
След години протеСти на ВМро Срещу Монополите  
българите излязоха на бунт

Единственият избор сега е 
патриотизмът!

Десетте най-тъжни 
демографски събития

Как можем да направим 
пенсиите достойни

Каракачанов за патриотизма 
и социалната справедливост

Брой 13. Март 2013 г. Разпространява се безплатно

На стр. 4 На стр. 6-7 На стр. 5

С
тотици хиляди българи в цяла 
България поискаха ново на-
чало за страната ни. Всичко 
започна от протести срещу 

грабителската ценова политика на 
топлофикации, електроразпредели-
телни дружества, водни оператори.

Години наред ВМРО води тези про-
тести. Днес те вече се разпростряха 
сред цялото българско общество. 

Хиляди излязоха на шествие на 
ВМРО към Министерския съвет в сто-
лицата преди дни. Шествието премина 
по централните софийски улици и се 
вля в общонационалния граждански 
протест.

ВМРО призова всички патриотич-
ни партии и организации да се явят 
заедно на идващите парламентарни 
избори.
продължава на стр. 3

редакционни

Краят на двете големи лъжи

Преди две десетилетия се натрапиха 

две догми – че нацията е отживелица и че 

частната собственост и абсолютният 

пазар са рецептата за всяко благопо-

лучие.

С протестите на днешните българи 

става ясно, че тези догми са рухнали. Бъл-

гарите поискаха национално достойнство 

и пазарна икономика с човешко лице. Те по-

искаха спиране на беззаконието на дивите 

монополи – които дойдоха уж с надеждата, 

че всичко приватизирано работи по-добре, 

по-ефективно и по-евтино.

Двата постулата – че нациите изчез-

ват и че в икономиката няма място за 

държавата и за социалната солидарност, 

се родиха извън България, но намериха тук 

прекрасна почва: сред шайката гръмоглас-

ни пропагандатори на пазарния фундамен-

тализъм. Сред всичките пригласящи в хор 

„икономисти”, „десни реформатори” и 

прочие подлоги на чужда заплата. 

Две десетилетия по-късно, обаче, бъл-

гарите не са съгласни всяко искане за 

справедливо заплащане, правила и достоен 

труд да среща мантрата „Съкращения и 

икономии му е майката, а всичко друго е 

носталгия по комунизма”.

Не, не е носталгия по комунизма да 

кажеш: не искам всичко в здравеопазване-

то да е платено, а качество пак да няма; 

наместването на чуждите монополисти 

в страната е престъпление; отказът от 

ядрена енергетика е национално преда-

телство; изкупуването на земята от 

бедните българи и свръхконцентрацията 

на поземлена собственост е опасно...

Не е носталгия по комунизма да кажеш: 

искам достойнство – национално и социал-

но, за да имам и лично достойнство!

Продължава на стр. 7 

Членове и симпатизанти на ВМРО се събират на НДК за протестно шествие снимка: Тихомира Методиева – Тихич

Протестното шествие на ВМРО минава по бул. „Витоша“ в София

ВМро: Всички патриотични партии трябва да се обединят
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ВъзМутителна злоупотреба С лични данни

ВМРО срещу 
скандалните събирачи 
на задължения
новите бирници действат на ръба на закона

Искат нови доброволни отряди срещу 
циганската престъпност

ВМРО с поздравления 
към патриарх Неофит 

С
игнал до главния 
прокурор и писмо до 
Комисията за защи-
та на лични данни 

(КЗЛД) изпрати ВМРО по по-
вод дейността на т.нар. фирми 
за събиране на просрочени 
вземания.

Според ВМРО – Българско 
национално движение голяма 
част от дейността на тези фир-
ми е незаконна и нерегламен-
тирана. В партията пристигат 
все повече сигнали за тормоз 
на хора заради битови сметки, 
комунални плащания и други 
за по-дребни суми.

Дейността на новите бир-
ници противоречи на еле-
ментарната правна логика, 
че всяко искано задължение 
трябва първо да бъде доказа-
но в съда.

Заместник-председателят 
на ВМРО Ангел Джамбазки 
и правният съветник Карлос 
Контрера неведнъж са зая-
вявали, че съществува не-
гласно съглашение между 
телекомите и монополисти-
те в комуналните услуги за 
прехвърляне на лични данни и 
лични телефони на граждани 
към въпросните дружества за 
събиране на дългове. Това се 
доказа и от глобата, която Ко-
мисията за защита на личните 
данни наложи на дружеството 
„Софийска вода“. Проверката 
на Комисията е направена 
след сигнал на столичанка 
за предоставяне на лични 
данни без изричното нейно 
съгласие.

 Джамбазки съветва граж-
даните, ако се появи събирач 

на дългове на вратата им, вед-
нага да сигнализират в про-
куратурата и на полицията, 
както и да завеждат дела за 
тормоз и изнудване.

От ВМРО настояват всич-
ки такива фирми да бъдат 
записани в регистър, инфор-
мацията за дейността им да 
е публична, а служителите 
да бъдат проверени за чисто 
съдебно минало. 

