
РЕДАКЦИОННИ

Да отстраним  
статуквото!

ВМРО може да сътрудни-
чи само при определени 
условия и не с всекиго 

Деградацията у нас 
взема катастрофални 
размери 

Българи в Украйна: 
Румъния ни заплашва 

стр. 5, 6 и 7 стр. 6 и 7 стр. 4

Приближават изборите за де-
путати в Европейския парла-
мент. В тях ние, българите, 
отново сме поставени пред 
абсурден избор – между корум-
пираната власт на ДПС с БСП 
и модела на мутрите в поли-
тиката, гарантиран от ГЕРБ. 
Нито БСП и ДПС са по-големи 
демократи от ГЕРБ, нито ГЕРБ 
е по-малко корумпирана от 
БСП и ДПС. „Атака” и Рефор-
маторският блок не са нищо 
повече от обслужващ персо-
нал за големите партии. АБВ 
пък няма никакви нови лица и 
предложения.
Затова трябва да се гласува 
за хора, които не са били част 
от ограбването на българите, 
за партии, които са доказали 
патриотизма си. В България 
има една организация със 120 
години история, която нико-
га не е предавала българите. 
Това е ВМРО.    
ВМРО – Българско национал-
но движение отново отправя 
своя призив: време е ние, бъл-
гарите, да отстраним всички 
корумпирани политически му-
цуни, всички политици, участ-
вали в грабителската власт 
досега

ПАзИм тЕб, ПАзИм зАКОНА! 
Кампания на ВМРО срещу кражбите, насилието, гетата             Повече на стр. 8
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УвЕлИчАвАНЕ НА зАПлАтИ зА стИмУлИРАНЕ НА ПОтРЕблЕНИЕтО - тАКАвА Е ПРАКтИКАтА в РАзвИтИтЕ стРАНИ

всИчКИ ПАРлАмЕНтАРНИ ПАРтИИ ДА ПОДПИшАт 
сПОРАзУмЕНИЕ зА тАзИ ОсъщЕствИмА мяРКА 

Българско национал-
но движение ВМРО 
предлага на всички 
основни партии да 

подпишат споразумение за 
увеличение на доходите с 

по 20% всяка година в рам-
ките на няколко години. Това 
е амбициозна, но изпълнима 
програма, при която държа-
вата емитира ценни книжа, 
получава финансов ресурс, 

увеличава заплатите в дър-
жавната сфера и пенсиите, 
това веднага стимулира по-
треблението и връща ДДС, 
данък печелба и ред други 
постъпления в дърржавната 

хазна. 
Държавата може да си 

позволи да направи това – 
то е свързано с първоначал-
но увеличаване на дълга, но 
България има един от най-

малките дългове - 18% от 
брутния вътрешен продукт, 
което е 5 пъти под средното 
в Еврозоната. 

Продължава на стр. 3 

Социологията отрежда на ВМРО 
мястото на незаобиколим фактор

К  ато най-приемлива на 
фона на останалите 
патриотични организа-
ции се откроява ВМРО 

– Българско национално дви-
жение. Това е един от изводи-
те в анализа на социологиче-
ската агенция „Сова Харис”, 
публикуван наскоро във вест-

ник „Преса”. 
Партията на Красимир Кара-

качанов се възприема като най-
цивилизована в контекста на 
европейската принадлежност 
на България”, пише в анализа 
си социологът Васил Тончев. 
Данните на „Сова Харис” показ-
ват, че Каракачанов е един от 

най-одобряваните политически 
лидери в страната.

За ВМРО се отварят и въз-
можности за участие в коали-
ции, констатира още експертът. 

Наскоро пък БТВ огласи со-
циологически данни, според 
които ВМРО се очертава като 
желан партньор на новото 

движение „България без цен-
зура” на Николай Бареков. От 
подкрепата на традиционно 
стабилните привърженици на 
ВМРО зависи дали една евен-
туална коалиция между ВМРО 
и „България без цензура” ще 
вкара евродепутати в предсто-
ящите през месец май избори 

за Европейски парламент. 
Наскоро Красимир Каракача-

нов обяви, че започват детайлни 
преговори между ВМРО и „Бъл-
гария без цензура”. В тях обаче 
ВМРО поставя ред принципи, 
като условия, които задължи-
телно трябва да се изпълнят, за 
да има единодействие - може 

ВМРО: Знаем как да има увеличение 
на доходите поне с 20% всяка година
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вмРО ПРОДължАвА бОРбАтА зА 
ПРЕмАхвАНЕ НА НЕРАзбИРАЕмИ 
НАзвАНИя НА мЕстНОстИ

В бългаРСката ЗеМя - 
бългаРСки иМена!
ПРЕИмЕНУвАНЕтО НЕ НОсИ 
зАтРУДНЕНИя зА гРАжДАНИтЕ

За премахването на 
турско-арабски и други 
неразбираеми имена 
на местности в стра-

ната настоява ВМРО в някол-
ко български града. Послед-
но общинските съветници на 
българското национално дви-
жение в Стара Загора внесо-
ха предложение за смяна на 
350 топонима в района.

Не става дума за историче-
ски местности, за наложени и 
знакови названия, с които хо-
рата са свикнали, припомня 

правният съветник 
на ВМРО Карлос 
Контрера. Става 
дума за смяна на 
имена като Боклук 
тарла, Манда гьол-
джу, Ташлъ гечит и 
др. Това са имена 
на местности, в ко-
ито попадат имоти 
и това затруднява 
хората в различни 
документи, в кон-
такта им с админи-
страцията и т.н. 

Примерите са от 
Варна, където пре-
ди време ВМРО 
поде начинанието 
си. По-късно про-
блемът се превър-
на в национален, 

след като във Ва-
рна имаше турска диплома-
тическа намеса, а различни 
партии започнаха да правят 
политически сметки покрай 
проблема.  

Преименуването на мест-
ности, които сега носят не-
разбираеми имена, е логичен 
процес. То няма да затрудни 
гражданите по никакъв начин 
и практически няма да стру-
ва нищо. Това припомни още 
правният съветник на ВМРО 
Карлос Контрера.

и без референдум 
може да се въведе 
задължително гласуване 

Предложението на пре-
зидента Плевнелиев за 
провеждане на рефе-
рендум се превърна в 

акция за негова лична реклама. 
Нито един от въпросите, предло-
жени от президента, не изисква 
провеждането на референдум. 
Ще погали ухото на мнозина, 
но само отвлича вниманието от 
проблеми като „мъртвите души” 
в списъците, абсурдния вот от 
Турция и т.н.

ВМРО от години предлага за-
дължително гласуване, както и 
постепенно и разумно въвежда-
не на елементи на електронен 
вот - те просто може да залегнат 
в Изборния кодекс, без да е не-
обходим референдум. Заедно с 
тях според ВМРО трябва да се 
предвиди и възможност за гла-
суване от 16-годишна възраст, 
всеобщо прилагане на правило-
то за уседналостта и дори фор-
ми на образователен ценз. 

Задължителнто гласуване и 
даването на право на глас на 
по-млади хора ще обезсилят 
контролирания и купения вот, 
ще намалее теглото на дисцип-
линираните електорати на пар-
тии като ДПС, и ще се ограничи 
вотът от Турция.

ВМРО винаги е подкрепяла 
провеждането на референдуми. 
Партията, заедно с телевизия 
„СКАТ”, внесе и първата по рода 
си подписка с над 300 хиляди 
подписа за национален рефе-
рендум – срещу турското член-
ство в Европейския съюз. Тази 
подписка обаче беше блокира-
на и години наред парламентът 
не спазва собствения си закон, 
като не насрочва референдум.

Въвеждането на мажорита-
рен елемент е също старо пред-
ложение на ВМРО – но не ста-
ва дума за чиста мажоритарна 
система, а за пропорционална 
система с реална възможност 
избирателят да пренарежда 
листите. Практиката е показа-
ла, че най-добрият вариант на 
избирателна система в нашите 
условия е именно пропорцио-
налната. Но според ВМРО из-
бирателят трябва наистина да 
може да поставя своите фаво-
рити по-напред в листите – чрез 
нисък праг за преференция.

