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Решаващата година

Това е първият брой на „България“ за 2013 г. 

Той е посветен преди всичко на референдума 

за развитие на ядрената ни енергетика на 

27 януари. В него ще намерите информация 

за позициите на ВМРО – Българско нацио-

нално движение.  

Още два важни избора предстоят на стра-

ната ни в започващата година – изборът 

пред църквата ни в края на зимата и изборът 

пред всички нас през лятото, когато ще 

трябва да намерим по-добри управници за 

страната си. Нека си пожелаем щастлива 

развръзка за България във всичките важни 

изпитания. 

От нас зависи да намерим правилния път 

във всички видове избор, които ни предстоят 

през тази решаваща година. 

Нека в 2013 г. успеем да намерим у себе 

си повече сили, за да променяме България 

към по-добро! Нека това бъде годината на 

България, годината на българите. 

Дано 2013 г. да бъде по-добра и за онези 

наши сънародници зад граница, останали 

далеч от грижата на Родината и изложени 

на опасност заради българското си име. 

Да бъде по-добра и за всички граждани на 

България – нека бъдем повече граждани и 

повече българи!

В РефеРендума на 27 януаРи:

ВМРО: ДА за нова българска 
ядрена централа,  
НЕ на енергийната 
зависимост от Турция!

на въпроса „да се развива ли ядрената енергетика в 
Република България чрез изграждане на нова ядрена 
централа“ гласувайте с „да“!

На 27 януари 2013 г. ще се проведе 
първият в най-новата ни история 
национален референдум. Въпросът 

към българите ще бъде „Да се развива 
ли ядрената енергетика в Република Бъл-
гария чрез изграждане на нова ядрена 
централа?” 

За ВМРО отговорът на този въпрос 
е „да”. Защото нови ядрени мощности 
са жизнено нужни на България след 
изтичането на сроковете за използва-
не на реакторите на АЕЦ „Козлодуй” в 
края на десетилетието. И защото това е 
пос ледното ни високотехнологично про-
изводство – то носи повече стойност 
в икономиката ни и повече доходи за 
българските граждани. Обратното озна-
чава българите окончателно да останат 

обслужващ персонал.
Ако България не построи нова ядрена 

централа, ще изпадне в зависимост от 
внос на ток от Турция. Турската държава 
започва изграждането на няколко атомни 
централи. Премиерът на Турция Ердоган 
и руският президент Путин само преди 
седмици се споразумяха за начало на 
строежа на една от тях. 

Точно затова в гласуванията за АЕЦ 
„Белене” в българския парламент досега 
ДПС не заема позиция „за”. Позицията 
„за” нова ядрена централа е позиция про-
тив зависимостта на България от Турция. 
Позицията „за” нова ядрена централа е 
позиция срещу ДПС.

Продължава на стр. 3

Така ще изглежда бюлетината, с която ще гласуваме на 27 януари 2013 г.
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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: Георги Дракалиев – 0888206333

Варна и Шумен: адрес, гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 26,  
тел. 052/633380

Добрич: Йордан Йорданов – 0887585892

Велико Търново, Габрово и Търговище:  
Борис Вангелов – 0888214407

Враца, Видин и Монтана: Валентин Вълков – 0888214415

Плевен и Ловеч: Атанас Филчев – 0885602050

Пловдив, Смолян и Пазарджик:  
Александър Сиди – 0888214403

Русе, Разград и Силистра: Галин Григоров – 0888214409

Стара Загора, Хасково и Кърджали:  
Антон Андонов – 0888922836

София град: Стефан Грънчаров – 0888214401

София-област и Перник: Кирил Караманчев - 0888214405

Защо е важно България да довърши 
АЕЦ „Белене” и централата да работи 
като български национален обект

Решението за спиране на „Белене” 
може да се окачестви единствено 
като безумно, тъй като става дума 

за вече започнат 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 задава от години на стра-
ниците на „България”: 

оТкЪде Ще идВа Ток В 
БЪЛГаРСкиТе ЖиЛиЩа ТоГаВа?

Това е най-важното питане. Всички ос-

През пролетта на 2012 г. управляващите решиха да спрат 
проекта аец „Белене” – след бездарно лутане и неспособност 
за вземане на рeшение. месеци по-късно ГеРБ се опита 
да се „закачи“ към референдума за нова ядрена централа 
и твърдяха, че... също са „за“. дни след това Борисов за 
пореден път промени позицията си изцяло и три пъти каза 
„не“ и така нататък... Вече става съвсем очевидно, че ГеРБ 
са хората, които са на път да закрият цял отрасъл, какъвто 
е ядрената енергетика у нас и да извадят България от 
престижния клуб на 36 ядрени държави.

