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Разпространява се безплатно

Спасяваме България от
циганията – позиция на
Ангел Джамбазки

Младите напред –
младежите в листите на
ВМРО

На стр. 3

Как българите да живеят
по-добре – интервю на
Красимир Каракачанов

На стр. 4

На стр. 5

Интелигентните лица на протестите са в
гражданския патриотичен блок на ВМРО

РЕДАКЦИОННИ

Защита на всеки българин!
Възможно е държавата да е силна, без да бъдат мачкани хората

ВМРО – Българско национално движение
ще има свой граждански патриотичен блок в
Народното събрание. Номер 18 в бюлетината е начинът да гласуваме на 12 май за интелигентните лица на протеста.
ВМРО никога не предава българите – с

тези думи започва клипът на партията, който
много от медиите се опитаха да цензурират.
ВМРО - БНД означава защита на всеки българин. Защото е възможно държавата да е
силна, без да бъдат мачкани хората, без да
бъдат подслушвани, без да бъде рекетиран

малкият бизнес.
Номер 18 в бюлетината е глас за достойнство – за достойни доходи и пенсии и за национална гордост.
Повече - на стр. 2

проучване сочи:

6% от българите биха дали гласа си за ВМРО, показва изследване на Центъра за демографска политика, проведено в самото навечерие на кампанията
– на 11 април.
Както „България” съобщи в предишния си брой,
изследване на Гражданския институт за политика показа високи шансове на ВМРО още през март. Тогава
повече от 3% от заявилите твърдо намерение да гласуват, декларираха, че ще дадат гласа си за ВМРО.
Ръстът спрямо март е сериозен – като се има предвид, че 6% от всички имащи право на глас, в зависимост от избирателната активност, могат да се означават и повече от 10% от местата в парламента.
Подробности - на стр. 6 - 7

Център за демографска политика, www.bgdemography.eu

ВМРО влиза в
Народното събрание

Два милиона българи
изчезнаха за
20 години!
Да разкараме
виновниците за
геноцида!
На нас българите наистина
ни писна. Имаше двуполюсен
модел, после идваха политици, които се правят на месии.
Вярвахме им до време. После
търсихме с кого да ги сменим.
Идваха леви и десни, аристократи и „момчета от народа”.
Всякакви управляваха, но в решаването на съдбата на страната така и не участваха найлогичните хора – българските
патриоти.
През това време българската нация системно се стопяваше, заехме първите места във
всякакви трагични класации по
болести, смъртност, нещастие. Докато се занимавахме
с Бойко и Цветан, със Серго и
Доган, срещу българите течеше геноцид. 2 милиона българи
изчезнаха за 20 години!
И Царят, и Сидеров, и Бойко
идваха на вълната на една и
съща енергия на българите –
желанието да махнем всички,
да ги разкараме! Това беше свещеният, справедливият гняв
на българите срещу политическата върхушка! Но остана
излъган.
Днес трябва да намерим начин да запазим този гняв и пак
да гласуваме с яд срещу статуквото, но без да докараме
на власт отново някой, който
да се занимава с подслушване
или пък да дадем основна роля
в парламента на крадците от
Тройната коалиция.
Сега е време да ги разкараме
наистина, да ги махнем всичките, но и да не качваме на власт
поредните боклуци. Как? Има
един единствен начин – време е
да гласуваме за патриотизма единствената идея, която не е
омърсена. Но много е важно да
гласуваме с разум, а не за екзотични политици, които се представят за патриоти. Важно
е да гласуваме не за луди, не
за лумпени, а за хора с реални
идеи.
Време е да гласуваме за
ВМРО – Българско национално
движение – автентичната българска патриотична организация. Време е да протестираме с
разум. Време е да ги разкараме,
този път завинаги!

Време е
за възмездие!

новини
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ВМРО с обръщение към колебаещите се:

Гласувайте за силна,
а не за силова държава!
ГЕРБ не оправда надеждите на българите, а БСП, ДПС и останалите от
статуквото се облизват отново за власт

М

ъжка, а не бабаитска политика! Бой по партиите на
статуквото, без да връщаме на власт подслушвачите
или Тройната коалиция! Възмездие за виновните! Това
предлага ВМРО – Българско национално движение.

ВМРО излезе с обръщение
към българите след разразилите се у нас скандали от послед-

ните дни да изберат номер 18 в
бюлетината. Това е начинът да
се гласува за силна държава, но

без цветановщина; да се разкара
цялата върхушка, без властта да
отиде при поредните лъжци, се
казва в обръщението.
Само ВМРО излезе и със
специална програма срещу мачкането на българския дребен и
среден бизнес – виж интервюто
на председателя на ВМРО Красимир Каракачанов на стр. 5.

Джамбазки води протест
срещу подслушванията
Лозунги с послания „Две хубави уши, душата на ченге“ и
„Цецо, прибери си антените“
издигнаха протестиращи пред
Съдебната палата по време на
протест срещу подслушванията, поведен от ВМРО – Българско национално движение.
Всяка неделя партията провежда протести именно пред
сградата, която трябва да олицетворява законността. Там
беше открита и кампанията на
ВМРО с изгаряне на кукли с образите на Доган, Сакскобурггот-

ски, Станишев, Костов, Борисов
и Цветанов.
Този път обаче в акцията се
включиха и хора от редица неправителствени организации.
Сред плакатите пишеше още
„Бойко, вдигни уши”, „Имаме
воля да подслушваме”, „НЕ на
полицейската политика на Цецо
и Бойко”.
Ангел Джамбазки застана начело на шествието и припомни,
че не е възможно Цветанов да
продължава да води кампанията на ГЕРБ и да е на първо мяс-

то в листи.
Преди дни колата с подслушвателна техника, станала известна като „Цецомобил“, беше
засечена пред централата на
ВМРО в София точно по време
на извънредно заседание на
щаба на партията. Това стана
повод председателят на ВМРО
Красимир Каракачанов да прати сигнал до прокуратурата.
Каракачанов е убеден, че за
да знаят часа на заседанието,
подслушвачите слушат и телефоните.