Положителното е, че офици-
алните държавни институции 
най-сетне добиха смелост да 
признаят, че нашето общество 
има нужда от национални до-
питвания. Прекалената аб-
страктност на въпросите обаче 
може да даде възможност на 
Народното събрание после да 
приеме мерки, които само фор-
мално да изпълнят взетото на 
референдум решение.

Например: по въпроса за ма-
жоритарния вот през 2009 г. мно-

зинството гласува „за” въвежда-
нето му. По закон НС следваше 
да приеме поправки в Изборния 
кодекс, които да отразят взето-
то решение. Обаче НС има хи-
ляди варианти да лавира и така 
формално въведе мажоритарен 
избор само на една част от на-
родните представители.

Всички си спомняме фиаско-
то, което последва.  Тогаваш-
ната Тройна коалиция създаде 
31 едномандатни избирателни 
района, в които се избираше 
мажоритарно по един народен 
представител. Това така и не 
доведе до „облагородяване” 
на състава на Народното съ-
брание. Напротив, днес едва 
ли някой си спомня имената на 
мажоритарно избраните тога-
ва. 

Горният пример е показате-
лен за това как една принцип-
но добра идея за допитване до 
народа може по-късно да бъде 
опорочена чрез законови ме-
ханизми, процедурни хватки и 
заобикаляне на закона, е ста-
новището на ВМРО.

Карлово, Стара Загора 
Кюстендил, Дупница, 
Враца, Добрич, сега 
и Пловдив... Това са 

само част от местата, в кои-
то Главното мюфтийство иска 
джамиите да станат от па-
метници на културата отново 
мюсюлмански храмове. Иска 
и други имоти и води дела за 
това. 

От години ВМРО се проти-
вопоставя с постоянни про-
тестни акции на всички подоб-
ни претенции – последните 
случаи бяха в Кюстендил и 
Дупница, където именно след 
протести на ВМРО – Българ-
ско национално движение до-
могванията на мюфтийство-
то получиха отпор. В Стара 
Загора пък след усилията на 
ВМРО джамията се превърна 
в музей на религиите, а нас-
коро представители на бъл-
гарското национално движе-
ние бяха основната сила и в 
мащабен протест в града. 

ВМРО подкрепи и граждан-

НОвО 
ИзДАНИЕ 
НА вмРО зА 
стОлИЦАтА

Още едно изда-
ние на вмРО-
бНД се появява, 
за да запълни 

информационния дефи-
цит. „столицата” е нов 
медиен продукт на вмРО 
и първият му брой вече 
се разпространява.

Изданието ще достига 
безплатно до своите чи-
татели във всички краи-
ща на столичния град.

в първия брой може-
те да прочетете за ре-
кета над собственици 
на земи по трасето на 
т.нар. северна тангента 
на софия, за акциите 
на вмРО срещу неред-
ности в „топлофика-
ция”, за скандалната 
концесия на „софийска 
вода”, за проблема с 
нелегалните имигранти 
в столицата и т.н.

Кашоните със събраните над 330 
хиляди подписа за референдум с 
въпрос за членството на Турция в ЕС

Музеят на 
религиите в 
Стара Загора 

Мюфтийството си играе с огъня – 
не спира с исканията за джамии

Карлос Контрера, правен съветник на ВМРО

ските протести срещу пре-
тенциите на мюфтийството в 
Пловдив – без партийна сим-
волика и натрапване на при-
съствие. 

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.

ВМРО – БНД уважава сво-
бодата на вярата и на рели-
гиозния избор, но се проти-

вопоставя на политическата 
употреба на вероизповеда-
нията. Появата на действа-
щи джамии на знакови мес-
та, където на практика няма 
толкова богомолци, че да се 
създава джамия, е именно 
политическо маркиране на 
територии, предупреждава 
ВМРО.
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ангел Джамбазки: нулева толерантност към престъпността!

ВМРО: Доходите – поне с 20% нагоре годишно, 
ако искаме да съживим българия

доц. Величка Рангелова

Всичко от това, което се 
предложи тук, е възможно, 
включително и такова увелича-
ване на пенсиите и доходите. 

То трябва да бъде обвързано в 
един пакет. 

Изчерпани са възможности-
те на неолибералния модел и 
той може да насърчава растеж 
и заетост, но води до голяма 

поляризация на обществото, 
безработица и социална бед-
ност. Идеята е за преход към 
по-социален модел на капита-
лизма с по-осезаема роля на 
държавата.

Много по-голям акцент 
върху наказанията 
за битовата прес-
тъпност иска ВМРО 

– Българско национално дви-
жение в новия Наказателен 
кодекс. Партията настоява 
също доживотният затвор без 
право на замяна да не отпада 
като наказание. ВМРО иска и 
повече наказания, свързани с 
общественополезен труд, по-
строго накзване на просия и 
скитничество и т.н. 

В проекта за новия Наказа-
телен кодекс, който управля-
ващите представиха наскоро, 
има общо намаляване на на-

казанията, т.нар. наказателен 
либерализъм. Той е в разрез 
с обществено-политическите 
условия в България и е под 
внушение от Европейския 
съюз, убеден е заместник-
председателят на ВМРО Ан-
гел Джамбазки. 

Битовата престъпност без-
спорно е най-големият бич за 
българското общество и на-
нася най-големи поражения 
на живота и имота на обик-
новените български гражда-
ни – най-вече в по-малките 
населени места. В новия На-
казателен кодекс обаче тя е 
силно подценена посочва Ан-

гел Джамбазки.
В момента ако при неиз-

бежна отбрана използвате 
законното си огнестрелно 
оръжие извън жилището си, 
то вероятността да получите 
обвинение е голяма. Спорно 
е и какво точно включва зало-
женото в закона понятие „жи-
лище”. „Ами ако ви нападнат 
в двора или на вилата?”, пита 
Джамбазки и предлага разши-
ряване на възможностите за 
самоотбрана.

По този повод ВМРО започ-
ва кампанията си „Пазим теб, 
пазим закона!” – какво пред-
лага тя вижте на стр. 8

Йордан Христосков 

проф. Никола Алтънков

от стр. 1

Ако българия вло  -
жи милиард в 
уве личение на 
заплатите в дър-

жавната сфера, в пенсии-
те и в дотации за бизнеса 
за вдигане на заплатите, 
това веднага ще задвижи 
потреблението и ще върне 

почти половината от тези 
пари в бюджета като да-
нъци. 

това е практиката на 
развитите страни – обра-
тна на логиката на Дянков, 
която продължават и се-
гашните управляващи. 

затова вмРО - бНД 

подкрепя концепцията на 
българските учени, част 
от която можете да видите 
в думите на изтъкнатите 
специалисти проф. Ни-
кола Алтънков, доц. ве-
личка Рангелова, Йордан 
христосков. Предложени-
ята им влязоха наскоро 

в дискусия на „българия 
без цензура” и прескон-
ференция на Центъра за 
демографска политика по 
темата с доходите и соци-
алната система. Публику-
ваме мненията на специа-
листите със съкращения и 
на страниците на „бълга-

рия”, като свидетелство за 
правотата на концепцията, 
която предлага вмРО.

вмРО настоява тази 
концепция да бъде подпи-
сана като официален до-
кумент от всички партии в 
парламента и да започне 
прилагането й. 

Трябва да се 
направи точно 
обратното на 
това, което се 
прави в момен-
та. Доходите 
и пенсиите ще 
бъдат увеличе-
ни, само когато 
имаме икономи-
чески растеж и 
производител-
ността на труда 
расте – това са 
абсолютни глу-
пости. Обратно-
то се прави в развитите страни. 

Нужно е незабавно увели-
чаване на доходите поне с 20-
30% на година, увеличаване 
на паричната маса със същите 
темпове, увеличаване на бю-
джетния дефицит поне с 5%, 
намаление и изчезване на да-
нъците по ведомост, парична 
експанзия, отпускане на без-
лихвени средства на пенсион-
ния фонд, постоянно увелича-

ване на вътрешния дълг – това 
е правилният път. 