Юристът във ВМРО Кар-
лос Контрера припомня, че 
няма яснота с какво право 
въпросните дружества се на-
месват като трета страна в 
отношенията с потребители. 
В правния мир те нито са из-
купили задължението, нито 
са встъпили в отношенията 
като трета страна. 

С
ливен е поредният 
град, в който трябва 
да бъдат сформира-
ни доброволчески 

отряди за защита на насе-
лението от битовата прес-
тъпност. Тези формирования 
може да бъдат създадени 
съгласно Закона за защита 
при бедствия и аварии. Това 
предложение направиха 
представителите на ВМРО 
на среща с кмета на Сливен 

Кольо Милев.
Причината за предложени-

ето са множеството срещи с 
хора от Сливенско, които са 
станали жертва на битова-
та престъпност, обясниха от 
ВМРО в града. 

В Столичния общински съ-
вет също е внесено искане 
за доброволни звена, като 
част от мерките за начало на 
разрешаване на Циганския 
въпрос.

Към момента практиката на 
доброволните звена се прила-
га в община Стара Загора по 
предложение на общинските 
съветници на ВМРО Кристиян 
Петков и Николина Горова. 

Наскоро двамата пред-
ложиха и местен референ-
дум за съдбата на полигона 
„Змейово”, който е сочен за 
потенциален източник на чес-
тите обгазявания на Стара 
Загора. 

П
оздравление до новия 
български патриарх 
- Негово светейше-
ство Неофит, изпрати 

Националният изпълнителен 
комитет на ВМРО.

Писмото изразява надеж-
да, че новият патриарх ще 
поведе българите - у нас и 
извън пределите на страната, 

към светла духовна и нацио-
нална бъднина. 

 „Препоръчваме се на пър-
восветителските Ви молитви и 
оставаме на Ваше светейше-
ство в Христа духовни чеда”, 
завършва писмото на ВМРО, 
подписано от председателя 
на партията Красимир Ка-
ракачанов.

Председателят на софийската младежка организация Александър Йолов, зам.-председателят на 
ВМРО Ангел Джамбазки и правистът Карлос Контрера на пресконференция

Негово светейшество Неофит, патриарх български и 
митрополит софийски

През 2006 г. се проведе един от първите протести на ВМРО 
срещу монопола на ЕРП-тата. Протестиращите нахлуха в 
сградата на ЕВН – Варна.

ВМРО-овци  се вляха в общонационалния антимонополен 
протест на 24 февруари 2013  
 снимка: Тихомира Методиева – Тихич
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Младежи в носии, с тъпани и национални знамена предвождат 
шествието

Време е да изберем патриотизма!
Продължение от стр. 1

хиляди поиСкаха 
българия да Се 
упраВляВа от 
патриоти

Ш
ествие на ВМРО 
към Министерския 
съвет в столицата 
преди дни изпъл-

ни пространството от НДК 
до жълтите павета в София. 
То бе водено от младежи в 
народни носии, под звуци-
те на тъпани и патриотични 
песни. Партийните знамена 
бяха свалени, за да не се на-
рушава гражданската воля за 
използване само на нацио-
нални символи.  

Шествието бе посрещнато 
с радостни възгласи от всички 
останали протестиращи този 
ден в София. Присъстващи 
споделиха, че младите от 
ВМРО са внесли „патриотичен 
дух“ сред гражданите.

Лидерът на ВМРО Кра-
симир Каракачанов не скри 
емоцията си в речта си пред 
множеството симпатизанти, 
събрали се пред НДК: „Все-
ки, който се опитва отново да 
раздели България на две и да 
внуши, че няма трети вариант 
освен ГЕРБ и БСП лъже! Но и 
аз, и вие знаем - има трети път 
и той е пътят на българския 
патриотизъм!” Каракачанов 
заяви, че следващото упра-
вление на страната трябва 
да е от патриоти и да следва 
ясни експертни стъпки (вижте 
стъпките на стр. 8).

Той отново призова всички 
патриотични партии в Бъл-
гария да се обединят, за да 
дадат на българите истинска 
алтернатива в предстоящите 
избори.

разВалете 
догоВорите, 
анулирайте СМетките, 
Съдете ВиноВните!

Дни по-рано ВМРО изведе 
хората и пред Държавната 
комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР). 

На импровизираната трибу-
на пред сградата на ДКЕВР 
освен Красимир Каракача-
нов говориха и неговият за-
местник Ангел Джамбазки, 
председателят на „Атака” Во-

лен Сидеров, пенсионери и 
представители на граждански 
организации и др.

На последвала среща с 
премиера Борисов Красимир 
Каракачанов внесе писмото с 
исканията на протестиращите 
- разваляне на договорите на 
електроразпределителните 
дружества и концесията на 
„Софийска вода”, отмяна на 
спекулативно увеличените 
цени, търсене на наказателна 
отговорност в годините за хо-

Поредно антимонополно протестно шествие на ВМРО, март 
2011 г.

