни обещанието си и да разчисти и печално известния Женски пазар
– което Вие предложихте.
Благодаря Ви – сега обаче
трябва внимателно да следим
какво решение ще намерят
общинската администрация и
Народното събрание за паркинга.
Защото се оказа, че дори и
Министерството на правосъдието ползва незаконно общински
паркоместа, а междувременно се появиха и идеи за нови
депутатски привилегии – като
безплатно паркиране навсякъде. Представяте ли си!
В годините въпросният паркинг в самото сърце на София

се превърна в символ на безправието в страната ни.
Паркингът е незаконен, защото е отдаден от Столичната
община на Народното събрание
без задължителното за такива
случаи решение на Столичния
общински съвет.
За пет години заобикаляне
на законите досега НС е ощетил столичани с 2,4 милиона
лева, които е трябвало да бъдат
плащани на общината.
ОКАЗА СЕ, ЧЕ САМИЯТ
ПАРЛАМЕНТ НАРУШАВА

ЗАКОНИТЕ И ОЩЕТЯВА
ГРАЖДАНИТЕ. И ЦИГАНСКИТЕ КАТУНИ, И ПАРЛАМЕНТЪТ
СИ ПРИЛИЧАТ ПО ЕДНО –
ОКУПИРАЛИ СА НЕЗАКОННО
ТЕРИТОРИЯ, САМО ЧЕ ПАРЛАМЕНТЪТ СИ Е СЛОЖИЛ
БАРИЕРА И ПОЛИЦАИ.
А за Женския пазар: аз предложих мястото да се изчисти
и пазарът да се сведе само
да покритата си част – да се
махнат циганията, китайските
гащи, нелегалните цигари. Но
нека видим дали главният ар-
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хитект Петър Диков ще удържи
на думата си.
Очаквате ли?
Надявам се. Защото в столицата цари хаос и се хвърля
прах в очите, че имало инфраструктурни проекти и пр.
Какви инфраструктурни
проекти, когато няма къде да
се паркира, няма един читав
тротоар за пешеходците и
всичките големи придобивки
на столицата са в бъдеще време!? При това – с милиарден
бюджет на София!
Ето, например
ОТ ГОДИНИ ГОВОРЯ ЗА
Б Е З Д О М Н И Т Е К У Ч Е ТА ,
ПРЕДЛАГАМ ЗАТЯГАНЕ НА
КОНТРОЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ,
ПОВИШАВАНЕ И СТРИКТНО
СЪБИРАНЕ НА ГЛОБИТЕ, КУЧЕШКИ ГРАДИНКИ. ПРЕДЛОЖИХ И ЛКВИДИРАНЕ НА
СЕГАШНАТА ПОПУЛАЦИЯ ОТ
БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ.
Ние от ВМРО направихме
скандални разкрития за ресорното предприятие и те доведоха
до смяната на директора му.
И онзи ден чувам, че отново
се отдалечава във времето отстраняването на бездомните
животни от София. Докога?
Какво предприехте?
След мои предложения през
тази година се промени бюджетът на София. На 320 хиляди
лева беше увеличена сумата,
която трябва да се събере от
такси за регистрация на кучета
през 2012 г.
Успяхме също да пренасочим 50 хиляди лева от „ромското включване“ към дейности
по здравеопазване, но това е
цяла друга тема.
Таксата за домашни любимци е основен възпиращ механизъм срещу изоставянето на
животни и увеличаването на
популацията на бездомни кучета.
ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА
ОБАЧЕ ОБЩИНАТА Е СЪБРАЛА ЕДВА ПОЛОВИНАТА ОТ
ПРЕДВИДЕНИТЕ ПАРИ ОТ
ТАКСИ ЗА КУЧЕТА, А ПРЕЗ
НАСТОЯЩАТА ДОРИ СЕ КАНЕШЕ ДА НАМАЛИ ЗАЛОЖЕНАТА СУМА.
Само си представете! В деня,
в който Столичният общински
съвет имаше специална сесия
по сигурността, глутница кучета
зверски изпохапа 80-годишен
професор!
Оказва се, че в днешна София опазването на човешкия