танали са второстепенни. А за този въпрос 
управляващите не дават отговор. 

Какво ще правим след десетилетие? 
Ясно какво: внос на ток от Турция и Румъ-
ния при сигурно скачане на цените. 

Управляващите не представиха нито 
една сметка, нито един разчет на разходи 
и ползи от проекта „Белене”. Скриха и 
прословутия доклад на консултанти, кой-
то уж се очакваше и за който България 
даде милиони. А този доклад казваше, че 
пазарът на електроенергия от „Белене” 
е гарантиран.

Управляващите излъчваха единствено 
хаос. И накрая 

коЗиРуВаХа ПРед дикТаТа на 
доШЛаТа наБЪРЗо ХиЛаРи 
кЛинТЪн,
която нареди да спрем проекта и да 
започ нем да сондираме за шистов газ. 
Каква геополитическа гавра с България: 
да се откажем от евтин и екологичен ток 
за сметка на опасна технология с неясни 
перспективи!

Може би дотук „Белене” не е бил изря-
ден проект, може би е породил корупция, 
вероятно е имало липса на прозрачност и 
кражби. Но защо никой така и не обясни 
това ясно и най-вече аргументирано? И 
защо никой не се нае да равизира про-
екта и да го изправи на крака? Може ли 
престъпленията на предишните да са 
оправдание да спрем перспективен и 
важен проект? 

„Белене” може и да има недостатъци, но 
поне беше проект с цел, с ясен хоризонт 
във времето, а сега на негово място има 
отново неопределеност и безпътица.

С отказа на ГЕРБ да строим АЕЦ „Беле-
не” с лека ръка се отказахме от екологич-
но производство, без вредни последици за 
природата, което няма алтернатива като 
цена. Вятърните и слънчевите централи 
не могат да произведат толкова евтина 
енергия, нито такива количества.  

Продължава на стр. 4

Макет на ядрената централа „Белене“
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Само преди седмици руският пре-
зидент Путин подписа с турския 
премиер Ердоган споразумение 

за изграждане на турската АЕЦ „Акую”. 
Путин заяви, че Русия напълно ще фи-
нансира проекта за създаване на АЕЦ 
„Акую”.

Ние цялостно ще финансираме този 
проект, като не по-малко от 25% ще оти-
дат за създаването на работни места в 

докаТо БЪЛГаРия Се оТкаЗВа оТ аец „БеЛене”, 
ЗаЩоТо „БиЛ РуСки”,

Турция изгражда три ядрени 
централи, готви се да ни направи 
енергиен васал

Путин и ердоган подписаха за руска аец в Турция. не е 
ясно дали няма да има турски аец и южно от Резово 

Продължение от стр. 1

В България вече има лицензирана пло-
щадка за изграждане на нова ядрена 
електроцентрала и това е площадката 
край Белене. Лицензирането е сложен 
процес, който отнема години. Има и из-
граден реактор и оборудване, сключени 
договори. Отказът от проекта „Белене” е 
прахосничество.  

ВМРО – Българско национално дви-
жение настоява АЕЦ „Белене” да бъде 
български държавен проект. Това ще 
гарантира независимостта ни и спрямо 
Русия. Ще направи страната ни енергиен 
център на Балканите и ще ни осигури 
по-евтина електроенергия.

ВМРО: ДА за 
нова българска 
ядрена 
централа...

Турция се изгаври с президента ни Плев-
нелиев. По време на среща със своя колега 
Гюл Росен Плевнелиев отправи питане за 
плановете на Турция за строителство 
на електроцентрала по Черноморието, 
съвсем близо до южните ни курорти. Тур-
ската страна отказа да даде яснота. 

В това време хората от южното ни 
крайбрежие започнаха протести. В Резово 
стотици застанаха в демонстрация срещу 
плановете за АЕЦ или ТЕЦ до границата 
ни. Хора от двете страни на границата 
запалиха огромни огньове като знак за 
несъгласието си.

Независимо от това Турция е решена 
да продължи проекта, който застрашава 
уникалната екосистема на Странджа и 
слага край на туризма в този район.

Турският министър-председател Ердоган и руският президент Путин

Росен Плевнелиев 

ВМРО участва в протеста в Резово срещу строежа  
на турска електроцентрала

Турция, съобщи Путин след срещата.
По думите на Ердоган, общият обем на 

инвестициите ще достигне 22 милиарда 
долара. Първата турска АЕЦ „Акую” в 
Мерсин трябва да бъде построена до 
2022 година.