рата, допуснали своеволията 
на монополите.

Часове по-късно писмото 
беше представено на заседа-
нието на Министерски съвет. 
Пред медиите Борисов заяви, 
че е поел ангажимент пред 
ВМРО за удовлетворяване на 
исканията в кратък срок. Дни 
по-късно обаче премиерът 
дезертира от задълженията 
и обещанията си. 

назад В годините
Борбата на ВМРО срещу 

грабителската политика на 
монополите започна през 
2006 г., когато за пръв път 
бяха организирани масови 
протести пред сградите на 
ЕРП-тата в Пловдив и Вар-
на. В морската столица дори 
се стигна до ексцесии, беше 
счупена входната врата на 
ЕВН и недоволните граждани 
нахлуха в сградата.

Три хиляди души събра 
ВМРО преди две години на 
протест срещу монополите. 
Това беше първият голям про-
тест срещу бездействието на 
държавата.

Тогава демонстрациите 
не спряха и бяха окупирани 

централите на дружествата 
ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН в Пловдив, 
Стара Загора, Русе, Пле-
вен, Варна, Велико Търново 
и др. 

През 2010 г. пък именно 
под натиска на протестите 
на ВМРО пред ДКЕВР и Ми-
нистерството на икономиката, 
енергетиката и туризма уве-
личението на цените на тока 
беше минимално. 

Действията на ВМРО то-
гава предизвикаха и одит на 
електроразпределителните 
предприятия (ЕРП), който 
показа значителни наруше-
ния. Въпреки доказателствата 
държавата отново позволи 
увеличения. 

От години ВМРО настоя-
ва за оставката на шефа на 
ДКЕВР Ангел Семерджиев 
и приветства решението за 
отстраняването му.  „Няма чо-
век, но има проблем”, беше 
коментарът на ВМРО за смя-
ната на Семерджиев. Според 
Организацията промяната в 
ДКЕВР не може да е само 
персонална, а следва да е 
преди всичко промяна в по-
литиката на Комисията.

„коМСоМольСкая праВда”:

България има цигански 
проблем! Но се прави, че 
не вижда...
По материали от пресата

Ц
игани гонят руско се-
мейство, дошло да 
живее в у нас, съобщи 
наскоро авторитетни-

ят руски всекидневник „Ком-
сомольская правда“. Оказва 
се, че ръстът на циганската 
престъпност в България е 
рекорден, а полицията из-
бягва да се намесва, пише 
вестникът.

Така руската медия по-
твърждава всичко, което на-

шите политици лицемерно от-
ричат – България има огромен 
проблем с циганските общ-
ности и час по-скоро трябва 
да започне ясна държавна 
политика па темата.

„Тази безнаказаност все 
повече развращава българ-
ските цигани, те стават все 
по-агресивни и нагли, а броят 
на циганските престъпления в 
България расте като лавина“, 
пише вестникът.

„Комсомольская правда” 
разказва за случая в село 
Екзарх Антимово, Бургаска об-
ласт, където четиричленното 
руско семейство Сизови живее 
в една от 11-те къщи, закупени 
от руснаци в селото. 

Истинска руско-циганската 
война обаче започва, когато 
преди седмици съпругът на 

Екатерина Андрей среща в 
центъра на селото Ради Гар-
джев, който е известен като 
водач на банда крадци. Ан-
дрей го спира и предупрежда-
ва, че няма да позволи кражби 
от къщите, които принадлежат 
на руснаци, както станало с 
жилището на негов приятел, 
от което циганите са изнесли 

всичко, каквото са могли. 
В отговор Гарджев започ-

нал на вика и ръкомаха. Сблъ-
съкът бързо прераснал в бой 
пред очите на семейството на 
Андрей, което било в семей-
ния джип.

„Ради крещеше: Ще ви 
запаля къщата!“, разказва 
Екатерина пред български 
медии.

Този случай в едно българ-
ско село става тема в един от 
най-четените руски вестници. 
Подобна картина се разигра-
ва навсякъде в страната от 
години. В това време Бълга-
рия продължава да налива 
милиони в абсурдни програми 
за „ромско включване” без 
никакъв друг резултат, освен 
забогатяването на шепа ци-
гански босове.

Протестиращи пред ДКЕВР искат да бъде потърсена 
отговорност на ЧЕЗ
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Върнахме се с 65 години назад

десетте пагубни за българия събития през изми-
налата година представиха пред медии от центъ-
ра за демографска политика (цдп).  
данните са изведени от напълно обективни из-
точници в страната и извън нея. от центъра 
уточняват, че са използвани също така и данни 
от институции като националния статистически 
институт, Министерството на здравеопазването, 
агенцията по заетостта и др., които от неправи-
телствената организация определиха като „кази-
онни”. „класацията на „тъжните 10“ е създадена 
по методика на проф. петър иванов като контра-
пункт на многобройните и често безсмислени 
класации по медиите.“

1. Броят на българското население падна под 7 милиона. С това се връщаме 
65 години назад в 1947 г. Република България е на първо място в света по 
скорост на намаляване на населението. Според прогнозите на Световната 
банка, установила +54% общо увеличаване на населението на планетата за 
периода 2000-2050 г., за същия период българското население ще спадне 
с -43%, и през 2050 г. ще бъдеМ едВа 4 531 000 дуШи. През 2050 г. 
Турция ще има 98 818 000 жители, Румъния – 18 150 000 и т.н.