Предлагам икономика на 
търсенето, като в САЩ и всички 
европейски страни. Дръзко уве-
личаване на пенсиите с 20% на 
година, след 3 години и седем 
месеца ще доведе до двойно 
увеличаване на пенсиите два 
пъти на година – януари и юли. 
Ще струва на държавата 64 
млн. на година, 9, 80 лв. на чо-
век – можем да си го позволим.

Този капитализъм в този си 
вид не може да продължава – 
формулата свръхбогати и мно-
го бедни трябва да се промени. 
Тази политика, която водим 23 
години, на дива, Дикенсова па-
зарна икономика, не води към 
храма – правилният път е към 
социална пазарна икономика, 
както правят всички богати и 
развити страни. 

При нас икономисти гово-
рят, че трябва да има икономи-
чески растеж, за да има дохо-
ди. Напротив, първият фактор 
на икономическия растеж е 
личният доход! Най-новите 
методики в САЩ казват, че по-

треблението е първото, а не 
производството. 

Ако повишим доходите с 1 
млрд. веднага - в бюджета се 
връщат половината. Затова 
всички страни първо дават 
потребление. В САЩ го нари-

чат икономични стабилизато-
ри. Например, ако изберем 
10% повишаване на доходите 
годишно – заплати и пенсии 
- ще струва 1 млрд., но 435 
млн. веднага ще се върнат в 
републиканския бюджет. Фак-
тически ще ни трябва около 
600 млн. Ако след 7 г. 700 млн. 
трябват за децата, те веднага 
ще отидат в стоки и потребле-
ние, значи ще изхарчим само 
300 млн. и т.н. 

По отношение на пенсии-
те – те са функция от запла-
тите, ако удвоим заплатите, 
автоматично пенсиите ще се 
повишат със 70%. 

НОвИят НАКАзАтЕлЕН КОДЕКс тРябвА ДА бъДЕ ПО-стРОг

бИтОвАтА ПРЕстъПНОст ИзИсКвА И РАДИКАлНИ НАКАзАНИя, А НЕ сАмО РАзмЕствАНЕтО НА ПОлИЦАИ, КОЕтО ПРЕДлАгАт УПРАвлявАщИтЕ 

Проф. Никола Алтънков, Калифорнийски 
университет „Санта Барбара”, Академия за 
политически науки -  Ню Йорк: 

Доц. Величка Рангелова, доктор по икономика, специализира-
ла в САЩ, Франция и др.:

Стига див капитализъм, трябва 
социална пазарна икономика!икономика на 

търсенето – 
като на запад 

доц. Йордан Христосков, икономист и статистик

изчерпани са 
възможностите на 
неолибералния модел

Ангел Джамбазки, заместник-председател на 
ВМРО и общински съветник в София
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Реджеп Тайип Ердоган, министър-председател на Турция

българи в Украйна: Румъния ни заплашва!

Подкрепа за еврочленство? 
Само за добри съседи!

Официална Сирия: ердоган 
е отговорен за всяка капка 
кръв, пролята в страната ни

Повечето от терори-
стите, пристигнали 
в Сирия, са минали 
през Турция. Турски-

ят премиер Реджеп Тайип 
Ердоган е отговорен за всяка 
капка кръв, пролята в Сирия.

Това заяви заместник-
външният министър на Си-
рия Файсал Мекдад по вре-
ме на пресконференцията 
в Женева, където се водят 
преговори между правител-
ство и опозиция, цитиран 
от българския ежедневник 
„Преса”.

„Намесени са още Фран-
ция, САЩ, Саудитска Арабия 
и други страни, които искат 
да убият сирийския народ“, 
поясни зам.-министърът. 
Според Мекдад случващо-

то се в Сирия е тероризъм 
и посочи, че в страната му 
има терористи от повече от 
80 страни.

Цялото изказване на Фай-
сал Мекдад можете да про-
четете на страницата на 
вестник „Преса” в интернет.

Петър Колев (в дясно) и Маринела Петреска 
награждават спортисти

Асоциацията на бъл-
гарите в района на 
Одеса излезе с из-
явление, че сънарод-

ниците ни се чувстват застра-
шени от румънски претенции. 
Българите в Молдова пък по-
искаха защита от страна на 
централната власт, след като 
в Букурещ зачестиха изказва-
нията за присъединяване на 
Молдова към Румъния.   

ВМРО – Българско нацио-
нално движение следи с безпо-
койство ситуацията в Украйна 
и Молдова и продължаващите 
непремерени изказвания от 
румънска страна по отноше-

ние на двете постсъветски 
държави. Според ВМРО Ми-
нистерството на външните 
работи трябва да предприеме 
необходимите действия в за-
щита на сънародниците ни.

Изявлението на българите 
в Украйна беше публикувано 
на румънската националисти-
ческа страница „Фронтпрес”.

Според интернет портала 
нашите сънародници в Украй-
на пишат, че официалните ин-
ституции на румънската дър-
жава показват реваншистки 
чувства и това се доказва от 
поредица от изказвания на 
президента Траян Бъсеску. 

В Румъния вече дори има 
предложения да се изпратят 
войски в „исторически райо-
ни, населени с румънци“, като 
тези в Украйна и Молдова, 
гласи изявлението на българ-
ската организация в Украйна.

В Украйна има над 200 000 
българи, повечето от които са 
именно в района на Одеса. 
Според тях Румъния се въз-
ползва от тежката ситуация 
в Украйна, която заплашва 
териториалната цялост на 
страната.

Ако Румъния не признава 
статуквото по отношение на 
териториите, българите ще 

бъдат принудени да поискат 
от Румъния Северна Доб-
руджа да бъде върната на 
България, заявяват още от 
организацията на българите в 
Украйна. 

С подобни изявления из-
лязоха наскоро и българите в 
Молдова. Те поискаха от сто-
лицата Кишинев администра-
тивна и културна автономия 
и изразиха тревога от румън-
ските домогвания. 

Евентуално присъединява-
не на Молдова към Румъния 
на практика ревизира догово-
реностите от края на Руско-
турската освободителна вой-

на, с които пък България губи 
Северна Добруджа. Затова 
изказванията на Букурещ за 
Молдова трябва да доведат 
до реципрочни позиции на 
българската страна, по отно-
шение на територии като Се-
верна Добруджа, е позицията 
на ВМРО.

Управляващите в 
България трябва да 
престанат с безотго-
ворните си обеща-

ния и безрезервната подкре-
па за членството на Сърбия 
в Европейския съюз. Съ-
седката ни първо трябва да 
покаже, че спазва правата 
на българите в Западните 
покрайнини и уважава тях-

ното изконно право да изу-
чават майчин език, преди 
да иска от нас подкрепа за 
еврочленство.

Тази позиция изразиха 
представители от ВМРО по 
време на спонтанен протест 
в центъра на София. Мла-
дежите чакаха пред прези-
дентството сръбския вън-
шен министър Иван Мъркич, 

преди той да влезе на среща 
с Росен Плевнелиев.

От ВМРО-БНД настояха 
за пореден път Сърбия да 
позволи свободното преми-
наване между двете държа-
ви, както и да извърши ре-
форми в управлението си, 
с които да гарантира, че не 
преследва българщината на 
своята територия.

Членовете и симпатизан-
тите на ВМРО издигнаха пред 
сръбския министър плакати 
с надписи: „Пътят на Сърбия 
към Европа е застлан само с 
добри намерения“, „Пътят на 
Сърбия към ЕС минава през 
Цариброд и Босилеград“ и 
„Първо спазвайте правата, 
Европа ще почака“.  

Недоволство сред протес-
тиращите предизвика и фа-
ктът, че визитата на Мъркич 
бе забулена в неяснота и ня-
маше никаква информация 
за програмата и срещите му 
с българските държавници.

В център на македо-
но-българското при-
ятелство за няколко 
дни се превърна ле-

гендарният град в Македо-
ния – Щип. Родното място на 
борците за свобода Тодор 
Александров и Иван Михай-
лов бе домакин на мащабна 
българска делегация, трога-
телно тържество и бизнес-
срещи, с участието на кмета 
на Щип Илко Захариев.

