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Какво трябва да се 
направи в следващия 
мандат

Емил Димитров – Ревизоро: 
ВМРО е оригиналът сред 
патриотите 

Геноцидът над българите 

На стр. 4 На стр. 5 На стр. 6-7

На 12 май предстоят най-
съдбоносните избори в най-но-
вата ни история. България се 
намира в катастрофална ситу-
ация. Към нея се добави и от-
чаянието. Личното отчаяние, 
което принуди шестима да се 
самозапалят. И националното 
отчаяние – онова ясно усещане, 
че ако и сега нещо не се проме-
ни, българите са в началото на 
края си като народ.

Оттук насетне има само 
два пътя – или окончателно да 
поемем към историческото за-
личаване на българската нация, 
или – дай Боже – да отлепим от 
дъното. Сега или никога! 

Днес всичко зависи от наши-
те гласове. Ние българите вече 
извоювахме своята голяма по-
беда през последните месеци – 
показахме, че когато поискаме, 
можем да станем и да ударим 
прогнилата управляваща про-
слойка, да я накараме да се бои 
от нас и да се съобразява с во-
лята ни. 

Сега е дошъл ред да направим 
и втората крачка: да изгоним 
окончателно всички партии на 
статуквото, като с гласовете 
си на 12 май изберем български 
патриоти.

Днес е време за хора, които 
са доказали, че са енергични, 
радикални, че искат смяна на 
системата, но в същото време 
имат ясни предложения, имат 
план, имат експерти. Днес е 
време за хора, които постоян-
но са в борба с управляващата 
класа, а в същото време пред-
лагат сигурност и стабилност. 
Хора, които са решителни, но и 
разумни. Това са кандидатите 
на ВМРО – Българско национал-
но движение – кандидатите на 
разумния български патриоти-
зъм, интелигетнтите лица на 
протеста. 

Затова на 12 май, сложете 
„Х“ в полето с номер 18 в бюле-
тината! Вашият глас е Вашата 
власт! Властта Ви да потър-
сите възмездие и промяна на 
статуквото! 

На изборите на 12 май ВМРО – Българско национално движение участва 
самостоятелно, в листите повече от половината кандидати са непартийни 
граждани и известни лица от протестите

ВМРО – БългаРскО нациОналнО дВижение: 

Време е за възмездие!
с ОБъРнати знаМена на ВОйна за БългаРия. 
за да иМа ОтнОВО дъРжаВа!

РедакциОнни

ВМРО с гОляМ шанс за Влизане В паРлаМента, сОчи изследВане пРеди 
началОтО на каМпанията
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ВМРО – Българско нацио-
нално движение се явява на 
изборите на 12 май с повече от 
50% участие на неангажирани 
партийно граждани в своите 
листи и с радикална кампания 
из цяла България под мотото 
„С обърнати знамена на война 
за България. За да има отново 
държава!”

Номерът на ВМРО в бюле-
тината на предстоящия вот е 
18. Посланието, което ВМРО 
отправя към българите в ре-
шителната 2013 г., е „Време е 
за възмездие!”. 

Продължава на стр. 3

Източник: https://www.facebook.com/pages/Граждански-институт-за-политика-
ГИП/624216724262177?fref=ts 
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3,2% от заявилите, че ще гласуват, са де-
кларирали, че ще дадат гласа си за ВМРО 
и нейната гражданска листа. Това сочат 
данните от телефонно проучване на Граж-
данския институт за политика, проведено 
още преди началото на кампанията.

Изследването е проведено в периода 15 
– 18 март. По телефона са интервюирани 
896 пълнолетни български граждани. На 
въпроса „Ще гласувате ли на предстоящи-
те парламентарни избори в България” 55% 
отговарят с „да”, 31,3% отговарят с „не”, а 
останалите 18,7% заявяват, че още не са 
рашили. 

Твърдо решилите да гласуват отговарят 
по следния начин на отворения въпрос – 
виж вдясно 
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Повече от половината канди-
дати на ВМРО – Българско на-
ционално движение за изборите 
на 12 май са представители на 
протестиращите, на граждански 
организации, на студентството, 
на различни обществени секто-
ри.

В гражданската квота канди-
дати на Българското национал-
но движение личат имената на 
Емил Димитров – Ревизоро, 
водач във Варна и Шумен, и на 
издателя Георги Зафиров в Ям-
бол. 

Водачът в Разград проф. д-р 
Петър Иванов от Центъра за де-
мографска политика е един от 
научните авторитети в листата. 
Проф. Иванов създава заедно 
със свои колеги и последова-
телно е ръководител на катедри 
по психология в два универси-

интелигентните лица на пРОтеста изБРаха ВМРО 

експеРти, пРедстаВители 
на патРиОтични 
ОРганизации, Младежи 
и Учени В листите на 
БългаРскОтО нациОналнО 
дВижение 

Проф. д-р Петър 
Иванов от Центъра за 
демографска политика, 
водач на листата 
на ВМРО – Българско 
национално движение за 
19-и МИР Разград

Кристиян Петков в основата на 
местен референдум в Стара Загора

Водачът на листата на 
ВМРО в Стара Загора 
за изборите на 12 май 
Кристиян Петков е в 

основата на един от малкото у 
нас местни референдуми. Ако 
административните съдилища 
не се поддадат на натиска на 
ГЕРБ, в края на май в Стара 
Загора трябва да се проведе 
местен референдум за съдба-
та на полигона „Змейово”. При-
чината е, че той е сочен за по-
тенциален източник на честите 
обгазявания на града.

Вносители на предложение-
то са именно Кристиян Петков 
и Николина Горова – общински-
те съветници на ВМРО в града. 
Двамата въведоха в община 
Стара Загора и практиката на 
доброволните звена за охрана 
срещу битова престъпност. Та-
кова звено вече действа в село 
Змейово.