2. Министерството на здравеопазването установи, че през миналата година 
в България са се родили 62 760 бебета. Новородените през предходната 2011 
г. са били 71 402, а през 2010 г. – 76 105. Само за последните две години броят 
на новородените бебета е спаднал с обезсърчаващото число 13 345, което 
представлява 17,5% спрямо 2010 г. процентът на бебетата С Майчин 
език българСки драСтично наМаляВа и е далеч под 50%.

3. Според ЦРУ по критерия „Смъртност на населението” нашата страна 
зае първо място в Европа. А в света, сред 231 страни, заемаме 9-то място, 
между Сомалия и Свазиленд. През 2009 г. бяхме на 19-то място. Значи, само 
за 3 години „напреднахме” в смъртността на граждани с цели 10 места. Пред 
нас са само Чад, Лесото, Афганистан и др. раСте и броят на СаМоубий-
СтВата. По данни на Националния център за опазване на общественото 
здраве броят на опитите за самоубийство на български граждани всяка 
година стремително нараства: 2 799 през 2010 г., 3 184 през 2011 г., а по 
екстраполационни данни през 2012 г. (други данни липсват) самоубийците са 
приблизително 3 600. Намалява възрастта на самоубийците; най-малкият е 
момиченце от Пловдив на 7 години. Успешността на опитите за самоубийство 
у нас е около 25%, а за Европа е около 10%.

4. през Миналата година иМаМе 183 напълно обезлЮдени 
българСки Селища. Тези села-фантоми са в 40 общини в 15 области. 
Други 1 262 селища (23,7% от всичките 5329 населени места в България) 
са с население между 10 и 99 души (по официални данни на НСИ).

5. По официални данни на НСИ в 1398 градове и села (26,2% от всичките 
5329 населени места в страната) етническите българи са малцинство сред 
турци, цигани и др., като тази тенденция се усилва.

6. Според казионната Агенция по заетостта безработицата у нас през 
2012 г. била между 10-12%, а по неофициални реални данни тя е два 
пъти по-голяма – между 20% и 25%. (даже се споменават и 40%). Това 
прави България безСпорен еВропейСки ШаМпион по безра-
ботица.

7. Разходите за издръжка на циганския етнос в България нараснаха 
до сумата 3,2 милиарда лева. Циганите в България са около 1,3 милиона 
души. Те не намаляват драстично и не са само 325 343 души, както счита 
казионният Национален статистически институт в преброяването от 2011 
г. – който установи, че други 683 590 души не са обявили етническата си 
принадлежност. Намаляването на една етническа група означава, че всяка 
майка в тази група средно ражда само по 1 дете, което очевидно не е вярно 
при циганките у нас. За издръжката на циганския етнос чрез бюджета плащат 
останалите български граждани, които в момента са около 5,7 милиона. Всеки 
нециганин, от пеленачето до столетника, фактически плаща (не получава 
по някакъв начин от бюджета) годишно 560 лева, или МеСечно ВСеки 
даВа по 47 леВа за циганите.

8. Според проучване на Центъра за демографска политика, публикувано 
в сборника „Безпътица и конфликти” на ИК „Ахат” (стр. 107-113), масовите 
протести през 2012 г. вече са с най-голям относителен дял – 52%  в регис-
търа на увеличаващите се социални конфликти у нас. През предходната 
2011 г. този процент е бил 31%. Увеличиха се блокадите - от 11% през 2011 
г. на 26%.

9. Благополучието (отбелязвано в изследванията като Wellbeing) на бъл-
гарите е намаляло драстично. И в момента по този демографски показател, 
според Gallup World Poll, вече сме на 140-то място, между Чад и Сенегал, 
от общо 155 държави в света, в компанията на такива страни като Уганда, 
Танзания, Мали, Либерия. Пред нас в регистъра са Албания, Македония, 
Етиопия и др. по благополучие СМе на поСледно МяСто В еВро-
па. Проучвания на международни институции ни сочат за най-нещастната 
нация в Европа.

10. Интелигентността на нацията (National IQ Scores) също намалява. 
Българите дълги години гордо заемаха челни места по този критерий, а сега 
в списъка от 113 страни населението на България по интелигентност е едва 
на 47-мо място, далеч след Монголия, Молдова, Казахстан и др.