Събитието, което се прове-
де за втора поредна година, 
бе организирано от Сдруже-
нието за македоно-българ-
ско приятелство, ръководе-
но от Маринела Петреска от 
Битоля и от организатора на 
ВМРО – Българско нацио-
нално движение за Македо-
ния Петър Колев.

Сред гостите бяха хора 
от ВМРО – БНД, български 
предприемачи и представите-
ли на местната власт. В Щип 
бяха също и председателят 
на Българския културен клуб 
Скопие – Лазар Младенов, 
както и официални лица от 
българското посолство в Ма-
кедония. Участваха повече 

от 200 души, а мероприятие-
то получи широк отзвук в ма-
кедонските медии.

Беше отбелязана и 22-
рата годишнина от призна-
ването на Македония за не-
зависима държава. Както е 
известно, България бе пър-
вата страна в света, която 
призна независимостта на 
Македония.

Петър Колев и Маринела 
Петреска наградиха изявени 
местни спортисти, а ден по-
късно кметът на града даде 
работна среща на български-
те представители.

Община Щип вече работи 
с български общини. Усвоени 
са около един милион евро 
от европейските фондове. 
Установено е ползотворно 
сътрудничество между общи-
ните Щип и Враца. Големият 
проблем е в това, че гражда-
ните от двете страни малко 
се познават и малко общу-
ват, заяви заместник-кметът 
на община Враца Красимир 
Богданов (член на Национал-
ния изпълнителен комитет на 
ВМРО), който също беше част 
от българската делегация. 

Щип става център на 
приятелството на 
българия и Македония
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Красимир Каракачанов, председател на ВМРО – Българско национално движение:

„бългАРИя” ПУблИКУвА ОбРъщЕНИЕтО НА КРАсИмИР 
КАРАКАчАНОв ПРИ УчРЕДявАНЕтО НА ДвИжЕНИЕтО 
„бългАРИя бЕз ЦЕНзУРА”. вмРО зАПОчвА ПРЕгОвО-
РИ с „бългАРИя бЕз ЦЕНзУРА”. в тях вмРО ПОстАвя 
ясНИ И НЕзАОбИКОлИмИ УслОвИя – мОжЕтЕ ДА гИ 
ПРОчЕтЕтЕ ПО-НАДОлУ в ИДЕЙНА ПлАтфОРмА. 
„бългАРИя” ПУблИКУвА ПлАтфОРмАтА, зАщОтО зА 
РАзлИКА От ДРУгИ ПАРтИИ, вмРО ДъРжИ ДА ПРОвЕж-
ДА свОИтЕ ПРЕгОвОРИ ПРОзРАчНО – ПРЕД ОчИтЕ НА 
ОбщЕствОтО. 

Досегашният полити-
чески модел доведе 
България до икономи-
ческа разруха, омраза 

и демографска криза. След 24 
години псевдодемокрация Бъл-
гария е най-бедната европейска 
държава, а българският народ е 
най-бързо изчезващата нация 
на Стария континент.

Ние сме на първо място по 
ракови заболявания, инфаркти, 
инсулти, с най-висока смърт-
ност и най-ниска раждаемост, но 
за сметка на това  - най-бедни, 
с най-ниски заплати и пенсии. 
Това направиха за България 
партиите, които управляваха 
страната през тези 24 години.

Те направиха обаче и нещо 
още по-страшно – разделиха 
българския народ на вражду-
ващи лагери, сини и червени, 
комунисти и антикомунисти, мо-
нархисти и републиканци, русо-
фили и американофили. Те по-
сяха омразата сред българската 
нация и продължават да сеят 
от нея, за да могат прикрито, 
зад измислени идеологически 
паравани, да продължават да 
ограбват страната и българския 

народ, а една етническа партия 
да бъде балансьор в българ-
ския политически живот.
ПОлОжЕНИЕтО в 
РОДИНАтА НИ ДНЕс мОжЕ 
ДА сЕ ОбОбщИ тАКА: 
бългАРИя ИлИ тРъгвА 
НАгОРЕ, ИлИ УмИРА! 
НАЦИятА НямА ПОвЕчЕ 
вРЕмЕ зА ПОлИтИчЕсКИ 
ЕКсПЕРИмЕНтИ!

През последните пет месе-
ца ние заедно с „България без 
цензура” излизахме пред обще-
ството с различни важни иници-
ативи: в операция „Чисти ръце“, 
със стратегия за преодоляване 
на демографската катастрофа, 
срещу монополите на ЕРП-та-
та и търговските вериги, за по-
силни органи за ред и сигурност, 
които защитават живота и дома-
кинството на българите. 

 Излизахме заедно и сре-
щу досегашната политическа 
върхушка. Всички, които носят 
отговорността за опустошава-
нето на България, трябва да си 
отидат от политическата сцена. 
Това ясно заявиха гражданите, 
излезли на два пъти на масови 
протести през миналата 2013 

г., и трябва добре да разчетем 
това тяхно послание. 

Затова и приветстваме създа-
ването на този нов политически 
проект, „България без цензура” 
– защото той откликва именно 
на тази обществена потребност. 
Следващата му стъпка трябва 
да бъде стъпка за партньор-
ство с малкото съществуващи 
партии, които доказано не са 
били част от унищожителното 
за България статукво на влас-
тта. А другата стъпка на такъв 
успешен политически проект е 
самостоятелното управление и 
аз вярвам, че това ще се случи.

Това ТРЯБВА да се случи, 
защото досегашната политиче-
ска върхушка бе съставена от 
безродници. Ако „България без 
цензура” е готова да застане 
зад идеите на българския па-
триотизъм, ние ще подкрепим 
„България без цензура”.

Досегашната политическа 
класа се интересуваше само 
от личното си забогатяване! 
Ако „България без цензура” е 
решена да продължи битката 
за ревизия на престъпно забо-
гателия елит, ние ще подкрепим 
„България без цензура”!

Досегашната политическа 
върхушка дори не искаше да 

изработи национална доктрина. 
Ако „България без цензура” под-
крепи тази наша идея, и ние  от 
ВМРО ще подкрепим „България 
без цензура”!
зА ДА НЕ ИзчЕзНЕм 
КАтО НАЦИя Е 
НЕОбхОДИмА стРАтЕгИя 
зА ПРЕОДОлявАНЕ 
НА ДЕмОгРАфсКАтА 
КАтАстРОфА. тОвА Е 
ОбщА КАУзА зА всИчКИ 
ПАтРИОтИ И НИЕ смЕ 
гОтОвИ ДА РАбОтИм 
зАЕДНО зА НЕя. 

Ще бъдем рамо до рамо с 
„България без цензура” и ако не 
забравяте, че милиони българи 

се намират извън пределите 
на България и в някои съседни 
страни като Македония са под-
ложени на репресии и асими-
лация. България е там, където 
има и един българин!

Битката срещу монополи-
те, които ограбват българските 
граждани, е цел, за която също 
сме готови да застанем заедно 
на барикадата!

Партиите най-накрая трябва 
да разберат, че има само една 
кауза и тази кауза се нарича 
България – силна, достойна и 
просперираща! Това е каузата 
на ВМРО! Надявам се, че това 
е и Вашата кауза.

Красимир Каракачанов, председател на ВМРО – 
Българско национално движение

ВМРО може да сътрудничи само  
при определени условия и не с всекиго

има само една кауза и тази 
кауза се нарича българия

І. ИДЕОлОгИя И ОсНОвНИ 
ПОлИтИчЕсКИ ЦЕлИ

1. Идеологическата база на 
политическото сътрудни-

чество за всеки, който търси 
съюз с ВМРО, трябва да бъде 
съчетанието на европейските 
ценности с патриотизъм, което 
поражда социална активност, 
насочена към преодоляване на 
критичното състояние на обще-
ството и държавата ни, а впо-
следствие – към просперитет 
на Република България като 
член на Европейския съюз.