Клип припомни какво мислят българите за партиите
на статуквото. Пробват да го цензурират
Медиите скандално поискаха да цензурират клип на ВМРО
– Българско национално движение. В
него младият заместник-председател на
партията Ангел Джамбазки припомня, че
българите имат да кажат на управлявалите
досега само едно: „Да
ви *** *******“!
В този момент се
появява червена точка
с числото 18 – знак, който се използва за нецензурно съдържание. 18 е и номерът на ВМРО в
бюлетината, затова и червената
точка преминава в квадратче, в

което се поставя “Х“.
Макар клипът да е оформен
като политическа сатира и пиперливите думички по адрес на
политическата върхушка да са
скрити, медиите с малки изклю-

чения наложиха цензура. Видеото обаче
все пак може да бъде
видяно по част от каналите, както и в социалните мрежи. Появи
се и „мек” вариант на
клипа, който също е
достатъчно красноречив.
Лаконичното и искрено послание на видеото рязко контрастира с цялото лицемерие
на кампанията до този
момент, коментират експерти.
„Най-накрая някой им го каза!”,
„Аз мисля точно това”, „Кратко и
ясно” са част от коментарите във
форумите.

Каракачанов:
Дискриминират
партиите на протеста!
„Така наречените
парламентарни партии бяха изгонени
с камъни от българите. Това обаче не
попречи те отново
да са в Секционните избирателни
комисии и да се
възползват от найгледаемото време
по телевизиите по
някакъв странен регламент - въпреки
че когато бяха насрочвани изборите,
парламент нямаше
и няма логика някои
партии да се броят
за парламентарни!” Това заяви
лидерът на ВМРО – Българско
национално движение Красимир
Каракачанов в предизборен дебат.
55 милиона е субсидията на
парламентарните партии, напомни той и заяви предложението на ВМРО за намаляване
на партийните субсидии. С тези
пари всички болници могат да
се поправят, обобщава Каракачанов.

Затова ВМРО – БНД води кампанията си от човек на човек, с
подвижни приемни, с протести
по наболели местни проблеми,
изрежда Каракачанов. Нашата
кампания е протест, тя е нашият
поход, който неслучайно сме нарекли „На война за България! За
да има отново държава”. Затова
и знамето ни е обърнато в реда
червено, зелено, бяло – както
се поставя националното знаме
във военно време.

ВМРО с пакет мерки за защита
срещу произвола на банките
Не бива да се допуска неоснователно забогатяване на банките
за сметка на кредитополучателите е позицията на ВМРО – Българско национално движение,
отразена в програмата на партията, публикувана на страницата
www.vmro.bg.
Банката трябва да възстановява на кредитополучателя първоначално направените от него
капиталовложения (самоучастието му) при публична продан на
ипотекиран имот. Банката трябва
също да му приспада равностойността на направените трайни
подобрения по закупения от него
чрез кредит имот - от главницата и лихвите по кредита. Това са
само част от мерките на ВМРО –
БНД срещу банковия произвол.
Когато банката променя едностранно условията си или изисква от кредитополучателя повече,
отколкото е договорено в договора за банков кредит, ВМРО предлага бърза съдебна процедура
за получаване на справедливо
обезщетение, в това число и при
нарушени законови и административни разпоредби от страна
на банките – типичен пример са
едностранно повишените лихви.
Това е възможност в рамките

на три месеца след като предявите иск срещу банката в съда, да
бъдете обезщетен със съдебно
решение - заради това, че банката е поставила кредитополучателя в по-неизгодни условия и че
се е възползвала от по-силното
си икономическо положение.
Банката трябва да възстановява на кредитополучателя надвзетите спрямо договорените лихви,
смята ВМРО.
Българското национално движение предлага гражданите да
придобият правото да обявяват
фалит, подобно на фирмите, когато не смогват да плащат дълговете си. Целта е да се защитят
всички хора, изпаднали във временно финансово затруднение
и да им се даде възможност да
излязат от него. Такъв закон ще
накара банките да понесат отговорността за кредитите, които
предоставят, както и правилно
да оценяват риска и да го поемат солидарно с кредитополучателите, е позицията на ВМРО.
Разбира се, гражданският фалит води със себе си временни
рестрикции за фалиралия, но
ще му даде възможността да
подобри финансовото си състояние.

позиция
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Общественополезен труд за циганите

Спасяваме българите от
циганията и битовата
престъпност!
Връщаме строителни войски
В България вече може да
се говори за истински Цигански въпрос. Ние във ВМРО
– Българско национално движение сме убедени в нуждата
от целенасочена държавна
политика за несоциализираните общности, като част от
обща демографска политика.
Първата крачка според нас е
одобряване на план за действие и определяне на лице,
което да е ясно отговорно за
изпълнението на политиката.
Винаги сме предлагали обвързването на всякакви форми на социални плащания за
деца с образованието, което
те получават и средата, в която живеят. Това е единственият начин за ограничаване на
отглеждането на деца в риск
и на безотговорната раждаемост, която се е превърнала
в източник на препитание за
много цигани у нас.
От години у нас съществува обществено лицемерие и
отказ от назоваване на проблема с истинското му име.
А В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ
ИМА УЛИЦИ, КОИТО
СА СЕ ПРЕВЪРНАЛИ В
ГРАНИЦИ. ИМА ТЕРИТОРИИ,
КОИТО НА ПРАКТИКА