Заместник-
председателят на 
ВМРО Кристиян Петков 
води партийната 
листа в Стара Загора

Затвор за кмета 
на Трън поиска 
Джамбазки

Редица нарушения на 
кмета на трън ста-
нислав николов ни 
дават пълно осно-

вание да искаме присъда 
за него, заяви заместник-
председателят на ВМРО 
ангел джамбазки. той вне-
се сигнал до прокуратурата 
и поиска незабавна оставка 
на кмета.

едно от най-фрапантни-
те нарушения на николов 
са фалшифицирани печат 
и подпис на нотариус, с ко-
ито се узаконяват договори 
за наем на общински земи. 
информацията е потвърде-
на лично от длъжностното 
лице.

сред провиненията на 
николов са и два конфли-

кта на интереси – деклари-
рани 165 хил. лв. от търгов-
ска дейност, каквато няма 
право да упражнява докато 
е кмет, както и закупуване 
на консумативите за кмет-
ската администрация, на 
стойност 150 хил. лв., от 
магазин на майка му.

В края на март, заради 
засилващата се циганска-
та престъпност в трън и 
бездействието на местна-
та власт, привърженици на 
ВМРО нахлуха в сградата 
на Общината, за да поискат 
обяснение от кмета. хората 
бяха водени от джамбазки 
и от водача на листата на 
ВМРО - Бнд за област пер-
ник александър димитров.

ВМРО с граждански патриотичен блок

тета. Познат е със стотици науч-
ни публикации и е единствени-
ят учен извън София, включен 
в Златния фонд на българската 
наука. 

ВМРО – Българско национал-
но движение изгради истински 
патриотичен блок с непартийни 
лица, с граждани, обяснява ли-
дерът на българското национал-
но движение Красимир Карака-
чанов и припомня, че ВМРО е 
единствената партия, приета в 

редиците на протестиращите 
през последните месеци. 

Сред кандидатите от ВМРО 
- БНД са много от интелигентни-
те лица от протестите, споделя 
Каракачанов. Иван Бонев, на-
пример, е един от инициаторите 
на първите масови граждански 
протести в столицата, а сега 
е в листата на ВМРО. На чел-
ни позиции в листите са и още 
известни лица от протестите - 
Светлозар Филипов, Ясен Ива-

Председателят 
на Сдружението 
на футболните 
привърженици Елена 
Ваташка, кандидат за 
народен представител от 
ВМРО – БНД в София

Иван Бонев, едно 
от лицата на 
протестите, 
кандидат за народен 
представител в 25-и 
МИР София

нов, Илко Денков, Тома Иванов 
и др.

В листата на ВМРО - БНД 
в София е и Елена Ваташка, 
председател на Сдружението 
на българските футболни при-
върженици. Кандидати за депу-
тати са и двама от несправед-
ливо обвинените за взрива пред 
офиса на „Евророма” в Сандан-
ски националисти - Николай Йо-
вев и Александър Ангов.

Още на стр.4

Христина Стойкова от 
ССД води листата за 
район София - област

снимки: Мартин 
Ангелов,

angelovph.wix.com/photo

Заместник-председателят на 
ВМРО - БНД Ангел Джамбазки и ор-
ганизационния  т секретар Юлиан 
Ангелов внесоха сигнал до минис-
тър-председателя Марин Райков с 
искане за спешна проверка по два 
казуса, свързани с бившия външен 
министър Николай Младенов.

ВМРО пита пътувал ли е и по 
каква работа министър Младенов 
с билет на стойност 37 255.39 лв. 
Сигналът, с който ВМРО разпола-
га, показва, че Младенов е летял 
между 24 януари и 3 февруари 
2013 г. в следните направления: 
24.01.2013 г. – Ербил (Ирак) – 
Франкфурт; 24.01.2013 г. – Франк-
фурт – Сао Пауло; 25.01.2013 г. 
– Сао Пауло – Сантяго де Чили; 
26.01.2013 г. – Сантяго де Чили – 
Торонто; 27.01.2013 г. – Торонто 
– Вашингтон; 28.01.2013  г. – Ва-
шингтон – Кувейт; 31.01.2013 г. – 
Кувейт – Франкфурт; 31.01.2013 г. 
– Франкфурт – Брюксел; 
01.02.2013 г. – Брюксел – Мюнхен; 
02.02.2013 г. – Мюнхен – Брюксел; 
03.02.2013 г. – Брюксел – Виена; 

03.02.2013 г. – Виена – София.
В сигнала на ВМРО се настоява 

за спешна проверка каква работа 
е свършена, при положение, че 
времето между полетите е мини-
мално. 

Именно в началото на февру-
ари България заяви позиция, че 
съществува „обосновано предпо-
ложение“ за отговорност на „Хиз-
була“ за атентата в Бургас. ВМРО 
пита дали това пътуване е довело 
до този необмислен акт, който ни 
вкара в конфликт с Близкия изток.

Бившият външен министър 
може да влезе в рекордите на „Ги-
нес“ под надслов „Да обиколиш 
света за десет дни с Николай Мла-
денов“. Затова ВМРО пита  - имало 
ли е и други представители на дър-
жавата заедно с него?

ВМРО разполага и със сигнал, 
че Николай Младенов е встъпил 
в длъжност докато е бил член на 
управителния съвет на Сдруже-
ние „Гаврош“ – Варна. Неправи-
телствената организация е реги-
стрирана във Варненския окръжен 

съд на 10 март 1995 г. и развива 
благотворителна дейност. Българ-
ското законодателство обаче не 
позволява действащ министър да 
заема подобни позиции.

Буди недоумение как човек, кой-
то е в състояние да изхарчи близо 
40 хиляди лева държавни пари за 
мистериозно пътуване, може да 
претендира да бъде защитник на 
благотворителни каузи, е комента-
рът на ВМРО - БНД.

ВРъзка с казУса „хизБУла”?

