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Политици на статукВото си Мислят, че са оцелели. ЗатоВа:

Отново на бунт!
нелегални иМигРанти и МоноПоли на Мушката на ПРотеста

1,5% от българи-
те биха гласували за 
ВМРО, ако изборите са 
днес, сочи изследва-
не на „Маркет линкс”, 
публикувано наскоро. 
В реална изборна си-
туация това на прак-
тика дава възможност 
за достигане на 3% от 
гласувалите, които се 
очаква да бъдат около 
3.5 милиона души. Това 

означава, че повече от 
100 хиляди българи ще 
посочат в бюлетината 
именно ВМРО, ако из-
борите са днес. Тепър-
ва предстоят, обаче, 
решаващите месеци и 
кампания.   

За сравнение – на 
отминалите избори 
на 12 май за партията 
гласуваха близо 70 хи-
ляди души. Преди две 

години пък резултатът 
на ВМРО в изборите 
за президент и местна 
власт беше наполови-
на по-малък. Простата 
калкулация говори за 
постепенно и постоянно 
увеличаване на потен-
циала на ВМРО през 
годините.

Продължава 
на стр. 4

ВМРО увеличава резултата си,  
сочи поредно проучване 

Бунтовете пред 
централите на 
монополистите 
всяка неделя се 

подновяват. В сърцето 
на инициативата и този 
път стои ВМРО – ор-
ганизацията, която за-
почна протестите пред 
електроразпределител-

ните дружества още 
преди 7 години. 

В същото време в 
страната се разразява 
абсурдна криза с бежа-
нци и нелегални ими-
гранти. В столицата на 
България София се по-
явяват колонии от нека-
нени гости от Африка и 

други части на света. 
Затова ВМРО блоки-

ра границата с Турция и 
започна подписка в Со-
фия за освобождаване 
на столицата от бежан-
ските лагери. 

Продължава 
на стр. 3

ВМРО затвори границата с Турция в знак на протест срещу 
прехвърлянето на нелегални имигранти

Отнемане лиценза на ЧЕЗ и ЕРП-тата поиска протест на ВМРО 

Да не позволяваме някой да се възползва 
от красивите студентски искания

Едва ли има българин, 
който да не подкрепя 
действията на студен-
тите. Но какво следва 

после – да заменим Стани-
шев и Доган с Борисов ли? 
Или със Сорос и Ердоган!?

Когато в началото на 90-
те пак имаше окупации на 
университетите, голяма част 
от окупиращите станаха сти-

пендианти на фондацията 
на Сорос и отидоха в САЩ. 
Тогава от техния протест се 
възползваха новите за оно-
ва време политици и започ-
на голямото разграбване на 
държавата.

Същите тези политици и 
техните верни наследници и 
сега искат да се възползват 
от студентите – този път са 

се нарекли Реформаторски 
блок в опит да заличат срам-
ното си минало. Зад тях пък 
се подават Борисов и Цве-
танов в опит да се върнат на 
власт.

Това ли е смисълът на оку-
пацията!? 

Че настоящото правител-
ство е грабителско, импо-
тентно и трябва да си ходи, е 

ясно. И браво на студентите, 
че го казват. Браво, че гово-
рят за морал, за правила. 
България има нужда от будни 
млади хора. 

Но ние от ВМРО смятаме, 
че цялото общество, вклю-
чително и будните студенти, 
трябва да говорят и за де-
мографията, за бежанците, 
за продажбата на земя на 

чужденци, за монополите, за 
бедността. Това са крещящи-
те проблеми на България. 

Студентите днес посочват 
проблема: политическото 
статукво трябва да се раз-
бие. А ние от ВМРО добавя-
ме: трябва да се заговори за 
българите като национална 
общност. Преди да сме из-
чезнали окончателно. 
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Женската оРганиЗация на ВМРо с Радикален ПРиЗиВ:

Вижте съдбата на онкоболните и кажете 
трябва ли да плащаме здравни осигуровки!

Юлиан ангелоВ: 

Българската земя  
е за българите
оРганиЗационният секРетаР на ВМРо даВа 
РаЗуМните алтеРнатиВи По теМата със ЗеМята

ВМРО предлага въвеж-
дане на нов режим за 
придобиване на земе-
делска земя, в който да 

се заложи изискване придоби-
ващият да е с постоянен адрес 
в съответната община поне 
две години, като същото важи 
и за седалищата на юридичес–
ките лица. 

Това обяви организационни-
ят секретар на ВМРО Юлиан 
Ангелов в поредно обсъждане 
по темата. Според Ангелов за-

брана за продажба на земя на 
чужденци трябва да има, но 
обсъжданията в парламента са 
направили темата заложник на 
грозни политически интереси. 
Затова ВМРО подлага на об-
съждане разумните варианти. 

Според ВМРО трябва да за-
легне задължение земята да 
се обработва и да не се про-
меня предназначението ù пет 
години след придобиването. 
В противен случай държавата 
или съответната община да се 
позове на правото да изкупи 
земята и тя  да се стопанисва 
от държавния или общински 
поземлен фонд. 

Предлагаме също така ак-
ционерните дружества със 
специална инвестиционна 
цел, които са собственици на 
над 25 хил. декара, да не се 
ползват от преференцията да 
не заплащат данък върху пе-
чалбата. 

Повече по темата –  
на стр. 6

Ходжа пропява и насред Стара 
Загора. Градът скача

Нагли искания разбу-
ниха Стара Загора, 
Кюстендил, Дупница, 
Враца, Гоце Делчев, 

Горна Оряховица, Добрич, 
Карлово. Да се готвят и други-
те български градове. Главно-
то мюфтийство иска джамиите 
да са действащи храмове. 

Стара Загора стана поред-

ният град с подобен проблем. 
Ходжите водят дело с меко 
казано странни доказателства 
- че едва ли не довчера джа-
мията била действаща. 

Джамията в Стара Заго-
ра, обаче, от години е Музей 
на религиите – именно след 
предложение на общинските 
съветници на ВМРО в града 
Кристиян Петков и Николина 
Горова. Преди това пък десе-
тилетия наред е паметник на 
културата.