Решението идва броени месеци, след 
като българските управляващи от ГЕРБ 
решиха да спрат проекта „Белене”, а 
противниците на централата обявиха, 
че това спиране значело „независимост 
от Русия”. Явно обаче южните ни съседи 

нямат подобни скрупули, въпреки вековно 
обтегнатите си отношения с Русия. 

Към потенциала на ядрената им енер-
гетика в момента гледат и американски 
компании, а Турция успява да съчетае на 
своя територия интересите на различни 
сили, като утвърждава водещата си роля 
в региона. 

Ако българската ядрена енергетика 
престане да се развива, Турция ще ни 
постави във видима зависимост от сво-
ите АЕЦ.
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Можем да спрем 
убийството на българската 
ядрена енергетика!

Управляващите не отговарят никак, те се 
готвят за избори, крепят рейтинг, затова 
и бързо се „закачиха” за референдума, 

след като видяха волята на българите. 
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 можем да се похвалим – както 
с енергетиката!? 

С края на АЕЦ „Козлодуй” след няколко го-
дини 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 бетонни 
комплекси за алкохолен туризъм. 

Казусът с АЕЦ „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!

Няколко красноречиви 
числа за АЕЦ „Белене” 

и... за Турция

Ако България не изгради • 
АЕЦ „Белене”, след 2020 го-
дина у нас ще има дефицит 
на ток.

Дори и при най-лошия сцена-• 
рий, описан от консултан-
тите на проекта, инвести-
цията за АЕЦ „Белене” ще се 
изплати за 15 години.

Ако АЕЦ „Белене” работи • 
60 години, това гарантира 
45 години печалби за Бъл-
гария.

Печалбата от работата на • 
АЕЦ „Белене” ще бъде от по-
рядъка на 200 милиарда евро 
за срока на използване.

Досега в АЕЦ „Белене” са • 
вложени близо 3 милиарда, 
които със спирането на про-
екта отиват на вятъра.

Срокът за използване на • 
блоковете на АЕЦ „Козло-
дуй” изтича през 2021 г. 

Турция започва да строи 3 • 
ядрени централи.

Продължение от стр. 2

В СВеТа няма ГуБеЩа 
ядРена еЛекТРоценТРаЛа. 

АЕЦ „Белене” е проектирана да 
издържа трусове с всякаква сила. 
Според всички социологически про-
учвания мнозинството българи са 
поддръжници на ядрената енергети-
ка. „Белене” щеше да значи хиляди 
работни места, живот за цял регион, 
работа за свързани с проекта фирми, 
високи заплати, а за хазната – да-
нъци и осигуровки...

АЕЦ „Белене” е от най-модерно 
поколение технология, разработе-
на от германски, френски, руски и 
български компании. 

Въпреки всички факти, ГЕРБ се 
отказа от проекта. Най-щастливи 
от това бяха ДПС, защото ясно се 
очерта скорошната енергийна зави-

симост на България от Турция. 
В последните месеци пък ГЕРБ се 

опита да се присламчи към онези 
стотици хиляди българи, които поис-
каха референдум за АЕЦ „Белене“. 
Гербаджиите първо брутално смени-
ха въпроса на референдума, после 
се опитаха да се наредят на страна-
та на поддръжниците на ядрената 
енергетика и Борисов заяви, че щял 
да гласува с „да“. Броени седмици 
след това Борисов се отметна и каза 
„не“ на АЕЦ „Белене“.  

Две неща са очевидни: ГЕРБ явно 
не знаят какво вършат или го вършат 
под външен диктат. Но са явно упла-
шени от ясната воля на българите. 
А тя е една:...

 
„да” За ноВа БЪЛГаРСка 

ядРена ценТРаЛа и „не” на 
енеРГиЙнаТа ЗаВиСимоСТ оТ 
ТуРция!

Защо е важно България да 
довърши АЕЦ „Белене”...

как досега се отговаря на най-важния въпрос за енергетиката 
ни – откъде ще има ток в края на десетилетието, когато ще 
започнат да отпадат наличните ни мощности?
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Турската политика днес се нарича 
неоосманизъм. Това означава съ-
четание на ислямизъм със стремеж 

за влияние в някогашните предели на 
Османската империя. 