Искрен Веселинов е заместник-
председател на Националния 
изпълнителен комитет на ВМРО 
– Българско национално движение. 
Председател и учредител е на 
неправителствената организация 
„Център за демографска политика”, 
която обединява видни български 
учени, посветили усилията си 
за изучаване и разрешаване 
на  демографските проблеми на 
България.
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краСиМир каракачаноВ, предСедател на ВМро – българСко национално дВижение:

Патриотизмът и социалната 
справедливост вървят ръка за ръка!

Интервю на Иван Петров

– господин каракачанов, хората 
искат смяна на модела, но често 
не става ясно какво се има пред-
вид под „модел”. какво е Вашето 
обяснение?
– Накратко, моделът през последните 
23 години бе модел на разграбване 
и продаване на националния инте-
рес. 

ВСички упраВляВащи 
доСега налагаха 
политиката на Мизерия, 
която иМ диктуВаха от 
брЮкСел

Дянков беше един политически 
„гастарбайтер” у нас – дошъл да си 
вземе парите и да си ходи. Дянков и 
Борисов не повишиха стандарта на 
живот, не направиха нищо за пови-
шаването на пенсиите и заплатите на 
хората. Но направиха така, че държа-
вата да не се разплаща с български 
фирми. Мачкаха средния и дребния 
бизнес, но за сметка на това бяха 
щедри към чуждите монополисти. 

– не беше ли това причинено от 
кризата, в която те управляваха, 
от това, че нямаше пари?
– Нямаше 20 лв. за пенсии, но има-
ше 200 милиона за ЧЕЗ, ЕОН (сега 
„Енерго-про”) и ЕВН! Нямаше пари 
за животоспасяващи лекарства, но 
имаше пари за ТЕЦ „Марица Изток” 1 
и 3, докато НЕК дължи на АЕЦ „Коз-
лодуй” 300 млн. лв.!

Затова падна това правителство 
– защото слугуваше на чуждите ин-
тереси и монополите, които грабеха 
българския народ.

– а какво идва на неговото място? 
бСп, доган!? отново борисов!? 
– Надявам се, нито един от тях. Избо-
рът не е между леви и десни! Избо-
рът е между анархията, монополите 
и грабежа - от една страна, и ред, 
справедливи доходи и национална 
отговорност - от друга!

единСтВеният норМален 
избор е градиВният 
патриотизъМ

Ползвахме и социализма, и кому-
низма на „червените”, и християнде-
мокрацията на „сините”, и популизма 
на Борисов. Време е да бъдем нацио-
налноотговорни, време е да се даде 
предимство на патриотизма! На тези 
протести аз виждам преди всичко 
български патриоти – с националните 
знамена, с ликовете на Ботев и Лев-
ски, с народната музика... 

– да, по протестите има много па-
триотизъм, но не бяха ли те по-

В дните на протестите „българия” потърси лиде-
ра на ВМро – българско национално движение 
красимир каракачанов за коментар за текущата 
политическа обстановка. ВМро беше единстве-
ната измежду партиите, която протестиращите 
приеха в своите редици. В различни български 
градове като София, русе, Велико търново, Стара 
загора и др. ВМро беше рамо до рамо с протес-
тиращите, след като години наред води българи-
те в битка срещу монополите. В русе шествие на 
ВМро дори прерасна в общоградски бунт срещу 
управлението на герб в града и техния кмет пла-
мен Стоилов. на националния празник 3 март 
ВМро отново призова за обединено явяване на 
всички патриотични партии на изборите.

скоро социални?
– Който казва, че патриотизмът и 
социалната солидарност си проти-
воречат, лъже! Протестите показаха, 
че българите са патриоти, че искат 
повече държава, повече социална 
отговорност.

националното и 
Социалното не Са 
отжиВелица и Са 
СпаСителната рецепта за 
българите!

Когато тези две идеи действат за-
едно, България има шанс. Съчетава-
нето на чувството за национална и 
социална общност не бива да плаши 
– това е пътят днес! И никоя партия 
не може да го монополизира. Да ка-
жеш: „искам солидарност, не искам 
обедняване, не искам огромна раз-
лика бедни – богати” не е нито ляво, 
нито монопол на партии като БСП. 

Народът го показа!

– казвате „народът”, дойде ли вре-
мето той да вземе нещата в свои 
ръце?  
– Дойде. И българският народ има 
възможност да заложи на политици, 
които не са се компрометирали, които 
не са предали националния интерес, 
политици, които корумпираната вър-
хушка от години изтласква. 

упраВляВащата ВърхуШка, 
Монополите, циганите, 
доган – ВСички те Са едно 
и Също: МалцинСтВо, което 
иСка да Се налага над 
МнозинСтВото, над народа. 

Това не е демокрация, това е извра-
щение – нашата държава е държавата 
на българите и трябва да остане така-
ва. Малцинствата имат всички права, 
но не и право на диктат!

– като говорим за демокрацията, 
как ще коментирате първата в най-
новата история проява на пряката 
демокрация – отминалият преди 
време референдум за ядрената 
енергетика?
– ВМРО благодари на всички честни 
българи, които излязоха и гласуваха 
на него. На референдума нямаше ку-
пуване на гласове и нямаше брутален 
натиск. В резултат на това активността 
в секциите в циганските квартали 
клони към нула – тези хора не гласу-
ват без материален стимул. Затова и 
напомняме своето искане от години 
за въвеждане на образователен ценз 
при гласуване.