Причината Мюфтийството 
да зачести с подобни съдебни 
искове са промените в Закона 
за вероизповеданията, които 
дават възможност за претен-
ции към сгради с някогашно 
религиозно предназначение. 
Автори на скандалните тек-
стове са, разбира се, пред-
ставителите на новата тройна 

коалиция, която управлява 
страната. 

От години ВМРО се противо-
поставя с постоянни протестни 
акции на всички подобни пре-
тенции – последните случаи 
бяха в Кюстендил и Дупница.

Въпреки партийните си раз-
личия, представители на па-
триотични формации, групи 
в социалните мрежи и граж-
дански организации застанаха 
наскоро в общ протест срещу 
искането мюезин да пее отно-
во в центъра на опожарената 
и изклана от турците Стара 
Загора. 

По този повод в града бяха 
и председателят на ВМРО 
Красимир Каракачанов и за-
местникът му Ангел Джамбаз-
ки. Двамата се заричат да не 
позволят гаврата със староза-
горци.

„Виждате ли сми-
съл да плащате 
здравни осигуров-
ки?“ пита анкета 

на страницата на ВМРО (vmro.
bg). Допитването трябва да по-
каже дали у българите все още 
е останала и прашинка доверие 
към здравното осигуряване. 
Зад анкетата стоят неуморните 
дами от Националната женска 
организация (НЖО) на ВМРО.

Повод стана световният ме-
сец за борба с рака на гърдата. 
Затова и председателката на 
НЖО на ВМРО д-р Султанка 
Петрова представи предложе-
ния за подобряване превен-
цията и лечението на рака на 
гърдата. Сред тях е сериозно 
облекчаване на администра-
тивните процедури по регистра-
ции, попълване на протоколи, 
рецепти и др., като се въведе 
електронен регистър, елек-
тронни рецепти и електронна 

лична здравна карта. Сега он-
коболните трябва буквално да 
си вземат отпуск, за да се борят 
с бездушните чиновници.

Протоколите трябва да ва-
жат за година, а не за 6 месеца, 
като се осигури електронно им 

проследяване, което ще сложи 
край на обикалянето – личен 
лекар, лекуващ лекар, здравна 
каса и др. 

Акцията подкрепиха замест-
ник-председателят на ВМРО 
Ангел Джамбазки, Лилия Асе-
нова - изпълнителен директор 
на Асоциацията на пациентите 
с онкологични заболявания, и 
Маргарита Недкова, член на 
НЖО и потърпевша от страш-
ната болест.

Ниската здравна култура, 
липса на медикаменти за лече-
ние и координация в здравната 
система са сред причините Бъл-
гария да бъде на първо място 
по онкологични заболявания 
в Европа, посочва председа-
телката на НЖО д-р Султанка 
Петрова. 

Според нея зловещата ди-
агноза рак получава още по-
страшно продължение: бюро-
крация.

ноВа стРуктуРа В ПетРич ще 
се БоРи За сПРаВедлиВост 

Младежки лидер в 
Петрич повежда 
нова структура на 
ВМРО в 

града. Кирил Стой-
ков, наследник на 
известния подпол-
ковник Никола Па-
пукчиев, поведе 
факелното шест-
вие под надслов 
„Петрич, събуди 
се“ като част от 
националните ан-
тимонополни про-
тести.

Сега Стойков 
става председател 
и на новата младежка орга-
низация на ВМРО в града. 
Възстановяване справед-
ливостта в региона е миси-
ята ù.

Познавайки новия пред-
седател и младежите около 
него, мога да кажа, че ще 

видим промяна в Петрич, 
коментира председателят 
на влиятелното в региона 
дружество „Вардар“ Стани-
мир Радулов.

МЮфтийстВото не сПиРа с исканията В цялата стРана

Според публикуваните 
наскоро данни на ЦРУ 
до 2050 г. в България 
ще живеят 3,5 млн. 

души, съвсем друг е въпросът 
колко от тях ще са българи. 
България не е в демографска 
криза, а в катастрофа и капан.

Около това мнение се обе-
диниха ВМРО и неправител-
ствени организации в отворен 

форум по повод обсъждането 
на бюджета за 2014 г. Участни-
ците формулираха общи иска-
ния към премиера Орешарски, 
а пренебрегването на пробле-
ма определиха като геноцид.

Събитието бе под надслов 
„Да изчезнеш за 60 години!?” 
и обедини ВМРО, представи-
тели на Центъра за демограф-
ска политика, Националната 

женска организация на ВМРО, 
сдружение „Зачатие” и Асо-
циацията на търговците на 
детски стоки. Поканени бяха и 
министрите на здравеопазва-
нето, образованието, труда и 
социалната политика, както и 
кметицата на София. Никой от 
тях, обаче, не оцени важността 
на проблема.

Продължава на стр. 4 

ВМРО и неправителствени организации: Орешарски, няма демографска криза, има катастрофа! 

БългаРия се тоПи със 7 души на час

да иЗчеЗнеш За 60 години? ЗнаеМ как ще сПРе ЗаличаВането на БългаРите!

Д-р Султанка Петрова, 
председател на 
Националната женска 
организация на ВМРО

Кристиян Петков, зам.-
председател на ВМРО, 
по време на протест 
срещу джамията в 
Стара Загора

Юлиан Ангелов, 
организационен секретар 
на ВМРО

Младежите от ВМРО - „Мануш войвода“
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саМо ВМРо БлокиРа
гРаницата с туРция 

Монополите 
отново на мушка

Отново на бунт! 
туРция ПРенасочВа иМигРанти къМ нас. 
дъРЖаВата ни Все още МоЖе да ги сПРе

ПодПиска В софия 
сРещу Малкото Мали

С искане да се затвори 
границата ни с Тур-
ция повече от двеста 
членове и симпати-

занти на ВМРО – Българско 
национално движение блоки-
раха участък от пътя при 
ГКПП „Капитан Андреево“. 
Те категорично се обявиха 
против политиката на Турция 
да прехвърля нелегални ими-
гранти на българска терито-
рия.