НЕ СА ПОДВЛАСТНИ
НА ДЪРЖАВНОСТТА.
ЦИГАНСКИТЕ ГЕТА СА
ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВЕ.
През това време огромни
суми потънаха в джобовете
на различни „ромски” лидери
и кухи неправителствени организации, в различни ефектни акции. Само ВМРО се
обърна към прокуратурата за
разследване на безрезултатното разходване на средства
в неслучилото се „Десетилетие на ромското включване”.
За начало на решаване на
Циганския въпрос, на първо
време, ВМРО предлага системата „труд срещу сметки”
като начин за покриване на
задълженията по сметки за
комунални услуги. На всички,
които не плащат сметките си
за ток, например, токът просто трябва да бъде спиран. А
ако не могат да плащат, нека
работят.
ВМРО предлага въвеждане
и на различни други форми
на общественополезен труд
– да речем по примера на
доскорошните
строителни
войски, като начин за получаване на квалификация сред
циганите, при липса на други

възможности. Общественополезният труд според ВМРО е
добър вариант и за изтърпяване на различни наказания.
ВМРО от години предлага създаване на доброволни
отряди за борба с циганската
престъпност и вече сформирахме такъв – в старозагорското село Змейово. Той се
появи по инициатива на водача на нашата листа в Стара
Загора Кристиян Петков.
НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА
РЕШИМ ЦИГАНСКИЯ
ВЪПРОС – СЪС ИЛИ БЕЗ
ЖЕЛАНИЕТО И УЧАСТИЕТО
ИМ. ЦИГАНСКИЯТ
ВЪПРОС Е НАЙ-ВЕЧЕ
НАШ ВЪПРОС. И АКО НЕ
СЕ НАМЕРИ РЕШЕНИЕ ЗА
НЕГО, НЕМИНУЕМИ СА
ЕТНИЧЕСКИТЕ СБЛЪСЪЦИ.
Но Циганският въпрос отдавна вече е и европейски
въпрос. Затова ние запознахме със своите предложения
Европейската комисия. Ние
от ВМРО - единствени у нас
– не останахме безучастни,
когато Франция започна да
„връща” цигани в България.
Тогава ние сезирахме Европейската комисия за това, че

Ангел Джамбазки, заместник-председател на ВМРО – БНД,
водач на листата в Благоевград и 23-ти МИР София
подобна политика би превърнала нашата част от Европа,
на практика, в гетото на Европейския съюз. Ние смятаме, че е нужно започване на
работа по формулиране на
общо дългосрочно решение
на проблема на ниво европейски институции.
Държавите от Западна Европа не бива да прехвърлят
на нас проблема с циганите.
Нека първо покажат резулта-

ти от прехвалената интеграция на своите малцинства и
на имигрантите, а след това
да учат и нас на нея.
Въпросната
интеграция,
обаче, досега означаваше
най-вече крадене на пари. За
да има истинско вписване на
циганите в обществото, трябва труд, образование и ред.
Това предлага и ВМРО – за
да няма повече цигански терор по села и градове.

Всички сме длъжници на българското селско стопанство

Десетте стъпки на ВМРО
за спасяване на земеделието
и животновъдството
1.

Премахване на корпоративния данък върху субсидиите - субсидиите, предоставяни от държавата и от
ЕС, не са приход, а помощ
за земеделските производители;
Въвеждане на нов финансов модел на изплащанията на националните
субсидии от ЕС – авансово
плащане през декември на
част от сумата, полагаща се
за следващата година. Така
в първите месеци на годината се подсигурява закупуване на торове, горива, засяване и др.;
Създаване на финансова рамка с плащания на
траншове - тази гъвкава схема ще позволи обезпечаване
на земеделските производи-

5.

2.

3.

акциза върху горивата - съвместно с организации на селскостопански производители;
ВМРО е против въвеждането на нивомери и
фискални устройства за горива за земеделски производители;
Държавни инвестиции за
възстановяване и развиване на напояването – нов
модел на структуриране, финансиране и работа на „Напоителни системи”;
Държавно гарантиране
на минимални изкупни
цени за продукцията и гарантиране на плащанията за
изкупена продукция чрез създаване на държавен фонд
„Гарантиране на вземанията
на земеделски производители и животновъди”;

6.
7.
тели за предстоящия сезон,
а и ще им даде възможност
да обслужват без просрочва-

не кредитите си;
Въвеждане на нов ред
за възстановяване на

4.

8.

Въвеждане на срок за
заплащане на изкупена
продукция – до 14 дни от съответната доставка. Лихви и
глоби при неизпълнение;
Изменения в Закона за
общинската
собственост – общинските пазари да
предоставят на регистрирани
земеделски производители и
на регистрирани преработватели на суровини, които имат
сключени договори със български земеделски производители, търговски площи на
преференциални цени. Не
повече от 40% от търговските
площи могат да бъдат заети
от търговци, които не са земеделски производители;
Край на свръхуедряването на поземлената собственост.

9.

10.
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Младите напред!
Младежи,
протестиращи, представители
на граждански организации са в
листите на ВМРО - БНД

споделя Каракачанов и изрежда Иван Бонев, Светлозар
Филипов, Ясен Иванов, Илко
Денков, Тома Иванов и др.
Все инициатори на първите
масови граждански протести
в столицата.
„ВМРО е реалната партия
на протеста”, споделя
ИВАН БОНЕВ.