Скандални разкрития за Николай Младенов                                         
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БОйкО и цВетан, сеРгО и 
дОган запалени В цен-
тъРа на сОФия

Правят си компания с Кос-
тов и Царя пред съда Пред 
Съдебната палата в София 
започна предизборната кам-
пания на ВМРО – Българско 
национално движение. Пред 
институцията, която би тряб-
вало да съблюдава спазване-
то на законите, ВМРО запали 
чучела на виновниците за ге-
ноцида над българския народ 
– Борисов, Цветанов, Стани-
шев, Сакскобургготски, Костов 
и Доган.

„Тези шестимата носят пер-
сонална отговорност за отча-
янието, което доведе до са-
мозапалването на шестима 
българи през последните ме-
сеци на протести. Затова днес 
символно палим кукли с техни-
те ликове, защото искаме въз-
мездие”, посочи Ангел Джам-
базки, заместник-председател 
на ВМРО.

Именно от Съдебната пала-
та започват и традиционните 
протести на патриотите всяка 
неделя в столицата. „Мястото 
е знаково, защото напомня за 
тоталната липса на справед-
ливост в обществото ни”, обяс-
нява Джамбазки.

знаМетО „на ВОйна”!

Кампанията на ВМРО - Бъл-
гарско национално движение 
и този път е нетрадиционна – 
подвижна прием-
на се появява ден 
след ден в раз-
лични български 
градове. Канди-
датите на парти-
ята залагат не на 
скъпи участия в 
медиите, а на не-
престанни срещи 
с хора и на посто-
янни протести по 
наболели местни 
проблеми. 

Символът на 
ВМРО този път е 
обърнатото нацио-
нално знаме в реда 

червено, зелено, бяло. „Така 
изглежда знамето 
по време на война 
или бедствие. Това 
е знакът, че тряб-
ва да отвоюваме 
страната си от 
продажните поли-
тици и монополи”, 
припомня Дани-
ела Гаджева, май-
ката на три деца, 
която стана лице 
на протестите в 
Пазарджик около 
делото за разпрос-

транение на радикален ислям. 
Именно Гаджева води листата 
на ВМРО в града.

Водач на похода с обърнати 
знамена из страната е мла-
дият и енергичен заместник-
председател на ВМРО Ангел 

Джамбазки. Той застана на-
чело и на протестно шествие 
в Благоевград – именно там 
Джамбазки е водач на листа, 
както и в 23-ти многомандатен 
избирателен район в София.

Лидерът на патриотите в 
югозападна България Георги 
Васев е водач на листата в 
Кюстендилско. Там обърнати-
те знамена на ВМРО застана-
ха в протест срещу домогвани-
ята на Главното мюфтийство 
до общински терени и сгради в 
Кюстендил и Дупница.  

Същият проблем разбуни и 
Враца - Мюфтийството поиска 
да му бъде възстановена джа-
мия, в която сега се помещава 
екоцентър. Областният пред-
седател и водач на листата на 
ВМРО за Враца Красимир Бог-

данов започна подписка, която 
лавинообразно събра одобре-
нието на врачани.

каРакачанОВ пРизОВа 
станишеВ и БОРисОВ на 
деБат

Лидерът на 
ВМРО – Българско 
национално дви-
жение Красимир 
Каракачанов, кой-
то води листата на 
партията в 25-и из-
бирателен район 
в София, покани 
Сергей Станишев 
и Бойко Борисов 
на открит теле-
визионен дебат. 
Председателите 
на БСП и на ГЕРБ са водачи в 
същия избирателен район. 

„Стига да имат кураж, искам 
да ги попитам защо след 20 
години преход, през който и те 
са управлявали, българите са 
станали най-бедни, най-глад-
ни и най-болни в цяла Европа 
и защо намаляваме с по 200 
хиляди души на година”, заяви 
Каракачанов.

Водачът на ВМРО отбеляза, 
че парламентарните партии са 
с привилегии в медиите. „Това 
е необяснимо при положение, 
че парламент вече няма и на-

родът е изгонил с камъни съ-
щите партии на статуквото от 
там само преди месец“, заяви 
той.

На тези избори Каракачанов 
води и листата на ВМРО-БНД 
в Плевен, а на второ място там 
е д-р Калин Поповски.

цецОМОБилът пРатен 
да слУхти пРед ВМРО. 
пРОтестиРащи ОБсаж-
дат МВР

Междувременно прослову-
тият сив автомобил с антени 
за подслушване беше сниман 
пред централата на ВМРО. 
Станалата известна като Це-
цомобил кола беше засечена 
в часа на заседание на пре-
дизборния щаб на партията, 
точно в деня на скандалните 
разкрития от прокурорската 
проверка за подслушване-

то. Това стана повод Краси-
мир Каракачанов да поиска 
повдигане на обвинение към 
Цветан Цветанов по чл. 34а 
от Закона за специалните 
разузнавателни средства, 
според който отговорността 
за злоупотребите и наруше-
нията е именно на вътрешния 
министър.

След разкритията за шефа 
на ГДБОП Станимир Флоров 
ВМРО – БНД поведе и про-
тестно шествие пред сграда-
та на Министерството на въ-
трешните работи.   

С обърнати знамена 
на война за България. 
За да има отново държава!

    фотограф: Тихомира Методиева – Тихич

Продължение от стр. 1

Даниела Гаджева, 
водач на листата на 
ВМРО – БНД в 13-и МИР 
Пазарджик,  майка 
на три деца, лице на 
протестите в града

Георги Васев води 
партийната листа за 
Кюстендил

Във Враца водач на 
листата е областният 
председател на ВМРО 
Красимир Богданов, 
който е и зам.-кмет по 
образованието

Втори в листата 
на ВМРО за Плевен е 
известният в града 
д-р Калин Поповски. 
В района водач е 
лидерът на партията 
Красимир Каракачанов

Младият и деен заместник-
председател на ВМРО Ангел 
Джамбазки на среща с граждани 
в Кочериново. Той води листата 
в 23-ти МИР София и 1-ви МИР 
Благоевград Цецомобилът заснет до централата на ВМРО
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Великотърновският универ-
ситет „Св. Св. Кирил и Методий” 
от години е добил легендарна-
та слава на ковачница на кадри 
на ВМРО. В редиците на Орга-
низацията къде на шега, къде 
наистина се говори за Търнов-
ската школа на ВМРО. 