Така ВМРО показа действия 
на фона на общото политиче-
ско приказване и прехвърля-
не на топката по проблема с 
бежанците.

Ние нямаме нищо против 
бежанците от конфликта в Си-
рия, но покрай тях към Бълга-
рия се устремяват и сериозен 
брой нелегални имигранти, 
които се представят за си-
рийци. Това заяви заместник-
председателят на ВМРО Ан-
гел Джамбазки. По-голямата 

част от нелегално влизащи-
те в страната ни нямат нищо 
общо с бежанската криза.

През това време българ-
ският еврокомисар Криста-
лина Георгиева виждала в 
имигрантите шанс за пазара 
на труда и начин за справяне 
с демографската криза, въз-

мущава се председателят на 
ВМРО Красимир Каракача-
нов. Според него е абсурдно 
да се говори как изчезването 

на българския етнос ще спре с 

помощта на... нелегални ими-
гранти от арабските страни и 
Африка. Няма работа за бъл-
гарите, а те говорят за работ-
ни места за неканени гости, у 
нас има проблем с цигански-
те общности, а те говорят за 
нови гета от африканци, об-
общава Каракачанов.

ВМРО настоява да 
бъдат незабавно 
възстановени от-
бранителните и ох-

ранителните съоръжения 
по границата с Турция. В 
противен случай ни очаква 
неконтролируема мигра-

ция, хаос и риск 
от епидемии, со-
циално и етниче-
ско напрежение. 
Трябва да бъде 
увеличен лич-
ният състав на 
„Гранична поли-
ция“, която охра-
нява граничната 
бразда към Тур-
ция, предупреж-
дава председа-
телят на ВМРО 
Красимир Кара-
качанов.

За справка: 
българската гра-
нична бразда с 
Турция е дълга 

274 км. и се охранява от 45 
гранични полицаи, а гранич-
ната бразда между Гърция 
и Турция е дълга 170 км. и 
се охранява от 1800 гранич-
ни полицаи. 

Според ВМРО българско-
то правителство трябва не-
забавно и остро да възрази 
пред турските власти срещу 
прехвърлянето на бежанци 
и имигранти от турска на 
българска територия.

Българските власти да 
проверяват фактите и об-
стоятелствата около стату-
та на бежанците и имигран-
тите в рамките на не повече 
от 30 дни, а не както досега 
– до 8 месеца. Бавната ре-
акция на държавата опасно 
пълни с бежанци погранич-
ните общини и столицата, 
припомня ВМРО. 

По данни на Гранична 
полиция повече от по-
ловината преминали 
нелегално турско-бъл-

гарската граница не са бежанци 
от войната в Сирия, а идват от 
Алжир, Мали, Кот д’Ивоар и Си-
ера Леоне. Като нарушители на 
държавната ни граница те тряб-
ва да бъдат незабавно екстра-
дирани по родните им места. В 
Гърция това се прави с финан-
сиране от Европейския съюз, 
припомня заместник-предсе-
дателят на ВМРО – Българско 
национално движение Ангел 
Джамбазки.

Тези хора ще се превърнат в 
част от криминалния контингент 
у нас, алармира още Джамбаз-
ки. Той е общински съветник в 
София и настоява за засилено 
полицейско присъствие около 
бежанските центрове в столи-
цата. Общежитията във „Военна 

рампа” и „Овча купел” са места, 
които се превръщат в сериозна 
заплаха за обществото ни за-
ради риска от разпространение 
на болести и престъпност.

Джамбазки започна да обика-
ля конфликтните места в столи-
цата с подвижна приемна. В нея 
се събира подписка за затваря-
не на центровете за нелегални 
имигранти и преместването им 
извън столицата и населени 
места. София не може да по-
еме този натиск на имигранти, 
категоричен е Джамбазки. Нас-
коро той разкри и схема, по ко-
ято имигранти продават помо-
щите си на черно.

Джамбазки коментира, че в 
Германия, с нейната финансо-
ва мощ и население, се спори 
дали 5 хиляди сирийски бе-
жанци са поносимо число за 
държавата, а тук българското 
правителство вече говори за 40 

хиляди. Това е предстояща со-
циална катастрофа, категори-
чен е Джамбазки и настоява, че 
България трябва незабавно да 
поиска и нова помощ от ЕС.

Ежеседмичните про-
тести срещу моно-
полистите са подно-
вени. Централата на 

ЧЕЗ в столицата отново е 
обсадена. Причината е, че 
монополите оцеляха, закри-
ляни от властта – въпреки 
масовите протести месеци 
наред. 

Привърженици на ВМРО 
подновиха борбата си с 
енергийните и водните мо-
нополисти – борба, която 
именно ВМРО започна пре-
ди 7 години.

Всяка неделя пред сгради-
те на монополистите ще се 
събират демонстрации под 
надслов „Национален бунт”.

Ангел Джамбазки, зам.-председател на ВМРО, поиска 
затваряне на зелената граница с Турция

Нелегални имигранти по време на молитва пред джамията в 
центъра на София

Зам.-председателят 
на ВМРО и общински 
съветник в София Ангел 
Джамбазки поведе борба 
срещу нелегалните 
имигранти

от стр. 1
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Пълзящата напаст: регионализъм

Знаем как да спре заличаването на българите!
Всички участници В дискусията 
Бяха категоРични, че Вече не 
МоЖе да се Мине с МеРки „По 
ПРинциП“ и тРяБВа да се стиМулиРа 
не РаЖдаеМостта ВъоБще, а 
гРаМотната РаЖдаеМост.

БългаРски учени се оБединяВат сРещу кРещящите РаЗлики МеЖду Регионите

алианс За Регионална сПРаВедлиВост иницииРа искРен ВеселиноВ

Граждански алианс за ре-
гионална справедливост 
учредиха неправителстве-
ни организации, сред кои-

то и Центърът за демографска 
политика, чийто председател е 
Искрен Веселинов. Той е и за-
местник-председател на ВМРО 
– Българско национално движе-
ние. 