живот се оказва основен проблем – можете да бъдете почти
убит от куче! А виновни няма.
И ние предложихме на всяка
сесия да има отчет по напредъка с бездомните псета. Още
преди две години направихме
и разяснителна акция с провокативното име „Кучетата или
децата ни“.
После Фандъкова опита да
си присвои инициативата...
Е, важно е да се върши
работа, а не чия е инициативата...
Да, наистина да се върши
работа. Сега ще Ви дам примери за „работа“. Канят се да
дават на концесия Западния
парк – това е кощунство!
А някой да е видял да правят
велоалея на мястото на ЖП
линията към „Пионер“, която
унищожиха въпреки нашите
протести? Обещаха велоалея,
а има пущинак, замениха кон...
дори не и за кокошка.
Като заговорихте за зелените площи, медиите наскоро разпространиха Ваше
питане към кмета Фандъкова
за сензационно ощетяване
на софиянци – паркът в жилищния комплекс „Славия“
и автогарата „Овча купел“
се оказаха собственост на...
футболния клуб „Славия“.
Да! И Фандъкова потвърди.
Сега започва търсене на начини за връщане на собствеността, след като през 2003
г. с помощта на скандалното
дружество „Софийски имоти“
242 декара са преминали в
частни ръце.
Това е толкова фрапиращ
пример, че аз просто не мога
да го коментирам. Радвам се,
че именно ние от ВМРО успяхме да го направим достояние
на столичани. Ако въобще това
може да е радостно.
Но това е пример как се е
работило и се работи в Столичната община. Излишно е
дори да говоря за огромните
проблеми като т.нар. завод за
боклука или за несправедливата такса смет.
ЗАРАДИ МОЙ ВЪПРОС
ФАНДЪКОВА ПУБЛИЧНО
ОБЕЩА ДО СРЕДАТА НА
ГОДИНАТА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ДА ИМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА МЕТОДИКА, ПО
КОЯТО ДА СЕ ИЗЧИСЛЯВА
ТАКСАТА СМЕТ ЗА СОФИЯНЦИ.
Но обещанията са много,
сега ще видим какво ще направят.
>>>

Печално известният Женски пазар в София
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СЛЕД НАТИСКА НА ВМРО ВЪВ ВАРНА ЗАПОЧВА ПРЕМАХВАНЕТО
НА НЕЗАКОННИ ЦИГАНСКИ ПОСТРОЙКИ

Костадин Костадинов
с ново предаване по ТВ
„СКАТ“

В

секи вторник от
10.30 по националната телевизия „СКАТ“ се
излъчва предаването
„За българската нация“ с
водещ заместник-председателя на ВМРО-БНД
Костадин Костадинов.
Костадинов вече е и
председател на група
общински съветници в
родната си Варна, председател е на постоянната комисия по спорт
и младежки дейности,
член е и на бюджетната комисия в общинския
съвет на града.
От години Костадин
Костадинов пише книги
и създава филми за демографския колапс на
българите и циганизацията на страната ни. Той
е може би единственият
политик у нас, който системно говори за опасността от демографска
катастрофа и възможностите за решаването
на проблема.
И новото му преда-

ване акцентира върху
демографската криза
и отраженията й върху
ежедневието. Костадинов твърди, че
ИМА ПОЛИТИКИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ДЕМОГРАФСКИЯ КОЛАПС, НО ТЕ
ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛОЖАТ ВЕДНАГА.
Защото иначе нацията
е на ръба на катастрофа
до броени десетилетия,
която ще е последна в
историята й.
Просто защото след
нея българска народност
няма да съществува.
Междувременно по
всяка вероятност ще се
увенчаят с успех многогодишните усилия на
организацията на ВМРО
във Варна за край на
незаконното циганско
строителство в Морската столица.
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) публично
обяви, че започва
СЪБАРЯНЕТО НА