Иван Петров

М

лади и непартийни
лица в листата, а в
същото време – мотивирани идейно и
с опит в гражданската активност. Звучи като идеална формула за предстоящите избори,
но на практика съществува – в
листите на ВМРО – Българско
национално движение.
Малко партии могат да
се похвалят със сериозни
младежки организации. При
ВМРО обаче да кажеш, че
има сериозни младежки организации е малко – по-вярното
е, че самата ВМРО е младежка партия.
Средната възраст на огромната част от активните дейци в партията е видимо ниска.
Основното лице на партия-

та в последните месеци, заместник-председателят Ангел
Джамбазки, е едва на 33 години, но има завиден политически опит. Опит без опетненост
– рядко срещана комбинация
в българската политическа
реалност.
„В последните месеци към
ВМРО - БНД се присъединиха и голяма част от лицата на
протестите. Изградихме граждански патриотичен блок”,
сподели за последното издание на „България” лидерът на
Българското национално движение Красимир Каракачанов
и припомни, че ВМРО е единствената партия, която беше
добре приета в редиците на
протестиращите в последните месеци.
При нас са много от интелигентните лица от протестите,

Той е един от инициаторите на протестите в София, а
сега е кандидат за народен
представител от гражданската квота в листите на ВМРО
– Българско национално движение в 25-и район в София.
Бонев е на 27 г., завършил е
електроника в Техническия
университет. Работи в сферата на информационните технологии.
В началото на гражданското недоволство през февруари го определяха като „лицето
на бунта”. Питаме го какво е
да си лице на протест? Ако се
вслушаме в думите на Бонев,
вероятно протестът значи
най-вече последователност,
години на работа без умора:
„За щастие с годините съм
спечелил доверието на много

Иван Бонев
от съкварталците ми в „Люлин“
с борбата срещу различни нередности в района – защита
на зелени площи, възстановяване на улично осветление,
запълване на дупки по кварталните улички и др. И всичко
това - след сигнализиране и
следене на изпълнението от
страна на институциите.”
Това го е привлякло и във
ВМРО - последователността
в действията в борбата срещу монополите, олигархията
и всички неуредици в държавата.
„Исканията на протестиращите в последните години и на
ВМРО са абсолютно същите,
затова за мен това наистина е
партията на протеста и аз заставам зад нея!”, категоричен
е Иван.
Същото споделя и
ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ,
също кандидат за народен
представител. 24-годишният
студент е част от Младежката организация на ВМРО в
София. Той не крие недоволството си: „В последните 23 години народът е приспан, след
голямата лъжа за демокрация.
Сега ние живеем в либерален комунизъм, а някогашната прислуга на БКП днес ни
управлява, заедно с децата и
внуците на партийните й функционери”.
„Какъв обаче е изходът”,
питаме Цветан и отговорът е
достатъчно ясен. Той изповядва разумния национализъм, за
него това е идеята, която не се
омърсила досега. „Да си националист означава да се бориш
да промениш негативното ста-

тукво, да се бориш за управление на доказано заслужилите
в обществото, а не „парашутистите“. Да показваш отново
историята на българите, тъй
като днес отново не е удобна,
да просвещаваш народа във
всички направления, защото
прост народ е лесен за управляване от всеки. След 89-та година нашите родители са протестирали, били са по улици и
площади, в името на добрата
промяна, но днес вече са стари и изхабени, отдавна обезверени към идеята, за която са
го правили. Сега те седят вкъщи, в своите домове-крепости
и протестират тихо, само на
думи или даже наум, защото
не вярват вече в нищо”.
Днес Цветан Александров
е един от радостните млади
хора във ВМРО – радостен,

Цветан Александров
защото българите наистина
станаха за правата си, защото
удариха партиите на статуквото, повториха протеста на родителите си.
„Но изпълниха ли се исканията на протеста?”, питаме отново Иван Бонев. „Протестите
доведоха до сваляне на наглото и престъпно правителство на ГЕРБ. Чуха се доста
искания от страна на протестиращите, някои бяха добре
обосновани, други бяха нереални. Може би умишлено бяха
подхвърляни повечето нереални искания, за да се стигне
до разделението на протестиращите на малки групички. По
този начин се потуши до голяма степен уличния натиск. За
мен това беше похват на управляващите”.
Продължава на стр. 6

Георги Зафиров отново
в битка за патриотизма

В

одачът на листата
на ВМРО - БНД в Ямбол отново повежда
борба за българския
патриотизъм.
Истинската патриотична формация
на България винаги е била
ВМРО, убеден е Зафиров.

Познат като издател на
вестник и енергичен местен

политик, Зафиров се ползва
с доверието на съгражданите си. Радикалните позиции
му спечелват и недоброжелатели. Местната избирателна комисия вече за втори
път провокира необосновани действия срещу него.
Потомък на виден род,

Георги Зафиров от години е
в основата на всички патриотични инициативи в Ямбол. Именно негова е инициативата за признаването
на Арменския геноцид от
страна на Общинския съвет
в града.
Правистът Зафиров е бил

част от „Атака”. Привързаността му към патриотичната идея го кара преди години
да избере ВМРО като изразител на разумния български национализъм. Именно
той трябва да е основата за
обединение на българските
патриоти, смята Зафиров.