Поводът за създаването на 
Алианса са крещящите регио-
нални различия, които разделят 
българите в различните региони. 
Инициаторите виждат хиперкон-
центрация на власт, активи и 

финансови средства в София за 
сметка на останалите региони на 
България. Това не е добре и за 
самата столица, която се задъх-
ва, а останалата част на страна-
та, особено северната, умира, 
припомня Искрен Веселинов. 

Веселинов е категоричен, че 
жителите на София нямат ни-
каква вина за дисбаланса. Ви-
новна е властта, която позволя-
ва и градът да се пренаселва, и 
много региони на страната да се 
обезлюдяват.

Сред учредителите на Али-
анса са сдруженията „Амикус“ 

и „Регион”, както и престижно-
то Българското геополитическо 
дружество. В ръководството на 
организацията влиза внушите-
лен академичен състав: проф. 
Никола Алтънков от Калифор-
нийския университет, проф. Пе-
тър Иванов, проф. Владимир 
Чуков – председател на сдру-
жение „Регион”, Тодор Кондаков 
от Българското геополитическо 
дружество, проф. Петър Сла-
вейков – Център за демограф-
ска политика.

Пагубните измерения на 
регионализма – стр. 6 

ВМРО увеличава резултата си,  
сочи поредно проучване

Продължение от стр. 1

Причината за добрите 
резултати на ВМРО 
е, че партията от 
години застъпва 

актуални теми, свързани с 
борбата с монополите, гето-
изацията, демографския ко-
лапс, нелегалната имиграция 
и т.н. Не на последно място 
взаимните обвинения и раз-
дори между други партии в 
сектора на националистите 
отблъскват избиратели и ги 
карат да търсят приемливо-
то и градивно лице на наци-
оналната идея, която според 
„Маркет линкс” се ползва с 
потенциал от над 600 хиля-
ди гласоподаватели.

Към ВМРО със симпатия 
гледат хора с различни по-
литически ориентации, а в 
същото време загубата на 
подкрепа за ГЕРБ и партии-
те на десницата в последни-
те месеци кара много млади 

и образовани българи да 
търсят алтернатива.

„Маркет линкс” прави своя 
типология на партиите, като 
нарежда ВМРО близо до 
БСП и ГЕРБ в категорията 
„лидери”, т.е. партии с поло-
жително отношение. По този 
показател ВМРО е на трето 
място след двете основни 

партии.
31% положителни оценки 

събира и Красимир Карака-
чанов, с което се нарежда 
преди фигурите на тради-
ционната левица и десница 
– непосредствено след пре-
зидента, премиера и лидера 
на най-голямата опозицион-
на партия Бойко Борисов.

едВа 40% от 
ПъРВокласниците таЗи 
година са с Майчин 
еЗик БългаРски. 

От началото на тази диску-
сия България е намаляла със 
7 души, предупреди проф. 
Петър Иванов от Центъра за 
демографска политика, при-
помняйки зловещата статис-
тика, че България намалява 
със 7 души на час.

Отпадане на тавана от 350 
лв. за помощи за отглеждане-
то на деца поискаха участни-
ците в гражданския форум. 
Ограничението подпомага 
единствено раждаемостта 
сред несоциализираните гру-
пи и води до етнически де-
формации на обществото.

Нулева ставка на ДДС за 
детски стоки бе друго от пред-
ложенията, направено от 

Асоциацията на търговците 
на детски стоки в България. 
Държавата ще загуби пренеб-
режимите 0,2 % от събирае-
мия данък, което по никакъв 
начин няма да ощети бюдже-
та, уточни Петя Милина.

Сред предложенията беше 
и създаване на единно ми-
нистерство, което да се грижи 
за демографските проблеми 
чрез политики за семейство-
то.

От сдружение „Зачатие” 
припомниха, че 

един от осноВните 
оБщестВени ПРоБлеМи 
ПРед стРаната е 
стеРилитетът. 

Заместник-председате-
лят на организацията Ирина 
Попова настоя за промени 
в нормативната база, за да 

може безплодието да подле-
жи на диспансеризация, като 
диагностиката и лечението 
да се осигуряват от държа-
вата. Сега нищо, свързано 
с безплодието, не се поема 
от здравната каса, припомни 
Ирина Попова.

Общинският съветник от 
ВМРО във Велико Търново 
доц. Милен Михов разказа 
за дейността на общински-
те фондове „Ин витро”. Те 
са една от добрите практи-
ки, предложени от ВМРО, и 
действащи в много градове 
на страната като Русе, Стара 
Загора и др.

Списъкът с общите искания 
беше изпратен на министър-
председателя Орешарски с 
настояване за спешна среща, 
за да може предложенията да 
получат място в структурата 
на бюджета за 2014 г.

Искрен Веселинов, зам.-председател на ВМРО

Научен демографски форум обедини ВМРО и 
неправителствени организации

продължение от стр. 2
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120 години ВМРО 
110 години от Илинденско-
Преображенското въстание

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

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

120-ата го-
д и ш н и -
на на 
В М Р О 

беше отбелязана с тържест-
вен концерт в София, на кой-
то присъстваха българи от 
всички краища на света. 

На 23 октомври 1893 г. в 
Солун е поставено началото 
на освободителната орга-
низация на македонските и 
тракийските българи. Днес 
ВМРО - Българско национал-
но движение е българска по-
литическа партия с членове 
и привърженици в България, 
Република Македония, в дру-
ги територии на българското 
етническо землище, както и 
по света. 

На честването Фондация 
ВМРО и издателство „Заха-
рий Стоянов” представиха 
три нови книги. Премиера 
получи книгата на Симеон 
Радев „Македония и Българ-
ското възраждане” /том. І и 
ІІ/. Това е един от шедьоври-

те на българската историче-
ска публицистика. Написано-
то от Симеон Радев цели да 
се изтъкнат в края на Първа-
та световна война аргумен-
тите за принадлежността на 

населението на Македония 
към българския народ. 