София има вече ...
>>> от стр. 5
А какво е мнението Ви за стремежа на
Столичната община да
увеличи обхвата на „Синята зона“ във времето
и пространството?
Това е ненавременно.
ВМРО може да допусне
евентуално увеличение
на цената, обхвата и
работното време на режима за платено паркиране, само и единствено
ако Столичната община
изпълни следните условия:
1. довършването и пус-

кането в експлоатация на
всички метролъчове, минаващи през центъра на
града; 2. изграждането и
довършването на общинските буферни паркинги
по крайните метростанции с достатъчен капацитет; 3. Изграждането
на бус-коридори с гумени
ограничителни ленти по
всички основни маршрути
на градския транспорт в
центъра на града, което
ще позволи висока скорост и избягване на задръствания.
ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ

НАД 70 НЕЗАКОННИ
ПОСТРОЙКИ В СЪРЦЕТО НА ЦИГАНСКАТА
МАХАЛА „МАКСУДА“
ВЪВ ВАРНА.
В същото време обаче
шефката на Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси Росица Иванова се
застъпи за незаконните
постройки. От ВМРО във
Варна поискаха оставката й.
Незаконните цигански къщи в „Максуда“ и
в махалите в „Аспарухово“ и „Владиславово“
да се узаконят поиска
и новият председател
на ДПС в града Ведат
Сакаллъ.
Поредна дискриминация на българите в
собствената им държава – така пък ВМРО
във Варна окачестви
идеята.
Според Сакаллъ узаконяването се налагало, защото постройките
УПРАВЛЯВАЩИТЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НА „СИНЯТА
ЗОНА“ ЩЕ ЗАСЕГНЕ
НЕОБОСНОВАНО И НЕОБМИСЛЕНО СТОТИЦИ
СОФИЯНЦИ И ГОСТИ
НА СТОЛИЦАТА ВЪВ
ВРЕМЕ НА КРИЗА. СЪЩЕВРЕМЕННО КАЧЕСТВОТО НА „УСЛУГАТА“
ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ
НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ
СЪЩЕСТВЕНО.
Предложението на управляващите няма разумни финансови разчети и
обяснения. Единствената
последица от това увеличение ще е събирането на
повече средства в т.нар.
„Център за градска мобилност“, които отново ще
бъдат налети в проблематичната част от градския
транспорт – автотранспорта.
Това не е ли добре?
Щеше да е добре, ако
градският транспорт се
управляваше добре. Масовият градски транспорт
на столицата се нуждае
от далеч по-добро страте-

съществували от много
време, а хората плащали данъци.
Костадин Костадинов
обаче заяви, че общината не може да узакони
къщи в чужд имот.
„АЗ СЪЩО ПЛАЩАМ ДАНЪЦИ, НЕКА И
НА МЕН ДЪРЖАВАТА
МИ ПОДАРИ КЪЩА!“.
„Имам две деца, планирам трето, а живеем
в блок. Сега е моментът да вдигна къща на
площада във Варна и да
поискам от РДНСК да
ми я узакони“, допълни
Костадинов.
Заради искането си
за узаконяване на цигански постройки, кметът на район „Аспарухово“ бе „награден“ от
българското национално
движение ВМРО с отличието „Орден на почетния катун“.
Към грамотата е прибавен и ваучер за едноседмична почивка в
село Каменар. Селото е
печално известно с цигическо планиране, иначе
всяко наливане на пари
там ще е безполезно.
ВМРО има своите конкретни предложения от
години. Аз многократно
съм поставял въпроси
в Столичния общински
съвет за липсата на директна автобусна линия
от Студентски град до
централните гари, за
проведените конкурси
за концесии на линии в
градския транспорт, за
регламента, дейността
и законовите основания,
на които в града оперират
т.нар. „маршрутки“ и т.н.
А какво става с двете
основни теми, с които
напоследък свързват
Вашето име: Циганският
въпрос и развалянето
на концесията на „Софийска вода“?
Продължаваме да помагаме на гражданите в
„Орландовци“, които бяха
принудени да направят
„защитен вал“ от гаражи
срещу гетото.
Заради това се наложи