У нас  вече излезе от печат книгата по 
тази тема на сръбския професор Дарко 
Танаскович, както „България“ ви съобщи 
преди време. Много международни из-
следвания също акцентират на новата 
турска политика – между тях и последната 
книга на Бжежински „Стратегическата 
визия“.

Пълзящата турцизация 
на България посегна и към 
ядрената ни енергетика

новият османизъм тласка Турция към световна роля 

„ние Сме дВиЖени оТ дуХа, 
СЪЗдаден оТ имПеРияТа на 
оСманциТе и ТРяБВа да БЪдем 
Там, кЪдеТо Са БиЛи наШиТе 
ПРедци“,

Заявява турският премиер Реджеп 
Тайип Ердоган, цитиран от немския „Ди 
Велт”. Същият този Ердоган, който наско-
ро отряза излъчванията на популярния и у 
нас сериал „Великолепният век“, защото... 
не бил достатъчно героичен. 

Ключова фигура в новия османизъм пък 
е външният министър Ахмет Давутоглу. 
Ето още един красноречив цитат, този 
път на въпросния идеолог на неоосма-
низма – думите са от Сараево (нищо 
случайно!): „Ние искаме нов Балкански 
регион, базиран върху икономическата 
взаимозависимост и сътрудничество, ин-
теграция, куртурна хармония и толерант-
ност. Такива бяха Османските Балкани. 
Ние ще възстановим този Балкан, 

ЗаЩоТо оСманСкиТе ВекоВе 
на БаЛканиТе БяХа иСТоРия на 
уСПеХа… 

Kаквото и да става в този регион, или в 
Кавказ и Близкия изток, то е наш проб-
лем. То е част от нашата външна политика, 
тя ще наложи ред в тези региони, ще 
ги реинтегрира и - както по времето на 
Османската империя - ще ги превърне 
в център на световната политика… В 
Анкара очертах един кръг с радиус 1000 
км около моя офис. В него попаднаха 23 
страни. Всички те са наши роднини и 
чакат нещо от нас. Ако начертая кръг с 

радиус 3000 км, в него влизат 72 стра-
ни, към които имаме стратегически, т. е. 
исторически дълг“.

Ето това е новата амбиция на Турция. 
Но тя не идва сама. Към нея се добавя и 
желание за нова световна роля. Давутоглу 
не е пестелив в своя размах: „Турция 
повече няма да чака да бъде поканена 
на световната политическа маса, няма да 
стои в периферията и сама ще определя 
кой да бъде поканен на нея и на кой стол 
да седне. Ако ще се гради нов световен 
ред, основният камък ще бъде положен 
от Турция“.

как ТоВа Се оТРаЗяВа у наС

У нас една партия традиционно защи-
тава турските интереси – това е ДПС. 
Нейните депутати се въздържат от вся-
какви коментари по темата „Белене”, а 
уж са срещу ГЕРБ. Въздържат се защото 
Анкара строи свои атомни централи и се 
готви да ни направи зависими. 

Когато през март в парламента се гласу-
ваше дали да се продължи АЕЦ „Белене”, 
ДПС изпадна в конфузната ситуация да 
иска хем да се прави на опозиция на 
ГЕРБ, хем да спази волята на Анкара и... 
просто не присъстваше в залата. 

Лошата новина е, че от седмици и Ка-
сим Дал има своя партия, открито под-
крепяна и от ГЕРБ, и от Анкара. В същото 
време самият ГЕРБ показва прекрасни 
отношения с партията на Ердоган. Защо 
ли тогава да се учудваме, че АЕЦ „Белене” 
беше спрян от ГЕРБ... 

Продължава на стр. 6

Българският министър-председател 
Бойко Борисов и турският му колега 
Реджеп Тайип Ердоган

Лидерът на ДПС Ахмед Доган Турският външен министър Ахмет Давутоглу
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Продължение от стр. 5

Обезпокоителното е, че с няколко кон-
куриращи се за етнически вот партии Бъл-
гария заприличва на Македония – където 
има ясно обособени партии на албанците 
в отделна партийна система. 

ТоВа е кРаЧка кЪм 
ПРеВРЪЩанеТо на БЪЛГаРия В 
дВунационаЛна дЪРЖаВа.

Третият стълб на неоосманизма е ис-
лямът. Същият, който кара Ердоган да 
подкрепя режима в Иран и да се проти-
вопоставя на сегашната сметска власт 
в Сирия. Същият, който накара ДПС да 
защити открито - преди каквото и да било 
решение на съда – подсъдимите по делото 
в Пазарджик за проповядване на ислями-
зъм като антидържавна идеология.