Поколения дейци от най-но-
вата история на българското 
национално движение са въз-
питавани в патриотизъм имен-
но в Алма Матер на старата 
столица. 

Ако дойдете на традицион-
ните факелни шествия на уни-
верситета, неизменно ще чува-
те закачката „Охридското езеро 
– гребна база, ВТУ!”, не пропу-
ска да се пошегува доц. Милен 
Михов, помощник-ректор на 
университета. Доц. Михов е ис-
торик, общински съветник и е 
добре познат на търновци. Нес-

лучайно той оглавява и листата 
на ВМРО във Велико Търново 
за изборите на 12 май.

Възпитаници на доц. Михов 
пък влизат в битката в райони, 
застрашени от ДПС – в Смо-
лян и Кърджали младите Алек-
сандър Сиди и Антон Андонов 

поемат предизвикателството. 
И двамата са изявени лица от 
Търновската школа – в различ-
ни периоди са били председа-
тели на легендарната студент-
ска организация на ВМРО в 
старопрестолния град. 

По-късно Сиди става двига-
телят на екипа, който възроди 
ВМРО в друг традиционен за 
Организацията център – Плов-
див. Андонов пък от години 
кръстосва от Шипка до Кърджа-
ли в работата си на организа-
тор на ВМРО за Тракия.

„Навремето имаше нещо 
като съревнование кой от двата 
университетски града – Плов-
див или Велико Търново – за-
служава в по-голяма степен да 

се нарича средище на младите 
от ВМРО”, спомня си юристът 
Александър Сиди. „По красива 
ирония на съдбата сега рабо-
тим рамо до рамо с нашия тога-
вашен „конкурент” от пловдив-
ската младежка организация 
– Стефан Послийски”, усмихва 
се Сиди, който не спира да об-
хожда района от Пазарджик до 
Смолян.  

Настоящ председател на 
пловдивската структура на пар-
тията, Послийски води листите 
на ВМРО в Пловдив и в Плов-
див – област.

Антон Андонов е решил да 
играе смело в „крепостта” на 
ДПС - Кърджали. „Прекарвам 
голяма част от времето си в 
този прекрасен край и знам, че 
неговото развитие умишлено 
се спира от един чуждестранен 
монопол – ДПС”, заявява Андо-

нов. „Този монопол е по-стра-
шен от всякакви други”, добавя 
той. За илюстрация Андонов 
припомня скорошната гавра с 
паметта на освободителя на 
града ген. Васил Делов. 

Друго основно лице на ВМРО 
от школата в старата столи-
ца – Борис Вангелов – влиза в 
изборната битка като водач на 
листата в Габрово. Вангелов е 
добре познат в този край, той е 
и един от идеолозите на съвре-
менното българско национално 
движение ВМРО. 

Листата в Добрич също е 
водена от възпитаник на Тър-
новската школа - обичаният 
в града историк и общински 
съветник Йордан Йорданов за 
пореден път влиза в предиз-
борната борба с безупречната 
си репутация на честен и без-
користен политик.

тРадициОнните центРОВе на ВМРО – ВеликО тъРнОВО и плОВдиВ – Влизат В Битката за БългаРия 

Търновската школа в действие!

Юристът Александър 
Сиди води листата за 
22-ри МИР Смолян

Антон Андонов – водач 
на за Кърджали – 9-и 
МИР

Областният 
председател на ВМРО 
за Пловдив Стефан 
Послийски води две 
партийни листи – в 
16-и МИР Пловдив и в 
областта – 17-и МИР

Борис Вангелов – водач 
на листата за Габрово

доц. Милен Михов – 
първи в търновската 
листа

Елена Иванова – 
гражданско лице, води 
листата на ВМРО в 
Бургас

Пенков Пенков, водач 
на листата в Ловеч, е 
представител на ССД

Д-р Иванка Делева води 
листата в Монтана

В битката за Хасково 
влиза Георги Георгиев – 
представител на ССД

В 24-ти софийски 
избирателен район водач 
е младата Михаела 
Алексиева

ВМРО с гРаждански патРиОтичен блОк

В Сливен водач на 
кандидатите за народни 
представители е Стефан 
Стефанов

От стр 2

Водач на листата на 
ВМРО в Бургас е местният 
предприемач Елена Ивано-
ва, в Монтана българско-
то национално движение 
спечели доверието на д-р 
Иванка Делева, завеждаща 
отдел „Безопасност на хра-
ните” в ДВСК - Монтана. 

В Силистра листата води 
познатият на града юрист, 
който владее седем ези-
ка – Веселин Георгиев. В 
Сливен пък водач е Стефан 
Стефанов – член на ръко-

водството на Българския 
ловно-рибарски съюз. В 24-
ти район в София водач е 
счетоводителката Михае-
ла Алексиева, а в Перник 
начело на редиците на па-
триотите застава младият 
политолог Александър Ди-
митров. 

Във Видин листата на 
Българското национално 
движение оглавява Стефан 
Тодоров, минен инженер. 
Всички тези лица са добре 
познати на хората в своите 
региони, ползват се с добро 
име и за нас е чест, че ни 

подкрепят, отбелязва за-
местник-председателят на 
ВМРО Ангел Джамбазки.   

В листите на ВМРО-БНД 
са и традиционните парт-
ньори на партията от Съюза 
на свободните демократи 
(ССД). Юристът Христина 
Стойкова води листата в 
София – област, общински-
ят съветник в Ловеч Пенко 
Пенков е пръв в града на 
люляците, а предприема-
чът Георги Георгиев от ССД 
е водач на листата на ВМРО 
– Българско национално 
движение в Хасково.