Георги Зафиров
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Красимир Каракачанов,
председател на ВМРО – Българско национално движение:

ВМРО знае как българите
могат да живеят добре.
И ще го наложим!
Българското национално движение предлага решения за
малкия бизнес, за заплатите и пенсиите
- Господин Каракачанов, какво ще бъде първото нещо,
което ще направи ВМРО, ако
участва в управлението?
- Наистина накратко: предлагаме създаването на фонд,
който да подпомага дейността
на малки и средни предприятия и който да се ползва с приоритет в усилията на държавата. Ще премахнем моментално
глупавия данък „лихва“.
- Накратко - предлагате мерки
за малкия бизнес и за парите
на обикновените хора?
- Да. В европейските икономически документи обикновено се говори: „Мисли първо
за малкия”, като се има предвид малкия бизнес и в България някои политици преписват
това буквално. ВМРО добавя
към това:
„МИСЛИ ЗА МАЛКИЯ
+ МИСЛИ ПЪРВО ЗА
БЪЛГАРСКОТО”
Основната цел на всички
политици трябва да е една:
подкрепа на българското пред
приемачество с акцент върху
малкия и среден бизнес.
- Но как? Дайте пример.
- Веднага! Само ВМРО
предлага т.нар. справедлив
ДДС – който е дължим само
след постъпило плащане по
съответната фактура. При данъкоплатци, които са внасяли
дължимия данък без просрочване за последните 12 месеца,
според нас дължимото ДДС
трябва да се възстановява без
ревизия в срок от една седми-

ца от подаване на заявление
(ако сумата не надвишава 10
000 лв.). Искаме също намаляване до 10% на ДДС за храни, произведени в България,
книги, лекарства, медицински
услуги.
- Това за бизнеса. А за заплатите на работници и
служители?
Тези две неща са свързани.
Ние знаем как българите могат да живеят добре, достойно
и пълноценно. Знаем как ще
скочат парите за всички българи. Начините са три: ограничава се краденето, насърчава
се българското производство и
селско стопанство и се ограничава непосилното за държавата бреме да дава постоянно на
циганите.
ДА СЕ ОБЕЩАВАТ ВИСОКИ
ЗАПЛАТИ В БЪЛГАРИЯ БЕЗ
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ
ПРОИЗВОДСТВА Е КАТО
ДА СЕ ОБЕЩАВАТ ЧЕСТНИ
ИЗБОРИ С ЦВЕТАНОВ
НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА.
Всеки лев, даден за българско производство, връща данъци у нас и дава възможност
на държавата да се развива.
Всеки лев, даден за чужда стока - храни чужди пенсионери.
Предлагаме данъчни облекчения за производители
на софтуер и хардуер на територията на България в един
закон за „хай-тек” парковете.
Нужно е ударно изграждане на
индустриални зони върху държавни имоти и преференции за
българския инвеститор. Пред-

лагаме и създаването на нови
ядрени мощности и запазване
на старите мощности, включително блокове 3 и 4 на АЕЦ
„Козлодуй”. Едва ли трябва да
напомням борбата на ВМРО в
годините за запазване на блоковете на АЕЦ „Козлодуй” и за
изграждане на АЕЦ „Белене”.
- ВМРО има и друга битка
– срещу непосилните условия на големите търговски вериги за българските
производители...
- Да,
ГОЛЕМИТЕ
ТЪРГОВСКИ
ВЕРИГИ СА
ВЕРИГИ ЗА
БЪЛГАРСКИЯ
БИЗНЕС И
В ДРУГИЯ
СМИСЪЛ.
ТОВА СА
ВЕРИГИТЕ, КОИТО
ОКОВАВАТ БЪЛГАРСКОТО
ПРОИЗВОДСТВО.
Веригите поставят тонове
такси, за да достигне българският производител до щандовете им.
Затова ние предлагаме няколко варианта: въвеждане на
нов данък върху оборотите на
големите търговски вериги, с
който да дофинансират местните земеделски производители
и преработвателите – именно
те са онеправдани при достъпа до големите вериги. Нека
определен процент – защо не
и 70% - от стоките в тези вериги да бъдат български! На много места в света тези вериги са

задължени
до обектите
си да откриват сергии с местни стоки на
производители и т.н.
- Така няма да
храним чужди
пенсионери, а
как ще се хранят
нашите пенсионери?
Борисов,
например,

каза, че те са „изяли” финансовия резерв?
- А всъщност резерва го изяде самата ГЕРБ, но това е
друга тема. Давам Ви прост
пример как ще има пари за достойни пенсии. Откритите сега
находища на газ в Черноморския шелф, златните находища
и др. трябва да се разработват
от държавни дружества и половината от печалбите да влизат в
бюджета, а останалата част да
се разпределя за пенсии, детски и майчински добавки – само
златните находища осигуряват
десетки милиарди печалба, но
на чужди фирми. Българските
природни богатства трябва да
работят за България и за никоя
друга страна.

И ние от ВМРО държим
ПЕНСИИТЕ ПРЕЗ 2014 Г.
ДА БЪДАТ ИНДЕКСИРАНИ
С ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА
НАТРУПАНАТА ИНФЛАЦИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2013 Г.
Въобще, трябва да спрем с
това говорене, че държавата
е ненужна, да възхваляваме
приватизацията и концесиите,
като някакво универсално лекарство. ВМРО е за незабавно
спиране на приватизацията
в БДЖ и „Български пощи” и
провеждане на оздравителни реформи в тях. Ние сме за
спиране на търговете за концесиите на пристанищата.
Продължава на стр. 7

Мож е т е д а с е с в ъ р ж е т е с п р е д с т а в и т е л и т е н а
ВМР О – Б ъл г а р с к о н а ц и о н а л н о д ви ж е н и е :
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
Централа: София, ул. Пиротска 5, тел.: 02 980 2582
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Милион българи харесват
ВМРО според различни
социологически източници.
Дойде времето да
гласуваме с номер 18!
Българите се преориентират от ГЕРБ към по-малки формации
Продължение от стр. 1