В турция Са глаСуВали СаМо 
няколкоСтотин дуШи - тоВа 
означаВа, че тези хора не 
Се чуВСтВат СъпричаСтни С 
процеСите у наС и глаСуВат, 
СаМо когато протурСки 
политичеСки Сили ги 
използВат.  

Затова ВМРО напомня и другото 
си искане - в Турция гласуването да 
се забрани. 

Лъжат, когато казват, че на рефе-
рендума са гласували 20% от бъл-
гарите. Махнете „мъртвите души” от 
списъците, махнете хората, които 
гласуват за кебапчетата, махнете 
ДПС, които не излязоха да гласу-
ват, и става ясно, че голяма част от 
българите, които изнесоха на гър-
ба си и прехода, и днешната тежка 
икономическа ситуация, всъщност 
гласуваха!

Ние продължаваме да работим за 
ядрената енергетика у нас. Вечерта 
след референдума председателят на 
младежката организация на ВМРО 
Александър Йолов предупреди: 

„българия не Може да Се 
преВръща В Страна от 
третия СВят – В която ще 
Се разВиВа СаМо СФера на 
уСлуги, а единСтВената 
ВъзМожна реализация за 
Младите ще е държаВната 
адМиниСтрация”, 

Моят заместник Ангел Джамбаз-
ки пък беше още по-емоционален: 
„Развитието на страната предполага 
икономика, развитието на икономи-
ката – енергетика. 

ако не разВиВаМе българия, 
Скоро оСтаВаМе С няколко 
анклаВа на отноСителна 
СигурноСт и огроМна 
„прерия” от циганСките 
катуни!”

ВМро предлага образователен ценз при гласуване и забрана да се гласува от турция 
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Има пари за

Борис Вангелов е член на Националния 
изпълнителен комитет на ВМРО – Българско 
национално движение. Завършил е история и право 
във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

У 
нас, по времето 
на социализма, 
пенсионният 
фонд бе вклю-

чен в бюджета на стра-
ната, което отговаряше 
на тогавашната икономи-
ческа догма за единен 
държавен бюджет. Но 
това не създаде никакви 
проблеми за изплащане-
то на прилични пенсии, 
тъй като икономиката 
на страната генерираше 
огромни печалби.

След 10 ноември 1989 
г. пенсионният фонд 
беше възстановен от 
държавата, но тъй като 
приходите в него се 
оказват недостатъчни, 
се наложи да се дават 
пари и от бюджета.

Днес около милион 
пенсионери получават 
145 лв. пенсия, а още 
толкова между 200 и 
350 лв. Малка част от 
възрастните получават 
максималната пенсия 
700-770 лв. 

по разМер 
на пенСиите 
българия Се 
нарежда на 
поСледно МяСто 
В еВропейСкия 
СъЮз.

Защо това е така? 
Защо в Гърция, нап-
ример, минималната 
пенсия е няколко пъти 
по-голяма от нашата? 
Кои са причините за 
мизерното положение 
за голяма част от бъл-
гарските пенсионери и 
има ли възможности за 
рязко увеличаване на 
пенсиите? Управлява-
щите твърдят, че поради 
ниските вноски, кризата 
и прочие е невъзможно 
да се бъдат увеличени 
значително пенсиите. 
Така ли е наистина?

пърВият удар 
по Стандарта 
на жиВот на 
българСкия 
пенСионер бе 
нанеСен от 
праВителСтВото 
на иВан коСтоВ 

с въвеждането на т.нар. 
точкова система, която 
категорично трябва да 
се премахне. Получи 
се така, че за едно и 
също прослужено вре-
ме, квалификация и т.н. 
едно лице, до реформа-
та на Костов, получава 
Х размер на пенсия, а 
след 1999 г. друго лице 

Малцина от читателите знаят, че първи е въвел трудовите книжки 
наполеон бонапарт, а създател на първата пенсионна система е 
обединителят на германия – великият държавник ото фон бис-
марк. идеята на канцлера е била да се създаде пенсионен фонд, 
който да се пълни от вноските на служителите и работниците, и от 
който след навършването на определена възраст лицата да полу-
чават пенсия. Само да уточня, че тук липсват т. нар. индивидуални 
партиди. Системата в германия работи перфектно и до ден дне-
шен, макар и частично променена, а пенсиите в германия са едни 
от най-високите в света. 