От месеци ДПС се радикализира: иска-
ния за агитация на турски по митинги, за 

Пълзящата турцизация на България посегна 
и към ядрената ни енергетика

Протест на ВМРО пред съда в Пазарджик, където се гледа делото 
за радикален ислямизъм

задължителни часове по „майчин език”, 
за турско радио и накрая: гаврата с па-
метта на ген. Делов в Кърджали – без-
прецедентен акт на отричане на самото 
ни Освобождение...

Съдбата на българската ядрена енерге-
тика е следващата цел на неоосманисти-
те. Ще позволим ли на техните слуги, като 
Борисов, да унищожат енергетиката ни и 
да ни направят окончателно зависими? 

Ако се бавим, ще сме принудени 
да купуваме ток от Турция, къде-
то вече се строят руски централи, 

коментира лидерът на „Атака”.  Според 
него трябва да се изгради нова ядрена 
централа в страната, но с участие на дър-
жавата. Инвеститори за проекта винаги 
ще има, смята той.

От „Атака“ са внесли в деловодството 
на Народното събрание шест поправки 
в закона за референдумите. За да бъде 
валиден вотът, сега има изискване в рефе-
рендума да участват толкова избиратели, 
колкото са гласували на предните парла-
ментарни избори. От партията предлагат 
да бъде премахнато това ограничение 
и резултатът от референдума да бъде 
признат  - независимо от броя гласували. 
Щом за гласуване за парламент няма 

ограничение, защо тук да има, аргумен-
тира предложението Сидеров.  

Друго предложение за поправка в зако-
на е да се намали броят на изискваните 
подписи за свикване на референдум, 
който в момента е 500 хиляди.

Третата поправка засяга председателя 
на парламента. По думите на Волен Сиде-
ров, според сегашния закон председате-
лят няма срок, в който да внесе събраните 
подписи за проверка пред ГРАО. Той може 
да ги бави цяла година. Искаме това да 
става до три дни, заяви той.

Другата поправка касае информира-
ността на гражданите. Според „Атака”, 
държавните БНР, БНТ и БТА трябва да 
проведат информационна кампания и да 
дадат равна трибуна на всички гледни 
точки, за да не могат да се манипулират 

хората заради различното ниво на ин-
формираност.

Председателят на „Атака“ напомни и за 
двете подписки за референдум, по които 
не е взето решение от Народното събра-
ние – за АЕЦ „Козлодуй“ преди години и 
за членството на Турция в ЕС.

Волен Сидеров припомни, че стотици 
хиляди българи са поискали референду-
ма за „Белене” и мнението им трябва да 
бъде уважено. 

Той отхвърли аргумента на управляващи-
те, че референдумите са твърде скъпи. По 
думите му гласът на хората не може да се 
мери в пари и те трябва да имат възмож-
ност да се изкажат. Парите, определени 
за провеждане на допитването, ще са 
демократично изхарчени и цената винаги 
ще си струва, смята лидерът на „Атака”.

Волен Сидеров: Ако не построим АЕЦ „Белене”, ставаме зависими от турските ядрени централи

„Атака” с предложения за облекчаване на 
референдумите

България има нужда от 
аец „Белене“, обяви 
лидерът на „атака“ Волен 
Сидеров пред „България“. 
Според него страната ни 
ще понесе големи загуби 
от забавянето на проекта, 
а пълен отказ от него ще 
нанесе огромни щети. 
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– Господин каракачанов, 
обяснете повече за стреме-
жа на цик да спре ВмРо за 
референдума на 27 януари.
– Представителите на ГЕРБ, 
СДС и НДСВ в Централната 
избирателна комисия (ЦИК) 
отказаха регистрация на ини-
циативен комитет на ВМРО с 
председател Ангел Джамбазки 
в защита на тезата „За неза-
висима българска енергетика 
срещу опитите България да 
попадне в чужда енергийна 
зависимост“. 

След това пък администра-
тивните съдилища започнаха 
да си прехвърлят топката по 
нашата жалба, създавайки 
опасност решението им да 
излезе след референдума и да 
хвърли съмнение в резултата. 
През това време ГЕРБ в Сто-
личната община се опитва да 
осуети друг наш референдум 
- за разваляне на концесията 
на „Софийска вода“. 

Действията на ЦИК очевид-
но нарушават принципите на 
равнопоставеност и равен 
достъп до средствата за ин-
формация на всички тези в 
предстоящия референдум.