Йордан Йорданов е 
първи в добричката 
листа

Водачът на листата 
на ВМРО – БНД за район 
Перник Александър 
Димитров - от 
гражданска квота

Младите От ВМРО се изпРаВят сРещУ заплахите за БългаРщината В РОдОпите
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интервю на иван петров

емил димитров, из-
вестен като Ревизо-
ро, е юрист и иконо-
мист. той е част от 

гражданската квота в лис-
тите на ВМРО и заема вода-
ческото място във Варна и 
шумен. Остава в най-новата 
история на България като 
непоколебим борец срещу 
корупцията.  през 1998 годи-
на е обявен за ревизор № 1 
на държавата. В последни-
те 15 години е директор на 
„гражданско общество сре-
щу корупцията. В периода 
2001 – 2002 г. е зам.-минис-
тър и директор на главно 
управление „Митници“ при 
Министерството на финан-
сите, но напуска заради не-
съгласие с политиката на 
правителството, което реши 
да предаде митниците под 
контрола на частна англий-
ска фирма. Работи дълги 
години като ревизор, одитор 
и директор по правно-адми-
нистративната и финансова 
дейност в структури на из-
пълнителната власт, между-
народни одиторски фирми и 
правосъдието.

- г-н димитров, поехте голя-
ма отговорност като се ре-
шихте да сте начело на две 
листи на ВМРО – Българско 
национално движение за 
предстоящия парламента-
рен вот. това не е първото 
Ви участие на избори, нали?

- Не, не е първото ми учас-
тие. На изборите през 2001 г. 
отново бях заедно с ВМРО. 
Беше ме подкрепило движени-

ето „Гергьовден”, което беше 
заедно с ВМРО. Тогава пак 
водех листите в традиционно 
важни и силни за ВМРО градо-
ве – в Бургас и в Стара Загора. 
Направихме страхотна кампа-
ния, накрая хора от четири об-
ласти се събрахме на Шипка, 
за да почетем героите, падна-
ли за България, 

и ОстанахМе пРиятели с 
хОРата От ВМРО. 

В последните седмици хо-
рата, протестирали на Орлов 
мост, са ме посочили в анкета 
като личност, която да ги пред-
ставлява. Идваха да говорят 
с мен. Някои от тях познавам 
от 20 години – работили сме 
заедно. С други съм учил в 
основното училище. И днес те 
също са в листата на ВМРО – 
Българско национално движе-
ние - защото само ВМРО не се 
уплашиха да отидат при про-
тестиращите и да протестират 
редом с тях, докато властта се 
бе скрила в Бояна или се пра-
веше на тежко болна в прави-
телствена болница. 

Кампанията е много трудна 
и ожесточена, защото партии-
те на статуквото има какво да 
губят и влагат огромни сред-
ства, за да се спасят и купят 
изборите. ВМРО в момента 
водят кампанията си с обърна-
ти национални знамена, както 
е по време на война. Така че, 
готови сме за битката, която 
предстои!

 
-  Влизате в битката за Варна 
и шумен. какъв подход ще 
приложите, за да спечелите 
доверието на избирателите? 

какво ще им предложите, 
какво ще им обещаете?

- Варна е невероятен град. 
Непредсказуем. Самият факт, 
че за дни направиха почти ре-
волюция и хиляди излязоха на 
протест, показва колко будно 
гражданско общество предста-
вляват.

Не ми трябва специален 
подход. Варненци се възпро-
тивиха на политическото ста-
тукво, затова на мен, като 
представител на гражданската 
квота в листата на ВМРО, ми 
е по-лесно да общувам с тях. 
Подходът е същият като на 
ВМРО - те не са обременени 
с грешките и лъжите на влас-
тта към обществото и затова 
им е лесно да говорят истина-
та без да се притесняват. 

ВъВ ВаРна хОРата 
чУдеснО знаят и 
пРОБлеМите, и иМената 
на тези, кОитО са ги 
създали. 

Варненци искат промяна-
та и са готови да излязат на 
улицата, за да я отстояват. За 
мен остава по-лесната част: 
да ги посъветвам как да нака-
жат виновните и те да получат 
полагащото им се възмездие. 
Разказвам им какво е моето 
обективно мнение за случва-
щото се и им давам предложе-
ния какво да направят. Не им се 
натрапвам, нито им обещавам 
звезди – въпреки че останали-
те партии няма да се спрат да 
лъжат в битката за гласове. 

Варна и Шумен са акаде-
мични градове. Когато всеки 
втори жител на тези градове е 
студент или преподавател, ко-

гато заводите, пристанището, 
аерогарата и туристическият 
сектор са  пълни с високообра-
зовани служители, всеки раз-
умен довод може да намери 
поддръжници. 

 
- какво в програмата на 
ВМРО – Българско нацио-
нално движение Ви спечели 
и кои политики и акценти от 
нея припознавате? 

- Добре е засегнат въпросът 
с безконтролното наливане 
на социални средства при ци-
ганския електорат. Помощите 
трябва да са стимул, не награ-
да. Трябва да се изисква де-
цата да учат, а родителите да 
заработят парите си с труд.

Позицията за ядрените 
мощности, за протекциите за 
малкия и средния бизнес и за 

провеждането на референду-
мите по всички важни въпроси 
на обществото също продъл-
жават да са сред основните 
акценти на ВМРО. Ще  дойде 
време  и останалите полити-
чески сили да преоткрият тези 
приоритети. 

Най-много ме впечатлява 
това, че 

пРОгРаМата на ВМРО 
е БалансиРана на 
ФОна на ОткРОВените 
лъжи и ОБещания за 
незаБаВен пРОспеРитет, 
с кОйтО Ме съБУждат 
пО телеВизОРа дО 
БОлка ОМРъзнали 
ФизиОнОМии. 

 

Продължава на стр. 7

еМил диМитРОВ – РеВизОРО, ВОдач на листите на ВМРО – БългаРскО 
нациОналнО дВижение ВъВ ВаРна и шУМен: 

ВМРО е оригиналът сред 
българските патриотични 
формации
ВМРО има много добри идеи, а нали изборите трябва да бъ-
дат конкурс на идеи, а не на портфейли!