Можете да се свържете с представителите  
на ВМРО – Българско национално движение:

Благоевград: Огнян Узунов – 0888214413

Бургас, Ямбол и Сливен: Георги Дракалиев – 0882291051

Варна и Шумен: Живко Костадинов - 0879880015

Добрич: Йордан Йорданов – 0887585892

Велико Търново, Габрово и Търговище: Борис Вангелов – 
0888214407

Враца, Видин и Монтана: Станислав Стаменов  – 0888214415

Плевен и Ловеч: Атанас Филчев – 0885602050

Пловдив, Смолян и Пазарджик: Александър Сиди – 
0888214403

Русе, Разград и Силистра: Галин Григоров – 0888214409

Стара Загора: Кристиян Петков - 0898483939

Хасково и Кърджали: Антон Андонов – 0888922836

София град и Кюстендил: Стефан Грънчаров – 0888214401

София-област и Перник: Кирил Караманчев – 0888214405
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достойни пенсии

Краят  
на двете 
големи лъжи
Продължение от стр. 1

Повече от двайсет години след началото 
на промените у нас българите вече добре 
знаят – не една „прекрасна пазарна” система 
е победила една „ужасна комунистическа”. 
Просто на мястото на едни господари дойдоха 
други. Но далеч по-важното за нас бяха не 
новите господари, а ограбването. 

Ограбването зад приятно звучащите фор-
мули: „Да раздържавим, защото държавата 
е лош стопанин”, „Да спрем да говорим за 
националния интерес, защото не е прилично”, 
„Да оставим малцинствата на мира” и т.н.

Всички грабиха. Грабители бяха и децата 
на номенклатурата, и новите американски 
послушници. Които често също бяха деца на 
номенклатурата.     

През това време ние се деляхме на „сини” и 
„червени” или пък идваха „месии”. А грабежът, 
пардон „приватизацията”, не пожали нищо и 
не остави почти нищо след себе си.

Сега идва време да теглим чертата. И от 
малкото останало неограбено да се опитаме 
да възстановим България.

тоВа е задължение на 
българСките патриоти!  

със същото прослужено 
време, квалификация и 
т.н. получава по-малко 
пари. 

Стотици хиляди ра-
ботници, въпреки 35-
40 г. трудов стаж, днес 
вземат пенсии в размер 
около 140-150 лв., само 
защото през последните 
10-15 свои трудови годи-
ни са работили в усло-
вията на т.нар. преход 
и Костовата пенсионна 
реформа. Огромното 
мнозинство от тези хора, 
принудени от грижата за 
оцеляването на своите 
семейства, започваха 
работа, осигурявани на 
минимална работна за-
плата или на половин 
работен ден. 

Неслучайно трудовото 
законодателство не бе 
пипано с години - това 
позволи потъпкването 
на трудовите и човешки 
права на работещите. 

не е ВиноВен 
работникът, че 
Се е СъглаСил да 
бъде оСигуряВан 
на по-ниСка 
заплата, а В 
дейСтВителноСт 
да ВзиМа по-
голяМа!

Защото изборът пред 
него е да остане на ули-
цата! Виновни са управ-
ляващите през всичките 
години на прехода, че 
не защитиха правата 
на тези, които произ-
веждат националното 
богатство. 

Може би някои си 
спомнят, че имаше 
решение процент от 
държавните приходи 
от приватизация да се 
вливат в пенсионния 
фонд, но от това нищо 
не произлезе, тъй като 
Виденов, Костов и др. 
приватизираха за жълти 
стотинки икономиката 
на страната. 

от МаСоВата 
приВатизация 
Също нищо 
не Влезе В 
пенСионния 
Фонд. 

Представете си само, 
че активите на нашата 
икономика са възлизали 
на 63 млрд. долара, а 
след Костовата прива-
тизация в бюджета по-
стъпиха само 2,5 млрд. 
Унищожени бяха хиляди 
държавни предприятия, 
от които днес останаха 

120, а 80 от тях са пред 
фалит, включително 
военните заводи в Со-
пот с най-модерната 
технология у нас, след 
атомната. 

Постоянно ни внуша-
ваха, че държавата е 
лош стопанин, но какво 
се оказа: че например 
държавните електрора-
зпределителни предпри-
ятия (ЕРП) са внасяли 
многократно по-големи 
приходи в бюджета, от-
колкото след като бяха 
приватизирани. Оказа 
се, също така, че през 
този период вече част-
ните ЕРП-та са изнесли 
4 млрд. лв. от България. 
И накрая стана ясно, че 
електроразпределител-
ното дружество ЧЕЗ е 
чешка ДЪРЖАВНА ком-
пания, една от целите 
на която е да налива 
средства в... чешкия 
пенсионен фонд.   

Преди 40 години Бъл-
гария с пари от държав-
ния бюджет е построила 
6 реактора в АЕЦ „Коз-
лодуй”, които са се из-
платили за 12 години и 
при това не е фалирала. 
В България са работили 
над 3000 предприятия, 
чиито печалби са отива-

ли в държавния бюджет. 
Само от военната индус-
трия печелехме над 2 
млрд. долара годишно. 

ВСичко тоВа 
Вече го няМа. 
МиСлите ли, че 
ако го иМаШе 
щяха да Са 
толкоВа Мизерни 
пенСиите?