ганските набези и растящата битова престъпност, за които отдавна
алармира ВМРО-БНД.
Наскоро Костадин
Костадинов стана член
на управителния съвет
на асоциацията на общинските съветници в
страната. В управителното тяло на асоциацията по традиция се
избират най-активните
и изявени представители сред общинските
съветници.
Заместник-председателят на ВМРО е наймладият член на управителния съвет.
Последната акция на
Костадинов е предложе-

нието му за
ПРЕИМЕНУВАНЕ НА
БЪЛГАРСКИ НА МЕСТНОСТИ
с турски и гръцки
названия около Варна.
Засега то среща сериозен отпор от страна на
тромавата общинска
администрация.
Костадин Костадинов
обаче се позовава на
действащото законодателство и на опита на
Бургас, който преди време преименува стотици
местности с неразбираеми имена.
Заместник-председателят на ВМРО е твърдо
решен да изведе акцията до успешен край.

Народното събрание е ползвало незаконно
част от центъра на София за паркинг
да „наградим“ бездействащия кмет на район
„Сердика“ с грамотата
„Циганин номер едно“ –
грамота, която колегата
ми Костадин Костадинов
първо връчи на кмета на
варненския район „Аспарухово“.
Тази грамота – или поскоро срамота – очаква
много кметове в страната,
които си позволяват привилегии за незаконното
циганско строителство.
ПРЕДЛОЖИХМЕ
М Н О ГО С Е Р И О З Н И
МЕРКИ В НОВ ЗАКОН
ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА

СКИТНИЧЕСТВОТО И
ПРОСИЯТА.
А за „Софийска вода“
продължаваме обжалванията на новите цени на
водата. Засега администрация и управляващи
си траят за развалянето
на концесията.
Затова аз призовавам
столичани да се готвят за
местен референдум, който
да изхвърли чужденците
от „Софийска вода“.
ВМРО обмисля възможността за подписка
за такъв референдум. И
тогава дружеството отново ще стане публично.
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Първото доброволно звено за
опазване на обществения ред
ОТРЯДЪТ ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВА В СИНХРОН С ПОЛИЦИЯТА
ОЧАКВА СЕ РЕШЕНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ В ОБЩИНАТА

В

засегнатото от
циганизацията
старозагорско
село Змейово
вече се сформира първият доброволчески
отряд срещу престъпността. Целта му е да
съдейства на полицията
в справянето с битовите престъпления, които
са сред най-сериозните
проблеми в подобни населени места.
Инициативата за създаването на доброволните групи е на общинските съветници от ВМРО в
Стара Загора Кристиян
Петков и Николина Го-

Никола Пеев, кмет на
село Змейово
рова, както и на кмета
на селото, издигнат от
ВМРО, Никола Пеев.
Преди седмици те
предложиха проект за
общинска наредба за
доброволческите отряди, която се обсъж-

да и с кмета на града.
Проектът е съгласуван
с полицията и може да
покаже пример за успешна борба с битовата престъпност в цялата
страна.
Сега обаче топката
е в полето на управляващите в Стара Загора
и кмета, които трябва
да приведат в изпълнение предложението
на ВМРО или да го отхвърлят.
Наредбата вече е
разгледана на съвместно заседание на две постоянни комисии в местния парламент - тази по

законност и обществен
ред и комисията по земеделие, гори и проблеми на селата.
Структурите ще са
доброволни и ще е необходимо минимално
финансиране от страна
на общината, обяснява
Кристиян Петков, който
е член и на Изпълнителния комитет на ВМРО
– Българско национално
движение.
Доброволните звена
са напълно законни, ще
действат по ясен регламент и са приложими в
цялата страна, пояснява
Николина Горова.