снимки: Мартин Ангелов, angelovph.wix.com/photo

Благоевград: Огнян Узунов – 0888214413
Бургас, ямбол, 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 – 0888922936
софия-град и кюстендил: стефан грънчаров – 0888214401
софия-област и перник: кирил караманчев – 0888214405

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

искрен Веселинов е пред-
седател на центъра за де-
мографска политика. той е 
и заместник-председател 
на ВМРО – Българско на-
ционално движение, както 
и водач на листата за 19-ти 
МиР – Русе. по образование 
е строителен инженер.

Масовите протести на бъл-
гарс

кото население показват ис-
тинската картина на състояни-
ето на българската нация. То е 
отчайващо. България е на пър-
во място в света по намалява-
не на населението - от близо 
9 млн. българите само за три 
десетилетия станаха 6,9 млн. 

Ние сме на десето мяс-

то в света от 235 държави по 
смъртност (14,32 промила). 
По раждаемост сме на едно 
от последните места в света. 
През 2050 година населението 
на България ще бъде около 4 
млн. 

етническите БългаРи 
ще Бъдат екзОтичнО 
МалцинстВО. 
ВпОследстВие ще 
изчезнат напълнО. 

Българите сме най-болната 
нация в Европа, ние сме на 
първо място по инфаркти, ин-
султи, ракови заболявания, бе-
лодробни заболявания, диабет 
и др. На всеки час умират по 11 
българи от инфаркт и рак. 

Само за последните годи-
ни лекарства са поскъпнали с 

500%. Здравеопазва-
нето е в колапс, бъл-
гарите нямат пари за 
лекарства, нямат пари 
и за медицинско об-
служване. Парите от 
Националната здрав-
ноосигурителна каса 
се пренасочват уме-
ло и крадат от влас-
тта. 

Ние сме най-бе-
дните европейци. 
Според Евростат 
60% от възрастните 
хора и 52% от деца-
та в България живеят 
в пълна мизерия, без доста-
тъчно храна, дрехи и обувки. 
Пенсиите са недостатъчни за 
физическото оцеляване на 
старите хора. 

България е най-корумпира-

ната и най-престъпната дър-
жава. Ние сме най-неграмотни 
в Европа - според европейски 
институции повече от полови-
ната български ученици в да-
дена степен са неграмотни. 

лаВината От 
саМОУБийстВа и 
МнОгОБРОйните 
саМОзапалВания на 
БългаРски гРаждани От 

Срещу българите 
се извършва 
геноцид и по закон 
виновниците 
за това трябва 
да бъдат 
наказани

снимки: Мартин Ангелов, angelovph.wix.com/photo

България е в криза! Тя 
служеше за оправда-
ние на доскоро упра-
вляващите, зад нея те 

криеха огромната си некомпе-
тентност. Двете последни пра-
вителства са виновни за криза-
та: Станишев - че не я видя и 
призна, Борисов - че не я пре-

одоля, а я задълбочи. 
Днес освен икономическа, 

кризата е и политическа, Ако 
след изборите на 12 май 2013 
г. не бъде съставено едно раз-
умно правителство, което да 
изключва ГЕРБ и БСП, кризата 
може да прерасне и във фи-
нансова. 

Бъдещото Народно събра-
ние и новото правителство 
имат няколко основни задачи.

В икОнОМически план:

Стабилизиране на икономи-
ката и осигуряване на икономи-
чески растеж с над 2% годиш-
но. 

Да проведат политика за уве-
личаване на доходите и особено 
на пенсиите с цел стимулиране   

на вътрешното потребление.
Защитна политика на българ-

ския бизнес и стимулиране на 
износа не само към ЕС, а и към 
трети страни – Русия, Китай, 
Арабския полуостров, Африка.

Започване на поне един го-
лям енергиен проект – приори-
тетно „Южен поток“.

Стимулиране на земеделие-
то, най-вече животновъдството 
и преработката на земеделска-
та продукция.

Увеличаване на капитало-
вите разходи на общините с 
цел захранване на местната 
икономика.

изтОчник на сРедстВа:

Инвестиционно ориентиран 
държавен бюджет с близък 

до максимално допустимия 
дефицит – около 3 % – с цел 
по-бърз оборот на паричната 
маса.

Агресивно усвояване на ев-
рофондовете, защото и към 
момента България внася пове-
че в ЕС, отколкото получава.

Търсене на финансова по-
мощ от ЕС и Международния 
валутен фонд.

Осигуряване на заемни 
средства по логиката, че не е 
страшно да вземеш заем, ва-
жно е да го похарчиш така, че 
да има резултат.

В ОБщестВен план:

Ново държавно устройство 
с нова конституция, която 

да включва:
Редуциран брой народни 

представители; мандатност 
на депутатите; конститу-
ционно определен брой на 
министерствата – не повече 
от 10; ново териториално 
деление на България на 6 
региона и столица; форми 
на участие на гражданското 
общество в управлението и 
контрол върху управление-
то на страната; конституци-
онно гарантирано право на 
всеки гражданин до вода и 
електроенергия.

Готови сме в следващото 
управление да отстояваме 
идеите си с патриотизъм и 
прагматизъм за един по-до-
бър ден на българина. 

Задачите в идния мандат 

пРедстаВители на 
ОглаВяВаната От 
сОФиянски ФОРМация 
съюз на сВОБОдните 
деМОкРати са част От 
гРажданската кВОта В 
листите на ВМРО

Стефан Софиянски, 
бивш служебен премиер 
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Различни РегиОни на 
стРаната ни изВедОха 
на пъРВО МястО В сВета 
пО тОзи пОказател –

по екстраполационни дан-
ни: 46 самоубийци на 100 000 
души. Шампиони сме и по дет-
ска смъртност и по самоубий-
ства на деца и юноши, което е 
най-печалният статистически 
факт. 

Цели 70% от младите хора 
желаят веднага да напуснат 
родината си. По почти всички 
европейски и световни кла-
сации България заема някои 
от последните места. Според 
проучванията ние сме най-
нещастните хора в Европа, а 
може би и на планетата. Бъл-
гария е най-тъжното място в 
света, както я определят из-
вестни европейски медии.  