След като приватиза-
цията приключи, българ-
ските правителства се 
насочиха към разпро-
даването на подземните 
богатства на страната, 
давайки на концесия 
цветните и благородни 
метали на България 
срещу смешно нисък 
процент за държавата. 
Находищата в Средно-
горие, Крумовград, Де-
вня, а сега и в Трънско, 
бяха дадени на чужди 
компании. 

Например, Трънско-
то златно находище е 
с най-големи запаси в 
Европейския съюз. Де-
сетки тонове злато ще 
бъдат извлечени от на-
шите находища за 30 го-
дишния договорен срок 
на експлоатация и ще 
напуснат България. Без-

възвратно! Ще се окаже, 
че след 30 години конце-
сионерите ще са изчер-
пили залежите от цветни 
и благородни метали в 
страната. Ето от къде 
могат да дойдат коло-
сални средства, милиар-
ди евро, за увеличение 
на пенсиите и парите за 
деца и майки. 

Поради тази причина, 
смятам за най-целесъо-
бразно и икономически 
изгодно 

държаВата да 
наМери законоВи 
СредСтВа да 
прекрати ВСички 
концеСии Върху 
подзеМните 
богатСтВа на 
Страната, 

включително и бъдещи-
те ни находища на газ 
в черноморския шелф. 
Тези находища трябва 
да се разработват от 
държавни дружества и 
половината от печалби-
те да влизат в бюджета, 
а останалата част да се 
разпределя за пенсии, 
детски и майчински до-
бавки. 

 Защо препоръчвам 
този изход от положени-
ето? Защото след като 
ликвидирахме цялата си 
индустрия, включително 
и атомната – няма откъ-
де да дойдат приходи 
както за работещите, 
за да плащат по-висо-
ки пенсионни вноски, 
така и за държавата, за 
да може да подпомага 
пенсионния фонд. Сле-
дователно няма откъде 
другаде да се получат 
необходимите пари за 
пенсии и стимулиране 
на раждаемостта. 

Да не забравяме, че 
почти 2 милиона бълга-
ри ги няма в България, 
тоест лишени сме и от 2 
милиона данъкоплатци, 
в активна трудова и де-
теродна възраст. 

За 23 години Бълга-
рия бе фалирана и раз-
продадена. Последното, 
което ни остана са под-
земните богатства и яд-
рената енергетика. Те са 
и последният източник, 
последната надежда за 
увеличение на пенсиите 
и стимулиране на раж-
даемостта на българско-
то население. 



8 март – април 2013бунтът

Общонационалният протест между Министерския съвет, Президентството и 
Народното събрание, снимка: Тихомира Методиева – Тихич

1. Служебното правителство да замрази сметките за ток и парно за 
януари и февруари, докато не се направи пълна ревизия на дейността на 
ЕРП-тата.

2. Следващото правителство да започне процедура по разваляне на 
договорите между държавата и ЕРП-тата.

3. Следващият Министерски съвет да извърши пълна ревизия на 
дейността на правителството на ГЕРБ и изразходването на обществени 
средства – в срок от един месец.

4. Подвеждане под съдебна отговорност на всички министри в пра-
вителствата от последните 23 години, сключвали неизгодни договори за 
приватизация или концесии, с които е ограбвана България – БГА „Балкан”, 
„Кремиковци”, „Булбанк”, БТК, ЕРП-тата, военната промишленост, концесиите 
за злато и други природни богатства и т.н.

5. Във всички институции и най-вече в обществените съвети към пре-
зидентството и служебния кабинет да се създадат възможности за участие 
на представители на протестиращите и да бъдат отбелязани основните 
проблеми за решаване в следващия мандат:

ниските доходи и мизерните пенсии на българските граждани;• 
лошото здравеопазване;• 
прекратяване на всички монополи;• 
демографската криза;• 
циганската престъпност;• 
прочистване на съдебната система и създаване на работеща и справед-• 
лива такава;
извънредно законодателство за пресичане на корупцията в цялата дър-• 
жавна система.
Под тези неотложни проблеми за решаване трябва да се подпишат всички, 

претендиращи да участват в управлението на България.
Следващият български парламент трябва да избере правителство от бъл-

гарски патриоти, а не слуги на външни интереси, монополи и олигарси!

„Стига грабеж“, „Долу монополите“, „Искаме евтин ток“ бяха част от 
лозунгите на протеста на ВМРО

протеСтите В цяла българия продължаВат Вече СедМици, но никой още няМа точен 
план какВо трябВа да Се напраВи. ние, българСките патриоти, иМаМе яСен 

ПЛАН КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧИ 
ОТТУК НАТАТЪК:

ВМРО призовава всички патриотични партии и организации да се явят заедно на идващите парламентарни избори. Имаме ясна кауза 

и тя е възраждането на България и връщане достойнството на народа ни - и национално, и социално. Исканията, които ние защита-

ваме години наред, днес са цел на онези стотици хиляди, които протестират. Нека те имат истинска алтернатива на изборите!

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

На 3 март 2013 от ВМРО шестваха с обърнати знамена срещу властта