2. Осъзнаваме необходи-
мостта от обединяване 

на усилията на формации, 
които не са участвали досега 
във властта, не са отговорни 
за разграбването на България 
и за катастрофалното положе-
ние, до което е доведено бъл-
гарското общество. Считаме, 

че форматът, в който ВМРО 
встъпи, следва да бъде раз-
ширяван единствено и само с 
политически сили, които досе-
га не са били във властта.

3. Основни политически 
противници са БСП, ГЕРБ 

и ДПС, НПСД (партията на 
Касим Дал), както и всички 
партии и политически функ-
ционери, които са били част 
от управлението на страната 
през последните десетилетия.

4. Нужно е провеждането 
на операция „Чисти ръце“ 

сред политиците на прехода 
и икономическите групировки, 
паразитиращи върху полити-
ческия модел, както и наказа-
телно преследване на всички 
онези лица, които с действия-
та си позволяваха и поощря-
ваха разграбването на нацио-
налното богатство и доведоха 
до разруха икономиката, здра-

веопазването, образованието, 
културата, спорта, социалните 
дейности, екологията и пр.

5. Основна политическа за-
дача на какъвто и да било 

съюз с участието на ВМРО в 
краткосрочен план следва да 
бъде изместването на ДПС 
от ролята му на балансьор в 
българския политически жи-
вот, практическото му отстра-
няване като решаващ фактор 
в политиката (като неконсти-
туционна етническа партия) 
и недопускане възможността 
други етнически партии да 
влязат в тази роля.

Основна политическа цел на 
всяко обединение, включващо 
ВМРО, следва да бъде: 

- обновяването на политиче-
ското пространство с нови лично-
сти и формации; 

- разрушаване на порочната 
партократична система; 

- нов обществен договор, съ-

ответстващ на съвременните 
обществени отношения и граж-
данската активност в Европейска 
България.
ІІ. глАвНИ 
стРАтЕгИчЕсКИ ЦЕлИ НА 
вмРО

1. Изход от икономическата 
криза и ръст на доходите;

2. Преодоляване на демо-
графската катастрофа;

3. Преодоляване на ката-
строфата в здравеопазването, 
социалните дейности и пенсион-
ното осигуряване;

4. Решителни промени за 
възраждане на българското обра-
зование и култура;

5. Стабилизиране на мо-
ралните и националните ценнос-
ти, нравствеността, реда и закон-
ността;

6. Използване на целия ка-
питал на страната – човешките 
ресурси, пълноценно развитие на 
цялата територия на страната, 
опазване на природата, възражда-

не на селското стопанство и т.н.;
7. Утвърждаване на Бълга-

рия като обединител на българите 
по света, сигурен и силен фактор 
в международната политика.
ІІІ. ОсНОвНИ ПОлИтИКИ 
НА вмРО

1. Патриотизмът. Той озна-
чава върховенство на национална-
та идея, на интересите на нацията 
над всички останали, политически, 
икономически, партийни и други 
интереси. Нацията за нас е неде-
лима политическа общност. 

Преди да бъде част от какъвто 
и да било етнос, всеки трябва да 
бъде добър български гражданин, 
с всички конституционни права 
и задължения, произтичащи от 
това. Всеки български гражданин 
следва да бъде наричан бълга-
рин. В същото време няма да се 
допуска по никакъв начин ома-
ловажаване и накърняване на 
достойнството на българите, като 
държавотворен народ. 

Продължава на стр. 6 и 7

Всяка партия, която иска съюз с ВМРО, трябва да спазва следните:
Принципи на ВМРО

Идейна платформа на ВМРО – Българско национално движение 



6 брой 17, февруари - март 2014 г.ЦЕННОстИ

николай иванов: Деградацията у 
нас взема катастрофални размери

Всяка партия, която иска съюз с ВМРО, трябва да спазва следните:
Принципи на ВМРО

Идейна платформа на ВМРО – Българско национално движение 
ПАтРИОтИзмът И 
ДЕмОКРАЦИятА сА взАИмНО 
ДОПълвАщИ сЕ. 

Патриотизмът работи най-до-
бре само с развита демокрация, 
защото само със здрави демо-
кратични механизми нацията 
може да намери своята изява, да 
реализира своето значение, да 
постигне своите цели. 

Всеки политически съюз, в 
който ВМРО участва, ще защита-
ва неделимостта на българската 
нация и територия – срещу вся-
какви опити за разделянето й, 
като например: неоосманската 
държавна доктрина на Турция, 
опитите за отделяне на „помаш-
ки” малцинства, македонизма, 
радикалния ислямизъм и др. 

Нужно е противопоставяне на 
опитите на Турция да стане част 
от Европейския съюз. 

Всеки политически съюз, в 
който ВМРО участва, следва да 
изповядва публично идеята за 
Европа на отечествата, разноо-
бразни в единството си. Трябва 
да отстоява националните ин-
тереси на България в ЕС и чрез 
ЕС. Да работи за еманципиране-
то на ЕС и за превръщането му 
в самостоятелен геополитически 
център на световната политиче-
ска сцена.

2. социалното пазарно сто-
панство. Икономиката на Бъл-
гария трябва да се движи от 
предприемачеството – при ли-
берални условия и без ненужни 
ограничения, но и при подчерта-
но съблюдаване на принципите 
на социалната отговорност. Без 
излишно бреме за работодатели-
те, но и без настоящата несигур-
ност за работещите. 

Затова следва да се защитава 
всяка политика за насърчаване 
на износа и за защита на малкия 
и среден български бизнес с при-
оритет върху производството. Ре-

индустриализацията на страната 
е основана задача на следващо-
то десетилетие. Създаването на 
индустриални зони и условия за 
инвестиции във високотехноло-
гични производства с висока при-
надена стойност е единственият 
начин за бърз ръст на доходите и 
брутния вътрешен продукт. 

В същото време основно пос-
лание следва да са темите за 
справедливостта и социалното 
сближаване. Затова всяко дейст-
вие и говорене на ВМРО и потен-
циалните й партньори ще взема 
предвид преди всичко интереси-

те на обикновения човек. 
Към ПЕНсИОНЕРИтЕ 
бългАРсКИтЕ ПОлИтИЦИ сА 
ДлъжНИЦИ. 

Затова всеки политически 
съюз, в който ВМРО участва, се 
задължава да положи усилия за 
по-достоен живот на възрастни-
те хора - чрез увеличаване на 
пенсиите, качествено и достъпно 
здравеопазване и допълнителни 
социални придобивки. 

България ще загуби много, ако 
продължи да допуска въпиюща 
бедност и социално разслояване, 
дистанциране и изключване. Нуж-

на е политика, насочена към пре-
одоляване на последствията от 
растящото раздалечаване и про-
тивопоставяне на групи и соци-
ални съвкупности  от обществото 
ни. Отпадането на циганските 
общности, например, от система-
та на образованието, от пазара 
на труда и от обществото въобще 
е основен проблем, който засяга 
качеството на живот у нас. 

При настоящите катастро-
фални демографски тенденции 
в рамките на десетилетия Бъл-
гария ще изпитва огромни про-
блеми с големите несоциали-

зирани групи. Затова ВМРО и 
нейните партньори ще поставят 
ясно всички измерения на про-
блемите с циганските общности у 
нас – неграмотност, престъпност 
и асоциално поведение.

3. Редът и законността. Нуж-
ни са усилия за ревизия на без-
законната трансформация на 
собствеността в условията на т. 
нар. „преход”. Пенсионерите и 
другите уязвими групи понесоха 
огромната цена на криминалния 
преход. Граденото от цели поко-
ления стана достояние на малци-
на галеници на конюнктурата. 

Затова - в какъвто и да било 
политически формат – 
вмРО щЕ ПРОДължАвА 
ДА ИзОблИчАвА 
КРИмИНАлНОтО тРУПАНЕ НА 
бОгАтствО в ПОслЕДНИтЕ 
ДЕсЕтИлЕтИя. 

Основно послание и действие 
на ВМРО и партньорите й ще 
бъде поддържането на реда и за-
конността, борбата с корупцията, 
осигуряването на прозрачност. 