България колабира,
обществото е силно
възмутено
Резултати от социалнопсихологическото
изследване на политическата криза у нас

Центърът за демографска
политика проведе социално-

Емил
Кабаиванов

Николай
Цонев

Светльо
Витков

Слави
Бинев

Христина
Христова

Искра
Фидосова

Яне
Янев

Цецка
Цачева

Даниел
Вълчев

психологическо Данните са от национално представително изследване, проведено в
19 – 22 април 2013 г. с 1000 души от агенция „Медиана”, по
изследване на об- периода
поръчка на в. „Труд”
щественото мнение и на обществените нагласи в
периода на протестите и политическата криза у нас.
Изследването
беше финансирано и проведено
от екип на Центъра по методика,
разработена от
проф. Петър Иванов. В изследването, което не е
представително,
а има сондажен
характер, участваха български граждани проса, както и методите на психология в два универнад 18-годишна възраст от фокус-групата и на експерт- ситета. Работи в областта
всички социални пластове. ната оценка.
на приложната психология.
Целта беше да се устаноЕдинственият учен извън
вят основните параметри на
Проф. д-р Петър Иванов столицата, който е включен
общественото недоволство. е роден и живее в Русе. в Златния фонд на българИзползвани бяха методите Създава заедно със свои ската наука.
на пряката анонимна анкета колеги и последователно е
с 10 закрити и 5 открити въ- ръководител на катедри по
Общо 87% от анкетираниЛютви
Местан

защото онези, които са
се отказали да гласуват
за ГЕРБ след поредицата
скандали, ще търсят именно такива алтернативи – помалки формации със своя
собствена разпознаваема
физиономия. Това потвърди наскоро пред колегите от
вестник „Преса” и социологът от агенция „Сова Харис”
Васил Тончев.
По-надолу можете да
прочетете със съкращения
анализа от изследването на
авторитетния Център за демографска политика.

Красимир
Каракачанов

ВМРО ще стане част от
основните
политически
сили в страната, ако всички,
които са заявили одобрение
за лидера й Красимир Каракачанов, гласуват с номер
18 на изборите на 12 май.
Това разкриват данните на
различни социологически
агенции от последните дни.
Данните на „Медиана”,
публикувани във вестник
„Труд” показват, че само за
две седмици през април
Красимир Каракачанов получава 3 пункта доверие
повече и събира вече 16%,
което се равнява на повече
от милион българи. Това е
твърде сериозен ръст за половин месец.
Ако тези хора гласуват
по този начин и на 12 май,
ВМРО на практика става
основна политическа сила
в страната, показва политическият анализ.
Ситуацията е благоприятна за партии като ВМРО,

Младите напред!
Продължение от стр. 4
Младите хора обаче са категорични, че протестите свършиха немалко работа. Има
търсене за млади, неопетнени
лица, създават се условия за
смяна на поколенията.

МИХАИЛ СКУЛЕВ
от Младежката организация
в София е оптимист за своето
поколение: „Ние сме израснали и се развиваме в една
друга, различна България.
Пътуваме, учим се от другите, активни сме. Ако трябва да
използвам сравнение, ние сме
като българите след Освобождението - жадни за успехи и
развитие. Това ми дава надеждата да вярвам, че когато дойде нашето време, когато ние
взимаме решенията, нещата

Михаил Скулев
ще тръгнат нагоре”.
Скулев е на 23 години, роден е в Пловдив, но от 12 години живее в София. Средното
му образование е техническо,
а скоро е завършил семестриално „Телекомуникации“ и
„Гражданска и корпоративна

сигурност“ в Нов български
университет.
И Иван, и Михаил, и Цветан
са убедени, че за да живеят
българите по-добре, България
трябва да произвежда. Това е
и съществена част от борбата
на ВМРО за това в България
отново да има промишленост
и здрав сектор на енергетиката. Младежите от ВМРО
дадоха сериозно рамо в събирането на подкрепа за АЕЦ
„Белене” в отминалия наскоро
референдум.
Румъния и Турция изграждат свои мощности, припомня
председателят на Младежката
организация на ВМРО
АЛЕКСАНДЪР ЙОЛОВ,
който също е кандидат за
депутат от ВМРО и добавя:
„Ядрената енергетика ни пра-

Александър Йолов
ви перспективен и ползотворен партньор на страните от
Западните Балкани, където
ние имаме свои интереси и
трябва да продължим да ги отстояваме.”
Йолов
предупреждава:
„България не може да се пре-

връща в страна от Третия свят
– в която ще се развива само
сфера на услуги, а единствената възможна реализация за
младите ще е... държавната
администрация”.
Александър Йолов е типичният пример за съчетаването
на мобилността и глобалното
мислене на днешното поколение с патриотизма. Самият
той наскоро завърши перспективната специалност „Международни отношения”.
Всичките момчета днес могат да бъдат видени по улиците на българските градове в
кампания за номер 18 в бюлетината. Знаят, че и социолозите вече започнаха да говорят за смяна на поколенията
в политиката. И са сигурни в
успеха на своето поколение.
Сигурни са, че в него е шансът на България.

МНЕНИЕ
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те считат демографската ситуация в България за крайно
негативна. Като „тревожна”
я определят 54% от анкетираните и като „отчайваща”
– 33%. Не се притесняват и
виждат „нормална” само 7%
от изследваните.

ТРЕВОЖНА

ОТЧАЙВАЩА

Много от анкетираните се
притесняват за състоянието
и тенденциите в етническата структура на българското
общество, където от няколко
години доминира циганския
етнос (раждаемост, участие
в политическия живот и др.)
Твърде голям процент
(67%) твърдят, че
ОБЩЕСТВОТО, А И
ДЪРЖАВАТА НИ, СЕ
ЦИГАНИЗИРАТ,
т.е. усърдно приемат и усвояват циганския начин на
живот и циганския манталитет на безотговорност, мързел и нехайство.
Във връзка с този въпрос
е общественото становище
относно социалната политика спрямо циганите (помощи, детски добавки, привилегии, толерантност към
престъпността, неплащане
на данъци, такси и др.) Това
становище е категорично сега действащата социална
система не е правилна (66%)
и без основание облагодетелства циганите за сметка
на българската етническа
общност. Около една трета
от изследваните виждат все
пак някакви, макар и малки
(частични) прояви и усилия
за някаква справедливост,
главно в сферата на образованието на циганските деца.
На въпроса „Считате ли,
че в България текат процеси на турцизиране на отделни региони на страната?”
86% от анкетираните отго-
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Каква е демографската ситуация сега?

ворят утвърдително, останалите посочват, че не могат да преценят. Под 5% са
тези хора, които не виждат
регионалното турцизиране,
другите не отговарят.
Според анкетираните системата на здравеопазването е в плачевно състояние.
Общо 94% от изследваните
не са доволни от нея, само
6% са изразили някаква
степен на удовлетвореност.
Повечето от анкетираните
я считат за слаба, изключително слаба и вредна за
населението.
На практика сега съществуващата система на
здравеопазването, заедно
с Института на здравното
осигуряване, представляват
ИНСТРУМЕНТ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ГЕНОЦИД
спрямо българския народ,
тъй като го поставят в условия на живот, които водят

до частичното, а в последствие и до пълното, унищожаване на нацията. „Искат
да умрем” – пишат в отговор
на отворен въпрос за здравеопазването някои от анкетираните пенсионери.
Само 20% от анкетираните са оценили системата на
образованието у нас като
добра и задоволителна. Останалите анкетирани (71%)
са недоволни от българското училище и от българските
университети. В отворения
въпрос за образованието
преобладават предложенията за значително по-голямо финансиране на образованието, модернизация на
учебния процес и на учебната база,
АКЦЕНТ ВЪРХУ
ПАТРИОТИЧНОТО
ВЪЗПИТАНИЕ
на подрастващите в училище, повече права на учителите за контрол върху
учениците, да се подкрепят

младите учители, специалностите в университетите
да се обвържат с обществените нужди, да се противодейства на корупцията във
висшето образование и др.
По подобен начин изглеждат обществените оценки и
за състоянието на политическата система. Добро мнение за нея имат само 13%
от анкетираните, вероятно
свързани с властта. Останалите считат политическия
ни елит и политическия живот в България за вредни за
българското общество, като
цели 38% намират политическата ни система сега за
изключително слаба.
ОБЩЕСТВЕНОТО
ЖЕЛАНИЕ ЗА
ВЪЗМЕЗДИЕ Е
ОГРОМНО.
Възможните решения на
проблема
изследваните
виждат главно в мажоритарния вот, в осигуряване
на „истински представи-

тели на народа, а не на
партиите” в Парламента,
недопускане на досега управлявалите партии отново
във властта, възможности
за отзоваване и др.
На въпроса „За коя партия ще гласувате на предстоящите избори?” изследването установи следната
картина (към 11 април 2013
г.): ГЕРБ – 11%, БСП – 15%,
ДПС – 6%, Атака – 7 %, ДБГ
(Кунева-Пръмова) – 3%,
НФСБ (СКАТ) – 5%, ВМРО
– 6%, РЗС – 2% , ДСБ – 3%,
СДС – 2%, друга партия
– 4%, няма да гласуват –
30%, неотговорили – 6% от
анкетираните. В Парламента ще влязат следните партии: БСП, ГЕРБ, „Атака”,
ВМРО, ДПС, НФСБ (СКАТ).
Никоя друга партия няма
шанс да управлява.
Повече за Центъра за
демографска политика
на
www.bgdemography.eu

Красимир Каракачанов, председател на ВМРО - БНД

ВМРО знае как българите могат да
живеят добре. И ще го наложим!
Продължение от стр. 5
А докъде стигна борбата на
ВМРО срещу монополите?
Тя ще продължава да изгонването им. Ние водим тази
борба от 2006 година насам.
Но първо, нека припомним за
два монопола, за които май не
си даваме сметка.
В БЪЛГАРИЯ ОСВЕН
ВСИЧКИ ДРУГИ МОНОПОЛИ
ИМА И ДВА, ЗА КОИТО
ПОЧТИ НЕ СИ ДАВАМЕ
СМЕТКА – ЗДРАВНАТА КАСА
И ДПС. ЕДИНИЯТ ДЪРЖИ

ПАРИТЕ НИ, А ДРУГИЯТ
ОСВЕН ПАРИ, ДЪРЖИ И
ХОРА ПОД ЧУЖДА ВЛАСТ.
ВМРО Е ЗА РАЗБИВАНЕ И
НА ДВАТА.
Ние сме за въвеждане на
конкуренция между няколко
здравноосигурителни
каси.
Това ще доведе до по-високо
качество на услугата. Ние искаме реален контрол на дейността на НЗОК от страна на
лекарски и пациентски организации.
Иначе нашата борба с монополите е ясна и нейните иска-

ния бяха в умовете и в устите
на стотици хиляди хора по време на протестите: разваляне
на договорите на монополистите от електроразпределението; разваляне на концесията
на „Софийска вода”, засилване
и независимост на антимонополните регулатори – Комисията за защита на конкуренцията, ДКЕВР...
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ И
„ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ”
НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ
МОНОПОЛИ – ТОВА
ОЗНАЧАВА ПРЕМАХВАНЕТО

НА ПАРАЗИТНИТЕ
ФИРМИ ЗА ТОПЛИННО
СЧЕТОВОДСТВО, ФИРМИТЕ
ЗА СЪБИРАНЕ НА
ВЗЕМАНИЯ И Т.Н.
Няма никакво основание
фирмите за топлинно счетоводство да продължават да
съществуват. Плавно ще намалим таксата за сградна инсталация до пълното й премахване. Ще забраним дейността
на фирмите за събиране на
вземания от физически и юридически лица – т.нар. колектори са новите бирници. Вече ги

погнахме с постоянни сигнали
до прокуратурата.
ВМРО отдавна настоява
за превръщане на Комисията
за цените на лекарствата от
ведомствено звено в реален
обществен регулатор. Да продължавам ли с изреждането?
Всичко това са наши предложения, които защитаваме с
протести и дори с радикални
действия.
Сега остава само да разбием и още един монопол - монополът над властта. Как ли?
Като гласуваме с номер 18 в
бюлетината!

ИЗБОРИ 2013
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Върхушката си мисли, че те е излъгала. Монополите си стоят.
За 20 години българите намаляха с 2 милиона. Това е геноцид!
ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗМЕЗДИЕ!
Възможно е да има силна държава - без да се мачка българинът и да се рекетира бизнесът.
Възможно е да има достойни доходи - без да ни управляват
прахосници и популисти.
Възможно е да гласуваш за разумен патриотизъм и за истински протест – без да вкарваш луди и лумпени в Народното събрание.

Гласувай с 18
за ВМРО – Българско национално движение!
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 справедливата борба на българите наистина
да имат глас.
Имаш глас – имаш власт!

Ето какво
ти предлага ВМРО:
1.

Разследване и възмездие
за геноцида над българския народ. Когато една нация е намаляла с 2 милиона
(близо 25%) за две десетилетия, очевидно трябва да се
търси отговорност от всички
управлявали партии на прехода. Наказателна отговорност
за националните предатели!
Предлагаме и национален
референдум за връщане на
смъртното наказание за тежки престъпления срещу деца,
за убийства, за престъпления
спрямо държавата.
Рязко увеличаване доходите на българите може
да стане само с ограничаване
на безконтролната циганска
раждаемост, която изсмуква
90% от социалния пакет в България. Ние от ВМРО не си поплюваме с циганите – за тях е
нужно спиране на социалните
помощи „на калпак“, образование, общественополезен труд,
нулева толерантност към безконтролна раждаемост. Когато
не могат да плащат сметки - да
работят! Предлагаме плащанията за деца да се обвържат
с грижата, която тези деца получават и риска, в който живеят. Така на практика ще лишим
много цигани от основен източник на неправомерни доходи
– раждането на деца заради
социалните плащания. Предлагаме и отряди за самоотбра-

2.

на срещу ширещата се битова
и циганска престъпност.
Българските
природни
богатства трябва да работят за България – находищата на злато, нефт и газ сега
са в ръцете на частни чужди
концесионери. Какво пречи да
развалим или предоговорим
справедливо
концесиите!?
Нищо!
Откъде да дойдат пари
за достойни старини и
ефективна социална система?
100% от приходите от приватизация и концесии да отиват
за увеличаване на пенсиите и
социални придобивки за работещите българи!
За висок стандарт на живот 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 носталгично – това ще защитаваме и
утре в Народното събрание.
България може лесно да
бъде енергиен център на
Балканите. ВМРО е единствената партия, която последователно поддържа изграждането
на нови ядрени мощности и
запазване на старите - включително и блокове 3 и 4 на АЕЦ
„Козлодуй”.
Още през 2006 г. започнахме борба с монопо-

3.

4.
5.

6.

7.

лите, години наред събираме
хиляди недоволни в цялата
страна и знаем какво трябва
да се направи: разваляме договорите на монополите, концесията на „Софийска вода”.
Задължаваме картелите на
големите търговски вериги да
предлагат поне 70% български стоки. Забраняваме скандалните фирми за събиране
на задължения. Премахваме
излишните фирми за топлинно счетоводство. Правим водоснабдяването публично. За
това ще работим в Народното
събрание.
ВМРО има демографска
програма. Ако програмата
ни не се приложи, до половин
век българите ще станат рядкост на картата на Европа, а
до век ще се претопят. Пред-

8.

лагаме двойно по-високи детски надбавки за българските
майки, които имат минимум
средно образование. Разходите за подслушване на телефони днес веднага трябва да
се пренасочат за стимулиране
раждаемостта!
Знаем
необходимите
решения за качествено
здравеопазване. Едни от тях
са разбиване монопола на
Националната здравноосигурителна каса, намаляване и
дори премахване на ДДС за
лекарства. Част от грижата за
здравето е и грижата за природата – ВМРО вече десетилетия провежда природозащитни
акции под мотото „Зеленото е
родолюбие”.
Искаме
облекчаване
на националните ре-

9.

10.

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

ферендуми, механизми за
отзоваване на депутати, ограничения за гласуване на хора,
които нямат образование, спиране на гласуването от Турция.
Предлагаме и задължително
гласуване – за да се елиминира възможността на гетата и
етнически партии като ДПС да
манипулират българската държава чрез не повече от 5% от
гласоподавателите.
Прочети пълната ни
програма на VMRO.BG и
ако си съгласен,
подкрепи ни! Ако имаш
предложения, пиши ни!
На 12 май гласувай
с № 18 за ВМРО –
Българско национално
движение!

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