да ПРеЧиШ на БЪЛГаРиТе 
да РаЗБеРаТ ПоВеЧе За 
оПаСноСТТа оТ ТуРСка 
ЗаВиСимоСТ В енеРГе-
ТикаТа ни е национаЛно 
ПРедаТеЛСТВо. 

А да пречиш на ВМРО озна-
чава да пречиш на единстве-
ната българска партия, която 
последователно защитава в 
годините българската енер-
гетика като основен стълб за 
българската национална и ико-
номическа независимост.
– да, вие събирахте подписи 
за запазване на четирите 
малки блока на аец „коз-
лодуй”...
– И събрахме половин милион 
подписа, които после управ-
ниците забутаха в незнайни 
складове и пренебрегнаха...

– както правят и с подписите 
ви за национален референ-
дум по въпроса за турско-
то членство в европейския 
съюз? 
– Да, заедно със „СКАТ” съ-
брахме над 300 хиляди под-
писа и Народното събрание 
– абсолютно противозаконно 
– бави решението по въпро-
са вече две години. Самият 
парламент грубо нарушава 
закона.

Но да се върна на ядрената 
енергетика - затварянето на 
реакторите на АЕЦ „Козлодуй“ 
беше директна услуга на чуж-
дите икономически интереси. 
Това беше едно от първите 
национални предателства при 
управлението на НДСВ. 

и нека СеГа Видим кои 

ПоЛиТиЧеСки СиЛи Се 
оБяВиХа ПРоТиВ иЗ-
ГРаЖданеТо на аец „Бе-
Лене”: 

Иван Костов се застъпва за 
позицията срещу нова ядрена 
централа в референдума на 
27 януари. Меглена Кунева 
пък призова за бойкот на ре-
ферендума.

Има нещо доста цинично в 
това, че срещу българската яд-
рена енергетика застава бивш 
министър-председател, който 
продаде ТЕЦ на американци 
и този ТЕЦ сега продава на 
българите най-скъпия ток.

Неприемливо е срещу българ-
ската енергийна независимост 
отново да застава и бивш пре-
говарящ с Европейския съюз, 
с чието участие бяха прежде-
временно затворени блоковете 
на АЕЦ „Козлодуй”.

– „Против” са и „Зелени-
те”...
– Нелогична е дори позици-
ята на „Зелените”, защото 
атомната енергия има редица 
екологични предимства. Но 
становището на „Зелените” 
поне е в синхрон с очаквана 
им роля в обществото. Не съм 
сигурен обаче дали можем да 
кажем същото за споменатите 
току-що висши 

БЪЛГаРСки уПРаВници оТ 

БЛиЗкоТо минаЛо, коиТо 
днеС Се оПиТВаТ да ПРо-
дЪЛЖаТ ПоЛиТиЧеСкоТо 
Си СЪЩеСТВуВане.

Не беше ли тяхна задача да 
направят от България енер-
гиен център на Балканите? 
Не носят ли те отговорност за 
днешния живот на българи-
те? С какви очи днес застават 
пред сънародниците си? При 
това, продължават да искат 
да режем живо месо от ико-
номиката си!

– какво става с предложе-
ния от ВмРо патриотичен 
блок?
– Вече получихме подкрепа 
за нашата идея от „Атака” и от 
няколко други формации. Ще 
направим всичко, което зави-
си от нас, ВМРО да обедини 
патриотите на политическата 
сцена. Ще положим максимал-
ните усилия ние, българските 
националисти, да се явим за-
едно на предстоящите избори. 
Защото българите заслужават 
да има достойна патриотична 
алтернатива.

– Това ли е пожеланието ви 
към българите за 2013 г.? 
– Пожелавам на своите съ-
народници преди всичко да 
сме здрави. Нека през 2013 г. 
се раждат повече деца. Нека 
българите бъдат поне малко 
по-щастливи!

ПРедСедаТеЛяТ на ВмРо –  
БЪЛГаРСко национаЛно дВиЖение 
кРаСимиР каРакаЧаноВ:

В започващата 2013 г. 
българите трябва да 
получат достойна 
патриотична 
алтернатива!
интервю на иван Петров

едни бавят референдума срещу турското членство в еС, други искат край на 
енергетиката ни, трети спират участието ни в референдума за ядрена централа – явно 
патриотизмът им пречи, споделя каракачанов. 

Председателят на ВМРО Красимир Каракачанов 

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

тел.: 02 980 2582
факс: 02 980 2583

e-mail: vmro@vmro.bg
www.vmro.bg

facebook.com/vmrobnd