След румънските претенции
към България
Младежи от
ВМРО към
Николай
Младенов: Не
бъди министър
Нямам Мнение
Младежи от ВМРО
протестираха с викове
„Оставка“ пред Министерството на външните
работи. Протестът беше
организиран в социалните мрежи като демонстрация срещу бездейната външна политика
на страната ни.
Поводът беше скандалната ситуация с румънските искания - към
българската акватория и

Докато Румъния намира свои „малцинства“ у
нас, Турция започва да строи огромна джамия
в Кърджали...
за „наличие на румънско
малцинство“ у нас.
Младежите носеха
плакати със задни части
и надписи „Това е лицето
на българската външна
политика“. Използвайки

инициалите НМ, в плакатите си протестиращите бяха „преименували“
Николай Младенов на
Нямам Мнение.
Демонстрантите внесоха и списък с искания.

Те настояха за преустановяване на порочния
модел на Никимладеновата „туитър дипломация“, която се характеризира с липсата на
реални действия.
Председателят на
младежката организация на ВМРО в София
Александър Йолов припомни, че България не
полага достатъчна грижа
за сънародниците ни в
Западните покрайнини,
Македония и по света, а
в това време България
открива училища за политика в Тунис.
„Българската външна политика трябва да
е отново българска и
отново политика“, заяви Йолов.

Резолюция на европарламента критикува
Скопие за отношението към общата ни история
Европейският парламент
още по-твърдо изрази загрижеността си за отношението
на Република Македония към
нейните граждани с българско
самосъзнание и към общата й
история с България.
Европарламентът прие резолюция, в която са включени препоръки по отношение на правата
на тази част от населението на
младата република, както и по
отношение на интерпретациите на историята.
Текстовете са прокарани с
усилията на евродепутатите
от България.
Резолюцията „изразява
загриженост във връзка с
тенденцията в страната към

Красноречив плакат на косовски фенове към агитка
от Скопие: “Българи според Господа, македонци според Тито” (любителска снимка)

популяризиране на нейна собствена етническа и културна идентичност за сметка на идентичността и културата на съседни

държави“.
„Тази резолюция на Европейския парламент е първата,
изразяваща загриженост за

онези граждани на Македония,
които открито заявяват своята българска идентичност или
етнически произход“, заяви по
време на пленарното заседание българският евродепутат
Андрей Ковачев.
Ковачев се позова на пропагандни продукции като филма
„Трето полувреме“, за който
„България“ писа преди време,
псевдонаучните разработки,
отказът на Скопие за общи
чествания на исторически годишнини и т.н.
Междувременно сепаратистката организация ОМО “Илинден”
– ПИРИН окончателно загуби
делото си в Страсбург срещу
България
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Защо трябва да
бъдат изгонени
монополистите

от електроразпределението, от
„Софийска вода“ и водните дружества
в страната, от топлофикациите, от
търговията с лекарства...
Защото цените на парното преминаха всякакви
разумни граници. Безумната
система на отчитане на абстрактни цени, „изравняване“,
посредници в счетоводството
и т.н. доведе до неясна и несправедлива, но все по-висока
на цена на услугата. През тази
зима всички го усетихме. А с
новото повишение на цената
на газа парното ще стане още
по-скъпо!
Заради укриването на печалба в енергийния сектор.
След направения през 2010 г.
одит (благодарение на протестите на ВМРО преди две
години) се установи, че под
формата на договори за консултантски услуги само при
монополиста ЧЕЗ е изнесена печалба от близо 41 милиона лева.
За 2010 г., например, ЧЕЗ са
декларирали едва 3 млн. печалба.
А още преди приватизацията
всяко едно от електроразпределителните предприятия
(ЕРП) е декларирало по 30 млн.
лв. Значи раздържавяването
им просто не е имало никакъв
смисъл! Затова договорите за
приватизация трябва да бъдат
развалени и да се потърси отговорност и на лицата, които
са ги сключили.
Защото ЕРП-тата продължават да не плащат дивидента на държавата. От 2005 г.
насам (от приватизацията на
енергодружествата досега)
дивидентът на държавата за
нейната 1/3 собственост не е
плащан. Вместо да си потърси
парите – над 450 млн. лв. – държавата вече започна да продава
дяловете си в дружествата.
Заради лоша поддръжка
на мрежата. В Европейския
съюз стандартът за време на
прекъсване на тока заради аварии е 38 минути. У нас е 4 часа.
Твърди се, че е заради остаряла мрежа – нищо подобно! Има
два проблема: единият е, че се
крадат проводници, а вторият – че ЕРП-тата съкратиха
в пъти броя на аварийните си
екипи. И за двете потребителите нямат вина, но ЕРП-тата
оправдават по-високите цени
на тока с необходимостта да
инвестират в подобряване на
мрежата. Защо потребителите да плащат за това, че
ЕРП-тата не са си свършили
работата?
Защото трите ЕРП-та
държат абсолютен монопол
в районите, които обслужват. В ЕС това е немислимо.
Печалбата им е гарантирана.
Потребителите на ток нямат
никакви права за сметка на доставчиците. Дружествата са
единствените, които навремето са допуснати до приватизация, без задължителен
инвестиционен план, който да
спазват!