Липсата на ред и законност е 
основен структурен проблем на 
българското общество. Българ-
ските граждани са дълбоко раз-
колебани във възможностите и 
желанието на управляващите и 
държавата въобще да въведат 
ред на цялата територия на Ре-
публика България и да осигурят 
правосъдие за всички български 
граждани. Съдебната система и 
правораздавателните органи са 
дълбоко поразени от криминал-
ния преход. В организацията и 
дейността на съдилищата и съ-
дебната система е необходима 
спешна и основна промяна, коя-
то да гарантира на българските 
граждани реално и справедливо 
правосъдие.

4. Активното гражданство. 
Ние сме убедени и в правото на 
българските граждани да участ-
ват във вземането на решенията, 
които пряко ги засягат. Качест-
вото на демокрацията у нас се 
оказа под въпрос. Малцина вече 
виждат своите интереси предста-
вени в политическата борба.

Затова всякакъв съюз, в който 
ВМРО участва, следва да се за-
стъпва за провеждането на пове-
че референдуми. Тя ще предлага 
гражданско участие и ще изобли-
чава недостатъците на всички 
партии на статуквото, без изклю-
чение – БСП, ДПС, ГЕРБ и т.н. 

ВМРО и нейните партньори ще 
работят за правата на българите 
като потребители. 

тРябвА ДА Е гАРАНтИРАНО 
КАчЕствОтО НА хРАНАтА, 
НА възДУхА, НА сРЕДАтА в 
НАшИтЕ НАсЕлЕНИ мЕстА. 

Електроразпределителните 
дружества, топлофикациите, 
водните дружества, големите 
търговски вериги и всички други 
монополисти трябва да бъдат ли-
шени от възможността за спеку-
лативната ценова политика. 

5. човешкият капитал. Се-
мейството трябва да е центърът 
на посланията на ВМРО. От се-
мейството започва нацията ни. 
От децата, от грижата, от възпи-
танието, традициите, образова-
нието. 

Затова всеки политически 
съюз, в който ВМРО участва, 
следва да покаже дългосрочно 
последователно действие по от-
ношение на човешкия капитал на 
България. Критично важно е да 
се изисква от държавата 
стРИКтНА ДЕмОгРАфсКА 
ПРОгРАмА с ясНИ сРОКОвЕ, 
ОтчЕтНОст И ОтгОвОРНИ 
лИЦА. 

Целта е противодействие на 
настъпилата демографска ката-
строфа, която води до колапс на 
социализираните, образовани 
слоеве и респективно до все по-
малко и по-некачествена работна 
ръка, както и до задъхване и бло-
киране на социалната и осигури-
телната система.

Планомерното привличане на 
население с български произход 
в районите с най-критични демо-
графски тенденции у нас, както и 
в районите с дефицит на работна 
ръка, е сред мерките за справя-
не с демографската катастрофа, 
които ВМРО отстоява от години и 
трябва да бъдат отстоявани и от 
всички, които желаят да са парт-
ньори с ВМРО.

В същото време всяка коали-
ция, в която ВМРО участва, ще 
поставя постоянно въпроса за не-

- Николай, кое според теб по-
ражда агресията сред младите 
хора?

- На първо място е възпита-
нието - както в семейството, така 
и в училище. През годините на 
прехода родители и учители оста-
виха децата да се възпитават от 
интернет. Когато аз бях ученик, се 
притеснявахме от родителските 
срещи, страхувахме се какво ще 
съобщят за нас учителите ни. 
Сега ако учителят критикува по-
ведението на ученика, родители-
те започват да защитават децата 
си, дори ги поощряват да се дър-
жат нагло.

Промени се ценностната сис-
тема и вина за това имат всички, 
защото родителите са притисна-
ти да работят на повече от едно 
работно място, за да изкарват 
прехраната за домакинството. А 

учителите се чувст-
ват безсилни пред 
създалата се си-
туация с безброй 
права за ученика и 
неспазване на за-
дълженията. Всеки 
от нас трябва да се 
замисли за дегра-
дацията на обще-
ството ни.

- съществуват 
ли според теб по-
нятията морал и 
етика сред младе-
жите у нас?

- Днес наблю-
даваме навсякъде 
липса на възпитание. 
По-голямата част от учениците, 
като се върнат от училище, не ся-
дат да учат уроци и да пишат до-
машни, а сядат пред компютъра, 

псуват се в социалните мрежи, 
гледат разни садистични клипо-
ве. 
зА НИКОгО НЕ Е тАЙНА, чЕ 
всЕКИ ДЕН в сОЦИАлНИтЕ 

„България” публикува интервю с Николай Иванов - член на 
общинското ръководство на ВМРО – Благоевград, препечата-
но от вестник „Струма“. Автор на интервюто е журналис-
тът Слава Иванова. Поводът са наскро разпространените 
поредни кадри от бой в българско училище. Потресаващата 
картина сред учениците у нас ужасява с размерите на дегра-
дацията и невъзможността на семейството и училището да 
поддържат морал и етика у подрастващите.  

Преди месец Николай Иванов става свидетел на това как в 
барче в кюстендилското село Стоб две момичета пребиват 
трето. Той проявява гражданска съвест и сигнализира за ин-
цидента, защото според него подобна агресия и жестокост, 
и то при момичета, е недопустима.

Активистът на ВМРО е учил в Русия, защото майка му е 
рускиня, но след като семейството се мести в родния край 
на баща му, той продължава учението си в Благоевград. Вед-
нага след казармата заминава за Испания, учи в университет 
във Валядолид, работил е в Англия на студентска бригада. 
Миналото лято за кратко е работил в Кипър.

Младият човек владее английски и руски език и е имал въз-
можност да живее и учи в чужбина, но избира да остане в 
България. За себе си казва, че е патриот и милее за всичко 
родно.

Николай Иванов - член на общинското 
ръководство на ВМРО – Благоевград
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Поредните кадри на бой в българско 
училище предизвикаха възмущение в 
социалните мрежи

обходимостта от нарочна, цялост-
на и обхватна политика за мла-
дежта. Политика, която да бъде 
отделен ресор в държавната ад-
министрация и да бъде насочена 
в две основни направления – гри-
жа за младите и техните възмож-
ности и насърчаване на граждан-
ското участие на младежта.

Във връзка с това част от уси-
лията на ВМРО и партньорите 
й ще бъде повишаването на ка-
чеството на българското средно 
и висше образование.  

Българите заслужават човеш-
ко здравеопазване и ще отстоя-
ваме това в дългосрочна социал-
на стратегия, в която приоритет 
ще има тъкмо здравето и здраве-
опазването. 

6. българската земя. Селско-
то стопанство има сериозен по-
тенциал за създаване на заетост 
и икономически растеж. Земе-
делската земя е основен капитал 
на нацията ни и следва да бъдат 
създадени защитни механизми, 
така че тя да не попада в чужди 
ръце, да не се допуска свръхкон-
центрация на земеделска соб-
ственост в малък на брой стопан-
ски субекти, а да се насърчава 
дребната и средна собственост 
и селскостопанско предприема-
чество.
щЕ ПОлОжИм мАКсИмАлНИ 
УсИлИя зА сПЕшНА ПОмОщ 
зА сЕлсКИтЕ РАЙОНИ. 
ДлъжНИ смЕ ДА сПАсИм 
бългАРсКОтО сЕлО

и да осигурим възможността 
за пълноценно развитие в него 
на основата на съвременните 
средства за комуникации, както 
и дистанционното обучение за 
по-младите. Хората в селските 
райони са големите губещи от 
последните десетилетия и непре-
менно трябва да бъдат подкрепе-
ни от обществото ни.

Разработили сме специална 
програма за възраждане на ово-
щарството, зеленчукопроизвод-
ството и животновъдството, които 
ще задвижат преработвателната 
промишленост и износа на сел-
скостопанска продукция.

7. Антирегионализъм. Не 
бива да се допускат ярки разли-
чия в развитието на регионите у 
нас. 
тЕРИтОРИятА НА стРАНАтА 
НИ тРябвА ДА сЕ РАзвИвА 
РАвНОмЕРНО. 

Нацията и територията са не-
разривно обединени елементи на 

българската държавност. 
Територията на България тряб-

ва да се развива хармонично и да 
се организира максимално ефек-
тивно, за да се даде на гражда-
ните от всички части на страната 
равна възможност за личностно, 
професионално и икономическо 
развитие. 