Радев проследява много-
вековните църковно-народ-
ни борби на българите от 
Македония още от времето 

на създаването на българ-
ската държава, като достига 
до официалното признаване 
на българската национална 
общност с учредяването на 
Българската екзархия.

На 120-тата годишнина на 
ВМРО е посветено второто 
преработено и допълнено 
издание на книгата на Кра-
симир Каракачанов „ВМРО. 
История на една борба”. 
Председателят на Организа-
цията си е поставил благо-
родната задача да направи 
кратка история на героични-
те и трагичните страници на 
историята, но не пропуска 
и днешните измерения на 
т.нар. Македонски въпрос.

Третата книга, която беше 
представена, бе „Македония 
в моя живот” – спомените на 
легендарния Стоян Бояджи-
ев (1915 - 2004). Стоян Бо-
яджиев е юрист, обществе-
ник, изтъкнат деец на ВМРО, 
почетен председател на Ор-
ганизацията до смъртта си. 
Той е известен с книгите си 
„Съществува ли македон-
ска нация”,  „Македония под 
сръбско иго. 1913 - 1941” 
„Истинският лик на Яне Сан-
дански” и др. 

Година след година Смилево 
става сърце на честването 
на историческата истина

Родното място на Да-
мян Груев, македон-
ското село Смилево, 
от години събира хора 

от България и Македония в 
общо честване на подвига на 
илинденци. 110 години след 
избухването на Илинденско-

Преображенското въстание 
и 120 години след създава-
нето на ВМРО селото отново 
посрещна гости от Дунав до 
Бяло море.

В основата на традицията 
стои Българският културен 
клуб в Скопие, начело с не-

уморния Лазар Младенов. 
Стотици и тази година бяха 
край Смилево, за да покажат, 
че съвременните граници не 
могат да разделят българския 
народ.

Честваме 110 години от 
Илинденско-Преображенско-
то въстание и се чудя има ли 
българска държава, която да 
има актуална политика към 
българите през граница, зая-
ви пред присъстващите лиде-
рът на ВМРО Красимир Кара-
качанов. Според него трябва 
да се води политика за защи-
та на историята, културата и 
правата на българите, които 
са останали извън предели-
те на България. Допреди 10 
години ги вкарваха в затвора, 
а сега просто ги уволняват от 
работа. За тези деяния няма 
реакция от българска страна, 
припомни Каракачанов.

Паметник на Тодор 
Александров и в 
Благоевград

Великият водач на 
ВМРО Тодор Алек-
сандров вече има 
свой паметник и в 

Благоевград. Приживе наре-
чен „некоронован цар на бъл-
гарите в Македония”, Алек-
сандров десетилетия наред 
бе незаслужено подминаван 
в историческата ли-
тература.

ВМРО е една от 
малкото организа-
ции, които имат та-
кава дълга история, 
защото никога не е 
нарушавала своите 
принципи. От пър-
вия ден на своето 
създаване до ден 
днешен Организа-
цията се бори за 
защита на българ-
щината, заяви при 
откриването Краси-

мир Каракачанов.
Инициативата на ВМРО бе 

уважена от кмета на града 
Атанас Камбитов и предсе-
дателя на Общинския съвет 
Радослав Тасков, както и от 
директора на Националния 
исторически музей проф. Бо-
жидар Димитров.

Членове и симпатизанти на ВМРО препълниха Военния клуб в столицата

Ръководството на ВМРО, местната 
власт в Благоевград и историци 
пред паметника на войводата110 години от Илинденско-Преображенското въстание
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България не се продава.  
Не може. Не трябва

Властта дели БългаРите на сеВеР, Юг и софия

Брутални различия между 
регионите убиват страната 

Решава ли нещо мора-
ториумът за земята? 
Трудно е да се каже 
на този етап. Да, мо-

раториумът е правилна стъп-
ка. Задължителна стъпка. 
И тук идва въпросът - къде 
спаха и бляха правителства-
та на България преди и след 
присъединяването ни към ЕС, 
както и всички лицемери, кои-
то ги подкрепяха? И защо не 
поставиха този изключително 
важен въпрос, въпрос на на-
ционална сигурност, на маса-
та за преговори?

 
дали ПРедлоЖението 
на сидеРоВ е оПит да 
Заличи неоБясниМата 
си ПодкРеПа За 
ПРаВителстВото на БсП 
и дПс? сигуРно.

Дали Борисов го подкрепи, 
след като 4 години трая по те-
мата, само за да навреди на 
днешната власт? Сигурно.

Истината е, че и сега бъл-
гарска земя се купува свобод-
но от чужденци. Достатъчно е 

да се регистрира едно ООД, 
на цена от два лева, плюс 
още около триста лева раз-
носки и адвокатски хонорари. 
При това - от чужденци, граж-
дани на държави извън ЕС. 
Например турски граждани. 
Това трябва да се промени. 
Задължително.

Отвратителен и унизите-
лен е „воят“ по темата „про-
дажба на българска земя на 
чужденци“ на псевдолибера-
лите, соросоидите и прочее 
паплач, съставена предим-
но от словесни онанисти и 
професионални национални 
предатели. Те са граждани на 
света, на тях българска земя 
не им трябва. Безродници. 
Медийните оръдия на Сорос 
бълват здраво. Жлъч, омраза 
и антибългарска пропаганда. 
За тях земята ни трябва да 
се продаде незабавно. И за-

дължително. Те наричат това 
„пазарна икономика“ и „евро-
пейски път“. 

Защитата на 
БългаРската ЗеМя Било 
Път къМ сссР. ти да 
Видиш, какВи идиоти!