Защото „Софийска вода“
системно не спазва договора си. Според него цената на
водата трябваше да е много
по-ниска. Проблемът не е само в
София. Грабителски се държат
водните дружества в цялата
страна. ВМРО вече обжалва
новите цени на водата в няколко града.
„Софийска вода“ не спазва
договора си и по отношение
на лимитите на загубите.
Ето примери от последни години: съгласно данни от ДКЕВР,
загубите за 2009 г. са 60,26%.
Съгласно приетия си бизнес
план обаче, „Софийска вода“ АД
е следвало да свали загубите
до 50% за 2009 г. За 2010 г. пък
загубите е следвало да са 47%,
но са около 60%. За сравнение
през 1970 г. общите загуби са
23,35%!
В цялата страна водните
дружества отчитат загуби по мрежата, но пък с тях
оправдават повишение на
потребителските цени. Практиката е проста: дружествата
начисляват част от своите
търговски загуби като технически. Несъбраните си вземания
дружествата не вписват като
свой минус, а като технически
загуби. И чрез формулата, по
която се изчислява цената на
водата, ние, потребителите,
плащаме това. „Софийска вода“
и другите водни дружества не
си търсят парите за тази вода
от циганските гета, например,
които на практика я разпиляват, без да плащат.
Защото има източване на
средства по посока чуждото
дружество-майка на „Софийска вода“. Един пример: преди
време „Софийска вода“ е взела
заем от над 30 милиона лева от
тогавашното дружество-майка
„Юнайтед ютилитиз“, при 17%
(!) капитализирана годишна лихва. Заради сериозната лихва, в
края на 2009 г. заемът вече е
над 72 млн. лева. Този заем също
се калкулира в нашите сметки.
За сравнение – заем на дружеството от Европейската банка
за възстановяване и развитие е
само със 7% лихва. А в това време „Софийска вода“ харчи пари
за... издаване на вестник.
Защото не може да купуваме по-евтини български лекарства в съседните страни.
Комисията за цените на лекарствата трябва да престане да
бъде скрит ведомствен орган.
Тя трябва да стане публичен регулатор на ценообразуването.
Не може мародерски да се печели от здравето на българите в
условия на криза, когато цените на потребителските стоки
постоянно растат, горивата
поскъпват, увеличават се „сини
зони“, лихвите по кредитите
отбелязват рекорди и какво
ли още не.
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Можете да се свържете с представителите
на ВМРО – Българско национално движение:
Благоевград и Кюстендил: Огнян Узунов – 0888214413
Бургас, Ямбол и Сливен: Теодор Бординяшки – 0886102151
Варна, Шумен и Добрич: Стефан Соколов – 0888214408
Велико Търново, Габрово и Търговище:
Борис Вангелов – 0888214407
Враца, Видин и Монтана: Валентин Вълков – 0888214415

Плевен и Ловеч: Иван Стоянов – 0885602050
Пловдив, Смолян и Пазарджик:
Александър Сиди – 0888214403
Русе, Разград и Силистра: Велин Григоров – 0888214409
Стара Загора, Хасково и Кърджали:
Антон Андонов – 0888922836
София град: Стефан Грънчаров – 0888214401
София-област и Перник: Кирил Караманчев - 0888214405