Публичните инвестиции за ин-
фраструктура, здравеопазване, 
социални дейности и др. следва 
да се пренасочат от центъра към 
периферията, за да се компенси-
ра порочната политика за ограб-
ването и упадъка на регионите. 
ВМРО е за децентрализация и 
второ ниво на самоуправление 
на базата на шестте планови 
региона, с избираеми областни 
управители и областни съвети. 
За максимална независимост на 
регионите от центъра, директна 
връзка на с Брюксел, без участи-
ето на бюрокрацията в София.

8. Активната външна поли-
тика. Настояваме за провежда-
нето на външна политика, която 
има за цел постигането на неза-
обиколима роля на България в 
Югоизточна Европа и Черномор-
ския регион. 

Ще полагаме приоритетни уси-
лия за осветляване на историче-
ската истина и за правата на бъл-
гарите в чужбина – милиони наши 
сънародници останаха извън 
пределите на България. Не бе 
осъществен идеалът на Възраж-
дането – всички българи да жи-
веят в обща родина. Утвърждава 
се македонизмът – една лъжа не 
само пред българската история, а 
лъжа в лицето на човечеството. 
Ние сме длъжни да се борим с 
тази лъжа. Борбата за това не е 
реваншизъм, нито е национален 
егоизъм. Тази борба е стремеж за 
справедливост и човешки права.

Защитата на достойнството, 
правата и интересите на над 
1,5 млн. българи в Македония, 
Западните покрайнини и други 
съседни страни ще бъде изведе-
но като основен приоритет във 
външната политика на България. 
Приоритет е и недопускането на 
фалшифициране на българската 
история, култура и наследство с 
цел дебългаризиране (асимила-
ция) на българското население в 
Македония.

България не трябва да се от-
казва от своите ангажименти 
в двустранните отношения с Р 
Македония и всеки, който желае 

ВМРО за съюзник, ще трябва да 
се застъпва за далеч по-активна 
роля на българската държава по 
този въпрос. 
АКтИвНА тРябвА ДА 
бъДЕ И ПОлИтИКАтА НА 
бългАРсКАтА ДъРжАвА 
Към всИчКИ бългАРИ зАД 

гРАНИЦА. 
И към онези, които са избрали 

дом в чужбина, и към онези, за ко-
ито чужбина се е оказала там, къ-
дето са техните бащини домове.

Отношенията със съседите 
трябва да се определят основно 
от тяхното отношение към права-
та и достойнството на живеещи-
те на тяхна територия български 
общности. 

Икономизиране на външна-
та политика на България е друг 
наш приоритет. Дипломацията 
трябва да работи за излизане 
на нови пазари и възможности 
за българския бизнес, без оглед 
на международната конюнктура, 
идеологически предразсъдъци 
или съобразяване с интересите 
и натиска от по-големи и силни 
„партньори“. 

Дипломатическа дейност след-
ва да се активизира по отношение 
на страни, които играят все по-го-
ляма роля в световната политика 
и икономика като Китай, Япония, 
Индия, Бразилия и други.

Българската дипломация 
трябва да излезе от затворения 
триъгълник Вашингтон – Брюк-
сел – Москва. Отношенията с 
Русия трябва да се развиват на 
приятелска, но равноправна и 
взаимоизгодна основа.

9. Политиката по сигурнос-

тта. Основна грижа на какъвто и 
да било политически съюз с учас-
тието на ВМРО винаги ще е 
АРмИятА И НАЦИОНАлНАтА 
сИгУРНОст. 

Армията ни трябва да е в със-
тояние действително да произ-
вежда сигурност, а не да бъде 

разжалвана до мирновременен 
контингент за труд. Възстановя-
ването на военното обучение и 
военната повинност - в един осъ-
временен вариант - е една от на-
шите задачите.

Българската армия трябва да 
бъде приведена в състояние да 
изпълнява своите конституци-
онни задължения – защита на 
суверенитета и териториалната 
цялост на страната. 

Настояваме за спиране на са-
моразправата и деградацията на 
българските служби за сигурност 
– разузнаване и контраразузнава-
не. За да спре тяхното използва-
не за вътрешнополитически цели, 
трябва да бъдат изработени спе-
циални закони, регламентиращи 
тяхната дейност и пресичащи 
политическото вмешателство в 
тяхната работа, както и гаранти-
ращи честта и достойнството на 
офицерите и служителите, рабо-
тили и работещи в службите за 
сигурност.

10. Екологията. Опазването 
на природата е сред основните 
теми на ВМРО и ние бихме си 
сътрудничили само с онези, ко-
ито ги споделят. Борбата за при-
родата не е абстрактна, а е бор-
ба и за лицето на България. 
НИЕ От вмРО ПРИЕмАмЕ 
гРИжАтА зА ПРИРОДАтА 

КАтО зАДължЕНИЕ зА 
бългАРсКИтЕ ПАтРИОтИ. 

11. българската духовност. 
Българската култура изгуби мно-
го в днешните дни. Подмениха 
се културните ориентири на цели 
поколения. Държавното дисцип-
линирано културно производство 
беше заменено от нещо още по-
смущаващо – с войнстваща ан-
тикултурност. 

Затова евентуална коалиция, 
в която участва ВМРО, ще обръ-
ща специално внимание на по-
литики за насърчаване на бъл-
гарската култура и излаза й към 
света, за утвърждаване на роля-
та на Българската православна 
църква, която трябва да заеме 
мястото си във възпитанието на 
младите, в социализацията на 
личности, в утвърждаването на 
ценности, в избягването на зави-
симости като секти, наркомания 
и алкохолизъм. 

Православието трябва да 
бъде действително официална 
религия, която, заедно с другите 
традиционни вероизповедания, 
да има неотменима социална 
роля. Затова 
вмРО И ПАРтНЬОРИтЕ Й 
щЕ ИзИсКвАт ПУблИчНО 
ДъРжАвНА ПОлИтИКА 
зА ПОДПОмАгАНЕ НА 
ДУхОвНОсттА.

Българският език е основно 
достояние на българското сво-
еобразие. Той е олицетворение 
на духовното ни единство и пре-
делите на нашето землище. За-
това ВМРО настоява езикът да 
е защитен със силата на закон и 
охраняван срещу погубване.

12. стратегическото мисле-
не. България е длъжна да има 
дългосрочно целеполагане. Всич-
ки действия „на парче” вече са 
пагубни. Страната ни не разпола-
га с много време да спре опасни-
те демографски тенденции.

Затова ВМРО няма да встъпи 
в политически съюз, ако той не 
отстоява
бългАРсКА НАЦИОНАлНА 
ДОКтРИНА. в НЕя тРябвА 
ДА зАлЕгНЕ РАзвИтИЕтО 
НА бългАРсКИя НАРОД в 
НЕгОвАтА ПОлИтИчЕсКА И 
ДУхОвНА тЕРИтОРИя.

ВМРО и съюзниците й ще по-
ложат усилия за изработване на 
дългосрочни програми за разви-
тие на българската нация, които 
да отговорят на растящите пре-
дизвикателства пред България.

мРЕжИ ИмА мАтЕРИАлИ, 
КъДЕтО УчЕНИЦИ ПРЕбИвАт 
съУчЕНИЦИ.

Знаете ли, най-страшното е, че 
е много популярно сред младите 
момичета да се бият помежду си 
- било то за момче или за псувня. 
Всичко това се заснема с мобил-
ни телефони и се пуска в социал-
ните мрежи, където връстниците 
им ги хвалят и се възхищават. 
Шокира ме фактът, че младите 
хора се гордеят с тези си постъп-
ки. Вместо да ходят на училище 
и да се образоват, търсят повод, 
за да пребият някого и това да 
им повдигне рейтинга, и колкото 
е по-садистичен побоят, толкова 
по-популярни стават.
ИзчЕзНА ПОНятИЕтО зА 
ЕтИКА И мОРАл, слЕД КАтО 
мОмИчЕтА НА възРАст 
От 12 ДО 18 гОДИНИ сЕ 
РАзсъблИчАт гОлИ в 
сКАЙПА ПРЕД мОмчЕтА, 
И ОщЕ ПО-лОшОтО - 
ПРЕД РАзНИ чИчКОвЦИ 
ПЕДОфИлИ.