Ние от ВМРО смятаме, 
че правната възможност на 
общо основание граждани от 
държави-членки да придоби-
ват българска земя би могла 
да създаде дисбаланс в и без 
това зле уредените отноше-
ния по повод собствеността 
на земеделски земи. Едва ли 
ще има наплив от физически 
лица – купувачи, но за нас 
продължават да съществу-
ват опасения, че такива лица 
биха могли да се появят с цел 
спекула и то основно по отно-
шение на поземления фонд, 
който е държавна и общинска 

собственост.
За нас от ВМРО много по-

опасен е въпросът защо се 
допусна различни фантомни 
търговски дружества, така 
наречените акционерни дру-
жества със специална инвес-
тиционна цел (АДСИЦ), фи-
нансирани с неясни пари, с 
капитали и собственици дори 
от офшорни зони, да придо-
биват хиляди декари българ-
ска земя.

За нас продължава да бъде 
на дневен ред въпросът как 
се допусна различни неясни 
субекти чрез собственост-
та върху българска земя да 
получават милиони левове 
субсидии по линия на евро-
пейските плащания и нацио-
налните доплащания! И ни-
кой не може да отговори на 
въпроса как впоследствие се 
преразпределят тези пари и 

кой е крайният им получател. 
Не е ли това начин за източва-
не на еврофондове през бъл-
гарската земя в неизвестна 
посока? Е. Със сигурност...

От чисто политическа глед-
на точка собствеността върху 
земеделската земя е силен 
политически и социален регу-
латор, т.е. 

съМнителни 
иконоМически суБекти, 
иЗЖиВяВащи се 
като латифундисти, 
Могат диРектно да се 
наМесВат В Местната 
и националната 
Политика. 

Да обособяват огромни 
части българска земя в своя 
частна собственост. Отделен 
е въпросът, че от години има 
данни за мълчаливо учреде-
ния картел върху търговията 
със земеделска земя.

Немалко земеделски про-
изводители са станали жерт-
ви на натиска на големите 
собственици, които се стре-
мят да изтикат всички други 
от своята ниша и да устано-
вят монополно положение. 
Това повдига следващия 
въпрос – защо се позволява 
тази свръхконцентрация и 
защо откровените защитници 
на либерализма, в лицето на 
нашите доморасли центристи, 
„десни” и неправителствени 
организации, се изтрепват да 
ни обясняват, че това е „сво-
бодният пазар”. Не е.

коМентаР на ангел 
дЖаМБаЗки, ЗаМестник-
ПРедседател на ВМРо, 
и каРлос контРеРа, 
ПРаВен съВетник. 
„БългаРия” ПуБликуВа 
текста със съкРаще-
ния. целия МатеРиал 
МоЖе да ПРочетете на 
ВМРо.Бг 

Един от най-важните фак-
тори, довели България до 
сегашното трагично състо-
яние - да бъде държавата с 
най-нещастното население 
в Европа - е регионализмът. 
Това разказва пред „Преса” 
проф. Петър Иванов, познат  
от новия Граждански алианс 
за регионална справедли-
вост, както и от Центъра 
за демографска политика. 
Всичко у нас се концентрира 
в София, а северната част на 
страната заприличва на бе-
ден брат на южната. За това 
положение не са виновни хо-
рата в София и в Южна Бъл-
гария - виновна е властта, 
която ги дели и не им дава 
равни шансове. Публикуваме 
със съкращения коментара 
и предложенията на един от 
най-уважаваните български 
учени - какво е регионали-
зъм:

Регионализмът представля-
ва егоистична пристрастеност 
към интересите на един регион 
за сметка на състоянието и раз-
витието на други. Регионалното 
неравенство и хиперцентра-
лизмът на София прокуждат ос-
таналото българско население 
оттам, където живее, карат го да 

се пресели в столицата или да 
емигрира извън България. 

Финансовите средства, евро-
пейските пари, заболеваемост, 
смъртност, доходи – всичко е с 
драстични разлики между южна 
и северна България, между Со-
фия и страната. 

Средствата от Европейския 
съюз, договорени и усвоени от 
Южна България, към която е и 
София, са 6,7 млрд. лв. За срав-
нение - за цяла Северна Бълга-
рия парите са три пъти по-малко 
– 2,5 млрд. лв. На север от Со-
фия детската смъртност е близо 
четири пъти по-висока. Общият 
среден доход на лице от столич-
но домакинство за тримесечие е 
1159 лв., това е с 406 лв. повече 
от сумата (753 лв.), получавана 
в Силистра.

Стотици български селища се 
обезлюдяват напълно и чакат 
нови обитатели, вероятно от... 
Близкия изток. 

Тази зловеща картина е в 
основата на демографската ка-
тастрофа, която се нуждае от 
рязко, 

сМело и ефектиВно 
ПРотиВодейстВие 
от стРана на цялото 
БългаРско оБщестВо 
сРещу гиБелния 
РегионалиЗъМ. За тоВа 
иМа няколко начина: 

първият е децентрализация 
и създаване на второ ниво на 
самоуправление на базата 
на шестте планови региона и 
максималната им независи-
мост от центъра. Добре е да 
има директна връзка на региона 
с Брюксел, това обаче да става 
задължително без участието на 
София. 

Второ, въвеждане на прин-
ципа на субсидиарност. Т.е. 
разпределението на инвести-
циите от бюджета или от евро-

пейските фондове по региони 
да бъде осъществявано по на-
пълно справедлива от социална 
гледна точка схема. 

трето, законодателно гаран-
тирани преференции за инвес-
тиции в районите с демографски 
проблеми и с ниво на безработи-
цата над средното за страната. 

четвърто, деконцентрация 
на държавните ведомства от 
София към регионите. Необхо-
димо е най-малко половината 
от 136-те агенции и комисии да 
се предислоцират извън столи-
цата. 

Пето, въвеждане на строги 
наказателни санкции при злоу-
потреби в областта на справед-
ливото регионално разпределе-
ние и използване на публични 
финансови средства и други пуб-
лични активи. 

Без тези крути мерки след ня-
колко десетилетия българите ще 
са само спомен.

Проф. Петър Иванов, 
Център за демографска 
политика

Ангел Джамбазки      Карлос Контрера, юридически съветник на   
      ВМРО
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Хора от четирите краища на света се изливат през 
южната ни граница. Незабавно трябва да си ходят!

Монополите трудно щели 
да оцелеят. А българите!?