Анализите на Центъра за 
демографска политика в об-
ластта на икономиката, здра-
веопазването, социалните 

дейности, образованието, де-
мографията, ни дават основа-
ние да считаме, че 

спРяМО БългаРската 
нация е изВъРшВанО 
и пРОдължаВа 
да се изВъРшВа 
пРестъплениетО 
генОцид. 

Извършителите на състава 
на това престъпление по чл. 
416 (1), т.б от Наказателния 
кодекс трябва да бъдат уста-
новени от съответните органи 
и институции и съответно да 
бъдат наказани. 

От 12.01.1951 г. у нас е в 
сила ратифицираната с Указ 
№ 300/1950 г. (Д.В. бр. 153 от 
1950 г.) Конвенция за предо-
твратяване и наказване на 
престъплението геноцид на 
ООН. В чл. 2 (в) на Конвенци-
ята е посочено, че действията 
по „умишлено налагане на гру-
пата условия за живот, целящи 

физическото й унищожаване 
изцяло или отчасти” предста-
вляват геноцид. Тези действия 
са конкретно посочени в чл. 
3 на Конвенцията и включват 
освен самия геноцид, още и 
заговор за геноцид, подстрека-

телство, опит за геноцид и съу-
частие в геноцид. Те трябва да 
бъдат предотвратявани и на-
казвани. Чл. 4 на Конвенцията 
постановява: „Лица, които са 
извършили геноцид или което 
и да е действие, посочено в 
чл. 3, ще бъдат наказани неза-
висимо от това, дали са прави-
телства, държавни служители 
или частни лица.” 

тъй катО е ОчеВиднО, 
че В пРОдължение 
на гОдини е 
ОсъщестВяВанО 
УМишленО частичнО 
УнищОжаВане 
на БългаРската 
нациОнална гРУпа 

чрез системите на иконо-

миката, здравеопазването, 
социалните дейности, пенси-
онното осигуряване, допусна-
тата и стимулирана от власти-
те престъпност, подкрепяната 
повсеместна корупция и др., 
то ВМРО сезира главния про-

курор на Република България 
за търсене на наказателна от-
говорност по чл. 416 (1), т.б от 
НК, чиято норма гласи: „Който 
с цел да унищожи изцяло или 
отчасти определена нацио-
нална, етническа, расова или 
религиозна група: ... б) поста-
ви групата в такива условия на 
живот, които водят към нейното 
пълно или частично физическо 
унищожение; ... се наказва за 
геноцид с лишаване от свобо-
да от десет до двадесет годи-
ни или с доживотен затвор без 
замяна.” 

Подаваме жалби и сигнали 
и до съответните съдебни ин-
ституции у нас и в Европейския 
съюз. В същото време сигнали-
зираме световни и европейски 
организации за предприемане 

на мерки за предотвратява-
нето на продължаващия у нас 
геноцид над българската наци-
онална група. 

Снимки: 
http://alexanderkaradzhov.

blogspot.com

Продължение от стр. 5

- според Вас, какъв е ре-
зултатът от масовите 
граждански протести през 
изминалите месеци? недо-
волните станаха ли довол-
ни и можете ли да прогно-
зирате какъв ще е вотът на 
протестиращите?

- Ако бъдем обективни, 
ВМРО първи повдигнаха въ-
проса с монополите. Трябва-
ше да минат години докато 
хората осъзнаят по джоба 
си какви безумия, разходи 
и процедури са подписвали 
правителствата и ДКЕВР до 
момента. Това се отнася как-

то за т. нар. „микс на тока“, 
таксите по преноса и други 
неприсъщи и изкуствено за-
вишени разходи, така и за 
липсата на държавническо 
мислене при окончателна-
та продажба на ЕРП-тата от 
страна на ГЕРБ. 

Правителството на Бори-
сов излъга хората за пореден 
път, че ще вземе лиценза на 
ЧЕЗ и че ще намали цената 
на тока. Както знаем, и двете 
не се случиха. Това беше по-
редната лъжа с доверието на 
хората, които се прибраха от 
улиците, повярвали на пре-
миера. Само след два месеца 
те ще усетят последствията  

от това доверие с новата цена 
на тока. Дано не стане някоя 
гражданска война с това висо-
комерие на самозабравящата 
се власт. Затова 

ОчакВаМ РазУМен 
наказателен ВОт - 
ВъпРеки РОзОВите 
Мечти, с кОитО ни 
залиВат. 

 
- ВМРО често представя 
своите идеи именно като 
разумен наказателен вот, 
като своеобразен „разу-
мен радикализъм”. Отго-
варят ли такива идеи на 
желанията и стремежите на 
българите? 

- На протестите досега бъл-
гарите показаха точно разу-
мен радикализъм! ВМРО има 
много добри идеи. А нали из-
борите преди всичко трябва 
да бъдат конкурс на идеи, а 
не на портфейли… 

Всяка партия излиза с 
предложенията си и народът 
избира тези, които най-много 
му харесват. Времето доказа, 
че 

МнОгО От идеите, 
защитаВани От 
ВМРО пРез гОдините, 
са В ОснОВата на 
пОВечетО пРОгРаМи за 
настОящите изБОРи, 

написани От паРтиите 
От патРиОтичнОтО 
пРОстРанстВО. 

Исторически погледнато е 
ясно, че ВМРО е оригиналът, 
а новосъздадените партии и 
движения са само ученици 
на ВМРО. Нека поне програ-
мите им да не са преписани, 
а да са оригинални. Тези пар-
тии и днес печелят симпатии-
те на честни хора. Но аз съм 
сигурен, че българите могат 
добре да направят разликата 
между онези, които им обеща-
ват илюзорни бързи решения 
и онези, които действително 
имат идеи, мисъл, експерти.