Деградацията придобива ка-

тастрофални размери, а това 
поколение се явява бъдещето 
на нашата нация, тези деца днес 
трябва утре да са нашите лекари, 
учени, политици... те са тези, от 
които ще зависи благополучието 
на нашата държава. Нито една 
власт досега не обърна внимание 
за възпитанието на 
младото поколение.

Днес всеки ученик 
от 12-и клас знае кой 
е Азис, а не знае кой 
е Христо Ботев. А 
нашите баби и дядо-
ви все още помнят 
изучаваните от тях 
стихотворения на 
Ботев. Сега ученици-
те знаят в колко часа 
отварят дискотеки-
те, а не знаят през 
коя година е създа-
дена българската 
държава. Насилието 
сред младите хора в 
България днес има 
невиждани мащаби, 
насилие, което гра-

ничи със садизма... Момичетата 
и момчетата не се възхищават на 
хора, допринесли с нещо за об-
ществото, а на тарикатите и бан-
дитите и всячески им подражават, 
живеят на принципа - колкото по-
вече хора прецакаш, толкова по-
добре.

- Като млад човек, избрал да 
живее и работи в родината си, 
какво друго те огорчава?

- За кратко работих в консул-
тантска фирма за европроекти и 
се убедих, че европрограмите са 
тромави, с много изисквания и хо-
рата сами се отказват. 
ДъРжАвАтА тРябвА ДА 
ПОмОгНЕ НА мАлКИя И 
сРЕДНИя бИзНЕс, ДА сЕ 
ДАвА възмОжНОст зА 
РАзвИтИЕ НА млАДИтЕ 
хОРА с РАзКРИвАНЕ НА 
НОвИ РАбОтНИ мЕстА в 
ПРОИзвОДствОтО.

В момента наблюдаваме от-
съствие на социална политика, 
просто държавата няма такава, 
раждаемостта спада всяка изми-
нала година и това не тревожи 
управляващите. За тях този про-
блем, че нацията се „топи”, не съ-
ществува. Прокараха се безумни 
закони, които на практика показа-
ха, че българите имат задълже-
ния, а ромите права.

Ето една от причините, пора-
ди която ние днес наблюдаваме 

повишаване на раждаемостта 
сред ромското население, те ста-
ват майки в тийнейджърска въз-
раст, 30-годишни вече са баби. 
Глупостите, които се наговориха, 
че ромите са бедни, отчаяни и 
нямало какво да ядат, си е чист 
популизъм. Една млада българ-
ска майка трябва едва ли не да 
се „бори” за социални помощи, а 
ромите само на месец от помощи 
взимат колкото една минимална 
работна заплата. Тогава защо им 
е да работят?

КъДЕ Е зАКОНът, РАвЕН-
ствОтО мЕжДУ хОРАтА, 
слЕД КАтО сЕ ПОзвОлявА 
ПОтъПКвАНЕтО НА ДОс-
тОЙНствОтО И ПРАвАтА НА 
бългАРИНА в сОбствЕНАтА 
мУ ДъРжАвА?! 

Аз не виждам нито едното, 
нито другото... И като всеки млад 
човек искам да мога спокойно 
да изляза с приятели, без да се 
страхувам, че някой ще излее 
гнева си върху мен. Искам жи-
вот, изпълнен с повече радости и 
сполуки...
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Държавата ни изоста-
вя. Полицията е далече. 
Кражби стават всеки ден. 
Бият възрастни хора, 
крадат от дворовете им, 
обират зимнината им. Би-
товата престъпност е 
навсякъде.  

ВМРО знае решенията и 
те пита за твоите идеи. 
Прочети списъка с на-
шите предложения и ако 
имаш да добавиш нещо, 
потърси ни на телефони-
те по-долу на тази стра-
ница. Сега управляващи-
те предлагат някакви 
частични мерки. 

ПРЕДлАгАмЕ слЕДНОтО:

1. Полиция във всяко село, 
вилна зона, квартал – 

това ще стане чрез решител-
но намаляване на безполез-
ната администрация в МВР 
и увеличаване на броя на 
полицаите по улиците и сред 
хората.

2. 24-часово присъствие 
на полицаи в близост 

до училища, детски градини, 
здравни заведения. 

3. Бързо, гъвкаво и ефек-
тивно правосъдие за слу-

чаите на битова престъпност 
– чрез въвеждането на прак-
тиката на пътуващия съдия. 
Такава вече работи успешно 
в Румъния.

4. Разширяване на възмож-
ностите на неизбежната 

отбрана - към момента въз-
можността за неизбежната 

отбрана е само ако те напад-
нат в жилището ти, при това с 
взлом или при непосредстве-

но проникване с насилие. При-
мерно, нападат те на вратата 
на жилището ти, за да проник-

нат в него. Но какво става, ако 
те нападнат на вилата ти или в 
двора ти!? Затова ВМРО поис-

ка текстът в Наказателния ко-
декс да бъде разширен, като 
„жилище” се замени с „недви-
жим имот на отбраняващия 
се”. 

5. Облекчаване на режима 
на придобиване и носе-

не на огнестрелно оръжие – с 
промени в Закона за МВР.

6. ВМРО вече организира 
доброволни отряди за 

защита на населението. Те 
са съгласувани с полицията. 
Всичко е законно. Добровол-
но звено от няколко месеца 
защитава успешно имотите на 
хората в старозагорското село 
Змейово. Ако искаш и в твоето 
населено място да съществу-
ва такова доброволно звено, 
потърси нашите представите-
ли на телефоните по-долу.

7. Разширяване на приложе-
нието на принудителния 

труд като наказателна мярка 
- за превъзпитаване.

8. По-строги наказания за 
просията и скитничество-

то – отстраняване на систем-
но просещи, на самонастани-
ли се и  т.н.

9. Увеличаване на правомо-
щията и ресурса на квар-

талните полицаи.

10. Постоянно видеонаб-
людение на пробле-

матични места, включително 
инфраструктурни обекти, же-
лезопътни линии и т.н. 

Прочети списъка с нашите 
предложения и ако искаш да 
добавиш нещо, потърси ни 
на посочените телефони.

вмРО с 10 РЕшЕНИя сРЕщУ бИтОвАтА ПРЕстъПНОст 
ДОбАвИ свОИтЕ ПРЕДлОжЕНИя! 

Управляващите предлагат само частични мерки срещу ежедневните престъпления

от страница 1 

Както „България” съобщи 
преди време, 1,5% от бъл-
гарите (или близо 100 хи-
ляди души) биха гласували 

за ВМРО показа и изследване на 
„Маркет линкс”, публикувано още 
през есента. 

В изборите за президент и 
местна власт пред две години  и 
половина ВМРО стартира от по-
ниски нива. На отминалите избори 

през 2013 г. за партията гласуваха 
близо 70 хиляди души. Очертава 
се тенденция за плавно увелича-
ване на потенциала на ВМРО.

Ако изследването на „Маркет 
линкс” се преизчисли към броя на 
реално очакващите се да глесуват, 
това на практика дава възможност 
за достигане и на 3% от гласува-
лите или съвсем близо до барие-
рата за влизане в парламента.

След публикуването на данни-

те на „Маркет линкс” през есента 
обаче дойдоха ред действия на 
ВМРО, които позиционираха пар-
тията още по-стабилно. Именно 
ВМРО разви най-разумните пред-
ложения по въпроса с нелегалната 
имиграция, както и с продажбата 
на земя на чужденци, исканията 
на мюфтийството за джамии в 
цялата страна и т.н. Всичко това 
затвърди възходящата логика при 
ВМРО.

Социологията отрежда на ВМРО 
мястото на незаобиколим фактор

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: Марин Иванов – 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:

Доверието към Красимир Каракачанов и към други лидери на партии или 
политически проекти – източник: вестник „Преса”