Красимир Каракачанов, председател на ВМРО – Българско национално движение, в коментар пред „24 
часа” за монополите, циганията, демографския колапс и политиците, които нехаят за тези проблеми. 
Издание „България“ препечатва материала без съкращения.

Забелязахте ли какво 
всъщност се случи за 
последните 8 месеца? 

През февруари сто-
тици хиляди излязоха по площа-
дите, за да протестират срещу 
монополите, доведени до пълно 
отчаяние хора се самозапали-
ха, цяло правителство падна - и 
накрая монополите все така си 
седят.

А гневните протести започна-
ха именно заради тях и заради 
партиите на статуквото! 

днес и МоноПолите, и 
ПаРтиите на статукВото 
са си ЖиВи и ЗдРаВи. 

едните ни уПРаВляВат 
Политически, дРугите - 
иконоМически. Значи е 
ВРеМе За ноВ ПРотест.

Погледнете само „Циганското 
енерго” в Самоков. Политиците го 
закрилят, самото дружество мо-
нополист го толерира, а свърза-
ните с него влизат в парламента. 
Какво по-добро доказателство, 
че сегашното партийно статукво 
и монополите са едно и също! 
Всъщност излиза, че партийното 
статукво е най-сериозният и най-
жилав монопол, който трябва да 
изкореним.

Колко много проблеми, кои-
то ВМРО повдигаше в годините, 

сега са се превърнали в централ-
ни теми! 

МоноПоли, деМогРафски 
ВъПРос, цигански гета, 
Радикален исляМ. години 
наРед ние гоВоРехМе 
За тоВа, а Властта се 
ПРаВеше, че не чуВа. 

Е, сега вече няма накъде! 
Къде бяха господата управлява-
щи от различни цветове досега!? 
Сега и опозиция, и управляващи 
говорят един през друг как ще 
се решат тези проблеми. Късно 
е, господа, вие вече сте част от 
проблема!

Монополите и олигархията 
станаха дъвка за всяка уста. 
Само дето никой не прави нищо 
нито срещу властта на монопо-
лите, нито срещу олигархията. 
Тези думички се превърнаха в 
огромна анонимна мантра.

Обещават, обещават, а в съ-
щото време партиен другар от 
БСП сменя партийна другарка 
от ГЕРБ в борда на “Лукойл”?! 
Другарката от ГЕРБ категорично 
бе пратена там, за да прибира 
една тлъста заплата, а не защото 
е някакъв суперпрофесионалист 
в областта. Румен Овчаров също 
влиза в борда, за да прокарва 
червената партийна линия. Ние 
от ВМРО отдавна сме заявили 
мнението, че чрез своята “златна 
акция” в нефтохима държавата 
трябва да упражнява строг кон-
трол. А това най-добре може да 

направи представител на някоя 
от потребителските организации. 
Само така ще се упражнява неза-
висим граждански контрол.

ЗатоВа ние иЗлиЗаМе 
отноВо на ПРотест - 
толкоВа Много гоВоРиМ 
За теЗи ПРоБлеМи, че те 
станаха част от ПейЗаЖа. 
а тРяБВа да станат част 
от истоРията.

Февруарските протести на бъл-
гарите срещу монополите остана-
ха излъгани. Какъв е пътят? Нов, 
общ, единен протест! Не може 
цялата държава да се клати, а 
монополистите в различни сфери 
да се спотайват и оцеляват. 

През последните месеци ние, 
българите, успяхме да покажем 
сила, с която управляващите са 
принудени да се съобразяват. 
Това е събитие за последното 
десетилетие. И затова се пробват 
да ни разделят - едните протести-
рали за хляба, другите- за нещо 
друго. Не е вярно, всички протес-
тираме за едно и също! Беззако-
нието, монополите, корупцията, 
бедността - това са свързани про-
блеми. 

да Питаш хоРата какВо 
МРаЗят ПоВече - да ги 
огРаБВат МоноПолите 
или да ги огРаБВат 
Политиците на 
статукВото, е Все едно 
да ги Питаш кого оБичаш 

ПоВече - Майка си или 
Баща си.

Затова ние от ВМРО отново за-
ставаме пред сградите на ЕРП-та-
та. Тук съм длъжен да припомня, 
че започнахме тези протести още 
през 2006 г. Поддържахме огъня 
цели 7 г. Излязохме на протест и 
през януари-февруари т.г. и сега 
се налага да ги продължим. 

Защо ли? Най-малко по две 
причини - първо, защото не иска-
ме да изоставяме делото, което 
започнахме, и второ - защото въ-
просът вече е “или-или”. Сега чу-
вам, че монополите трудно щели 
да оцелеят, ако паднат цените на 
тока например. Монополите ли да 
оцеляват или българите? Въпро-
сът наистина е или ние, или те. 

Държа да отбележа, че ние от 
ВМРО сами стигнахме до реше-
нието за протестите, никой не ни 
е натискал. Затова, както преди 8 
месеца, излизаме пред централа-
та на ЧЕЗ в София. А след това 
се присъединяваме към другите 
протести пред министерството на 
икономиката и пред президент-
ството. Няма смисъл да чакаме 
още 3 години и половина, както 
стана при предишното управле-
ние. Който се надява, че зимата е 
забравена, жестоко бърка. 

както ПРедсРочно си 
отиде ПРедишното 
ПРаВителстВо, 
ПРедсРочно ще си отиде 
и тоВа.

Вече месеци наред през 
югоизточната българска 
граница на наша терито-
рия преминават хиляди 

нелегални имигранти. Хора от 
Екваториална и Северна Афри-
ка, Арабския полуостров и Сред-
ния изток, които безпрепятствено 
навлизат в българските земи и 
след това, необяснимо поради 
какви причини, българската дър-
жава ги настанява в гъстонаселе-
ни градски райони като столицата 
София, например.

Парадоксите са няколко. Какво 
правят хора от другия край на све-
та – от държави, намиращи се на 
Атлантика – на хиляди километри 
при нас в Европейския Югоизток?

Обикновено техният миграци-
онен път минава през Испания 
и Италия. Поне от половин годи-
на централната градска част на 
София се изпълва с тъмнокожи 
имигранти, които видимо не са бе-
жанци от гражданския конфликт в 
Сирия.

 
ВъПРосите са кой и Защо 
ги Пуска на БългаРска 
теРитоРия. и Значи ли 
тоЗи Засилен наПлиВ от 
чеРна афРика къМ нашите 
гРаници, че нашата стРана 
ПРедстаВляВа слаБо ЗВено 
В систеМата За сигуРност 
За еВРоПейския съЮЗ?

По всяка вероятност – няма да 
друго логично обяснение. За раз-
лика от Испания, която е издигнала 
истински фортификационни съоръ-

жения по африканските си граници 
в Сеута, а водите и въздушното ú 
пространство са покрити от гъста 
патрулна мрежа, както и от Италия, 
която също приема все по-строги 
мерки за опазване на границите си, 
България към този момент пред-
ставлява разграден двор. Тази 
информация е добре известна на 
международните каналджии, което 
ще доведе до все по-засилващ се 
мигрантски поток към нашата тери-
тория.

Друг парадокс – 

стРаната ни е тотално 
неПодготВена 
Политически, 
диПлоМатически, 
оРганиЗационно и 
логистично За БеЖанската 
Вълна от сиРия.

Висшето политическо ръковод-
ство не е наясно какво точно тряб-
ва да предприеме като действия, 
за да защити националните инте-
реси и сигурността и здравето на 
българските граждани. Хора от че-
тирите краища на света се изливат 
ежедневно и необезпокоявани през 
южната ни граница. Те безспорно 
трябва да бъдат връщани в Турция 
на база съвместната българо-тур-
ска комисия, която принципно тряб-
ва да се събира и да се занимава 
с тези въпроси (ако пък ли не – да 
бъдат директно качвани по гръцки 
и румънски образец на самолетите 
към родните им страни).

Настрана от нелегалната ими-
грация, обаче, обективната ре-
алност е, че настрана България 
е изправена и пред засилващ се 
миграционен натиск от страна на 

участниците в сирийския граждан-
ски конфликт.

интеРесен ВъПРос 
е как Всички теЗи 
хоРа ПРеМинаВат 
неоБеЗПокояВани 
над 1400 кМ. ПРеЗ една 
иЗклЮчително Полицейска 
и ВоениЗиРана дъРЖаВа 
като туРската, 

особено в нейната азиатска част, 
където на практика се поддържа во-
енен ред.

Изводът, който може да се на-
прави, е, че съществува избирател-
на пропускливост и съвсем съзна-
телно се позволява и на бежанците 
от Сирия, както и на мигрантите от 
целия свят, да достигнат до Бъл-
гария. Оттам насетне журналисти-
ческите проучвания доказаха, че 
турски граничари насочват мигран-
тите по коридори към българската 
територия.

Какво означава това? Или Турция 
съзнателно цели да дестабилизира 
българската държава, използвайки 
своите стари инструменти на миг-
рационните процеси, които и преди 
е използвала, или че турското ви-
сше политическо ръководство дава 
знак на българското правителство, 
че трябва да помогне материално и 
финансово за издръжката на сирий-
ските бежанци на турска територия, 
които минават вече бройката от 500 
000 души. А може би и двете.

оБектиВният национален 
интеРес е сиРийските 
БеЖанци да Бъдат 
ЗадъРЖани на туРска 
теРитоРия, доРи с цената 

на БългаРска МатеРиална 
и финансоВа ПоМощ, а 
след кРая на гРаЖданския 
конфликт В сиРия те да се 
ЗаВъРнат По Родните си 
Места. 

Любопитен въпрос, поставян от 
експертите е, чии са точно сирий-
ските семейства, пристигащи в на-
шата страна.

Става въпрос предимно за жени 
и деца, като мъжете отсъстват. 
Всеизвестен факт е, че в сама-
та Сирия има бежански лагери в 
контролираните от правителство-
то райони, където се установяват 
хора, пострадали от коалицията на 
ислямистите. Тук резонно може да 
се постави въпросът дали липсва-
щите мъже всъщност не са част от 
ислямистките милиции, които из-
пращат семействата си нарочно в 
други страни, за да могат при една 
евентуална загуба в гражданския 

конфликт да избягат при тях. А тур-
ската държава съвсем съзнателно 
да ги отпраща от своята територия, 
за да не си създава проблеми в бъ-
деще.

Истината е, че към този момент 
България трябва затвори зелената 
си граница и да спре незабавно 
приема за нелегални мигранти. 

стРаната ни не МоЖе да 
си ПоЗВоли да Плаща За 
ВъншноПолитическите 
интеРеси и Войните на 
дРуги дъРЖаВи, които 
откРито РаЗПалВат 
гРаЖданския конфликт В 
сиРия. 

Бежанските лагери трябва да 
бъдат изграждани на територията 
на съседните на Сирия държави, с 
парите на ООН, Арабската лига, ЕС 
и главните участнички в решаване-
то на конфликта – САЩ, Русия, Ки-
тай, Франция и Великобритания.

Бежанците и нелегалните ими-
гранти на наша територия трябва 
да бъдат изключително добре про-
учени. Първите трябва да бъдат 
съсредоточени в уредени центрове 
близо до южната ни граница извън 
населени места, като се решат 
техните проблеми от първа необ-
ходимост. Но в крайна сметка на 
тези хора трябва да им е ясно, че 
това положение е временно и след 
нормализирането на ситуацията в 
Сирия, те трябва да се завърнат по 
своите родни места.

Колкото до нелегалните ими-
гранти от други държави – тяхното 
място определено не е в България 
– репатрирането им трябва да бъде 
незабавно. 

Красимир Каракачанов, председател на ВМРО – 
Българско национално движение

Александър Йолов, 
председател на 
Младежката организация 
на ВМРО в София

коМентаР на ПРедседателя на МладеЖката оРганиЗация на ВМРо В софия александъР йолоВ:



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