ВМРО е оригиналът сред 
българските патриотични формации
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издава ВМРО - Българско национално движение
софия, ул. „пиротска“ 5

тел.: 02 980 2582
факс: 02 980 2583
vmro@vmro.bg
www.vmro.bg
facebook.com/vmrobnd

ÂÐÅÌÅ Å ÇÀ ÂÚÇÌÅÇÄÈÅ!

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÎ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

1000 Ñîôèÿ, óë. „Ïèðîòñêà“ 5, òåë. 02 9802582, 
http://vmro.bg, vmro@vmro.bg

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÎ ÄÂÈÆÅÍÈÅ
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1. Разследване и възмездие 
за геноцида над българ-

ския народ. Когато една на-
ция е намаляла с 2 милиона 
(близо 25%) за две десетиле-
тия, очевидно трябва да се 
търси отговорност от всички 
управлявали партии на прехо-
да. Наказателна отговорност 
за националните предатели! 
Предлагаме и национален 
референдум за връщане на 
смъртното наказание за теж-
ки престъпления срещу деца, 
за убийства, за престъпления 
спрямо държавата. 

2. Рязко увеличаване дохо-
дите на българите може 

да стане само с ограничаване 
на безконтролната циганска 
раждаемост, която изсмуква 
90% от социалния пакет в Бъл-

гария. Ние от ВМРО не си по-
плюваме с циганите – за тях е 
нужно спиране на социалните 
помощи „на калпак“, образова-
ние, общественополезен труд, 
нулева толерантност към без-
контролна раждаемост. Когато 
не могат да плащат сметки - да 
работят! Предлагаме плаща-
нията за деца да се обвържат 
с грижата, която тези деца по-
лучават и риска, в който живе-
ят. Така на практика ще лишим 
много цигани от основен източ-
ник на неправомерни доходи 
– раждането на деца заради 
социалните плащания. Пред-
лагаме и отряди за самоотбра-
на срещу ширещата се битова 
и циганска престъпност. 

3. Българските природни бо-
гатства трябва да работят 

з а 

България – находищата на 
злато, нефт и газ сега са в 
ръцете на частни чужди кон-
цесионери. Какво пречи да 
развалим или предоговорим 
справедливо концесиите!? 
Нищо!

4. Откъде да дойдат пари 
за достойни старини и 

ефективна социална система? 
100% от приходите от прива-
тизация и концесии да отиват 
за увеличаване на пенсиите и 
социални придобивки за рабо-
тещите българи! 

5. За висок стандарт на жи-
вот е нужна работеща 

икономика. ВМРО не се бои 
да иска откровени протекции 
за българския малък и среден 
бизнес. Искаме промишленост 
в България и не ни пука, ако на 

някого това му звучи ностал-
гично – това ще защитаваме и 
утре в Народното събрание. 

6. България може лесно да 
бъде енергиен център на 

Балканите. ВМРО е единстве-
ната партия, която последова-
телно поддържа изграждането 
на нови ядрени мощности и 
запазване на старите - включи-
телно и блокове 3 и 4 на АЕЦ 
„Козлодуй”.

7. Още през 2006 г. започ-
нахме борба с монопо-

лите, години наред събираме 
хиляди недоволни в цялата 
страна и знаем какво трябва 
да се направи: разваляме до-
говорите на монополите, кон-
цесията на „Софийска вода”. 
Задължаваме картелите на 
големите търговски вериги да 
предлагат поне 70% българ-
ски стоки. Забраняваме скан-
далните фирми за събиране 
на задължения. Премахваме 
излишните фирми за топлин-
но счетоводство. Правим во-
доснабдяването публично. За 
това ще работим в Народното 
събрание.

8. ВМРО има демографска 
програма. Ако програмата 

ни не се приложи, до половин 
век българите ще станат ряд-
кост на картата на Европа, а 
до век ще се претопят. Пред-
лагаме двойно по-високи дет-
ски надбавки за българските 
майки, които имат минимум 
средно образование. Разхо-

дите за подслушване на теле-
фони днес веднага трябва да 
се пренасочат за стимулиране 
раждаемостта!

9. Знаем необходимите 
решения за качествено 

здравеопазване. Едни от тях 
са разбиване монопола на 
Националната здравноосигу-
рителна каса, намаляване и 
дори премахване на ДДС за 
лекарства. Част от грижата за 
здравето е и грижата за приро-
дата – ВМРО вече десетиле-
тия провежда природозащитни 
акции под мотото „Зеленото е 
родолюбие”. 

10.Искаме облекчаване 
на националните ре-

ферендуми, механизми за 
отзоваване на депутати, огра-
ничения за гласуване на хора, 
които нямат образование, спи-
ране на гласуването от Турция. 
Предлагаме и задължително 
гласуване – за да се елимини-
ра възможността на гетата  и 
етнически партии като ДПС да 
манипулират българската дър-
жава чрез не повече от 5% от 
гласоподавателите.

пРОчети пълната ни 
пРОгРаМа на VMRO.BG и 
акО си съгласен, пОд-
кРепи ни! акО иМаш 
пРедлОжения, пиши ни! 
 

на 12 Май гласУВай  
с № 18 за ВМРО – 

БългаРскО нациОналнО 

пОлитическата ВъРхУшка си Мисли, че ОтнОВО те е излъгала!
Монополите си стоят, нито един основен проблем не се реши, познатите големи партии пак 

се канят да управляват!
акО и сега не тРъгне нагОРе, БългаРия загиВа!

Това е последният ни шанс да спрем изчезването на българите. Затова днес трябва да водим 
истинска война – за да има отново държава. Затова на 12 май гласувай за ВМРО – Българско 
национално движение с №18.

ВМРО беше единствената формация, която протестиращите в последните месеци приеха в 
своята борба. Само в листите на ВМРО половината от всички места са за гражданска квота и 
за интелигентните лица от протестите. Защото ние от ВМРО знаем, че тези протести бяха спра-
ведливата борба на българите наистина да имат глас.
иМаш глас – иМаш Власт!

Ето какво ти предлага ВМРО:


