
РЕДАКЦИОННИ

Пазарната икономика трябва 
да бъде с човешко лице!*

Българи зад граница:  
София ни изоставя 

Джамбазки: Борим се за на-
ционално силна и социално 
справедлива България

Да падне границата за под-
помагане от 350 лв.
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Държава, член на Европей-
ския съюз, която не може да 
осигури достойни доходи за 
младите хора, за възрастните 
и за майките, не може да бъде 
наречена достоен член на ев-
ропейското семейство. 

През последните години 
социалната политика беше 
изоставена от предишните 
правителства на заден план. 
Първо, поради факта, че има-
ше икономически растеж през 
последните години. Второ, 
влязохме в етап от няколко уп-
равления, в които социалната 
политика не беше акцентът. 
Магистрали, пътища, еста-
кади, имаше и идея страната 
ни да плати вноска за полет 
до Марс, но майките и хора-
та бяха изоставени на заден 
план.

Когато говорим за социал-
на политика, от едната стра-
на стоят ниските доходи, а от 
друга - високата безработица. 
Доказано е, че от това идва 
и демографската катастро-
фа, която е основен проблем 
за страната. Ниски детски 
добавки, малките доходи, кои-
то получават майките, ниски 
заплати, безкрайно ниски пен-
сии. 

Продължава на стр. 5
* Заглавието е на „България”. 

Препечатваме от Бареков.ком 
с незначителна редакция
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ОбЕДИНЕНИтЕ сИлИ НА ВМРО, „бългАРИя бЕз ЦЕНзуРА” 
И зНс зАстАНАхА сРЕщу МОНОпОлИтЕ НА ВлАсттА, 
сРЕщу пРЕстъпНОсттА И бЕДНОсттА 

ВМРО – Българ-
ско национално 
движение встъ-
пи в коалиция с 
новото движение 
на Николай Баре-
ков „България без 
цензура”. Равноп-
равният съюз на двете пар-
тии е центристка патриотич-
на коалиция. 

Тя ще се яви на изборите 
за български представители в 
Европейския парламент през 
месец май тази година, заед-
но със Земеделския народен 
съюз и други формации.

Целта на коалицията е 
борба срещу бедността, ут-
върждаване на патриотизма 
и ревизия на властта и неза-
конното богатство.

Повече за първите 
действия на новия поли-

тически съюз вижте на 
страница 3

ВМРО в коалиция с „България без 
цензура” срещу статуквото

Николай Бареков, пред-
седател на „България без 
цензура”:

„България без цензура” и ВМРО 
поведоха 6 хиляди души в нов 
протест срещу монополите 

Повече снимки вижте на стр. 8

Красимир Каракачанов, председател на ВМРО - БНД

ВМРО: Готови ли сме да приемем бежанци 
от българското малцинство в Украйна?
ДъРжАВАтА ДА ОтстОяВА МНОгО пО-тВъРДО пРАВАтА НА бългАРИтЕ В РАзМИРНАтА РЕпублИКА

По-активна защита на бъл-
гарите в Украйна поиска 
ВМРО – Българско наци-
онално движение от ре-

сорните държавни институции. 
Партията иска много по-твърд 
тон в отстояването на правата на 
сънародниците ни в размирната 

страна, както и отчет за готов-
ността на България да приеме 
бежанци от българското малцин-
ство в Украйна.

„Както приемахме нелегални 
имигранти, сега трябва да сме 
готови да приемем и своите съ-
народници”, гласи позицията на 

ВМРО.
Външният министър Кристиан 

Вигенин вече се противопостави 
на отмяната на закона за регио-
налното използване на малцин-
ствени езици в Украйна, дошла 
след свалянето на Виктор Яну-
кович от власт. Законът позво-

ляваше официалното ползване 
на езици на различни етнически 
групи, които съставляват пове-
че от 10% в даден регион, като 
българският език имаше именно 
такъв статут.

ВМРО адмирира показаната 
досега от министър Вигенин по-

зиция, но настоява за ясно ста-
новище в тази посока и от страна 
на министър-председателя Оре-
шарски и останалите институции, 
както и за много по-твърдо зас-
тъпване на България за нашите 
сънародници. 

Повече на стр. 4

По традиция 
стотици 

членове 
на ВМРО 

отбелязаха 
136-тата 

годишнина от 
освобождението 
на България от 
турско робство 
на връх Шипка
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С пет предложения за пре-
одоляване на регионал-
ната несправедливост 
излиза ВМРО – Българ-

ско национално движение. По-
зицията на партията е по повод 
скандалите с разпределението 
на средства за общините от но-
вия фонд на правителството 
„Орешарски”.

„Видно е, че най-облагодетел-
ствани са общините, управлява-
ни от ДПС и БСП. Същевременно 
наблюдаваме опит недоволство-
то на милионите жители на още-
тените общини да бъде „яхнато“ 
от ГЕРБ - опит, който може да 

определим само като политиче-
ски цинизъм, разчитащ на късата 
памет на българите”, пише в ста-
новището на ВМРО. То е израбо-
тено заедно с Алианса за регио-
нална справедливост, създаден 
от заместник-председателя на 
ВМРО Искрен Веселинов.

Българското национално дви-
жение предлага значително по-
големи финансови правомощия 
и свобода на регионите. Така 
ще се преодолее политиката на 
безогледен регионализъм, поощ-
рявана от ГЕРБ и продължена 
от БСП. Тази политика елимини-
ра възможността за равномер-
но развитие на територията на 
страната.

Управлението на ГЕРБ беше 
свързано с най-крещящите про-
яви на регионална несправедли-
вост: любимци на властта се ока-
заха едва няколко региона, а над 
2/3 от територията на страната 
бе оставена без публични инвес-
тиции. Подходът на правител-
ството „Орешарски” е на практи-
ка продължение на тази политика 
на ГЕРБ, напомня ВМРО - БНД. 

Принципните предложения 
на ВМРО и повече подробнос-
ти вижте на стр. 6

НОВИНИ2

КОАлИЦИятА ВМРО И ббЦ пРЕДлАгА НА КРъглА МАсА, 
с учАстИЕтО И НА пРЕзИДЕНтА, ДА бъДАт ОбсъДЕНИ 
ИстИНсКИ ВАжНИтЕ тЕМИ зА РЕфЕРЕНДуМ 

КаБинетът Ощети Редица ОБщини.  
ВМРО с пРедлОжения сРещУ 
УМиРанетО на РеГиОните 
бсп пРОДължАВА пОлИтИКАтА НА 
гЕРб НА КРЕщящ РЕгИОНАлИзъМ

„изборният кодекс“ 
е провал. нека и 
референдумите ни 
да не са такива!

ВМРО - Българско национално 
движение и „България без цен-
зура” предлагат провеждане на 
кръгла маса, на която парламен-
тарни и извънпарламентарни 
сили, с участието и на президен-
та, да обсъдят важни теми за на-
ционални референдуми.

Според центристката патри-
отична коалиция само подобна 
инициатива ще даде възможност 
евентуален следващ референ-
дум да не остане безсмислен и 
да не обслужва конкретни поли-
тически интереси с конюнктурни 
и незначителни теми.

Според ВМРО електронно 
гласуване, по-чувствителен ма-
жоритарен елемент и задължи-
телно гласуване могат се въве-
дат веднага и без референдум. 
Затова не е целесъобразно един 
референдум да е само по трите 
въпроса, зададени от президен-
та, гласи позицията на новата 
коалиция.

Според нея има още много 
важни теми: броят на народните 
представители и техният иму-
нитет, възможността на избира-
теля да отзовава собствените 
си народни избраници, които не 
са отговорили на очакванията 
му, забрана на монополното по-
ложение на фирми у нас, член-
ството на Турция в Европейския 
съюз и много други. 

Точно по тези теми народът 
трябва да се произнесе чрез ре-
ферендум, смята ВМРО- БНД.

Партията подкрепя идеята ре-
ферендуми да се произвеждат 
заедно с всички избори. Отказът 

на властта през последните го-
дини да се допита до хората по 
въпроси, засягащи техния живот 
и развитието на държавата, до-
веде до натрупване на много от-
лагани решения.

ВМРО беше първата полити-
ческа сила, която внесе валидна 
подписка за национален рефе-
рендум у нас. През 2010 г. над 
330 000 подписа, събрани заедно 
с телевизия „СКАТ” за референ-
дум  по членството на Турция в 
ЕС, останаха без отговор от стра-
на на управляващите от ГЕРБ.

Подписката отлежава с години 
в Народното събрание – против-
но на всякакви закони. Така се 
случи и с втората подписка на 

ВМРО – за местен референдум 
относно концесията на водата в 
София.

А не сме чули защитникът на 
референдумите, г-н Плевнели-
ев, да е казал нещо за това, е 
коментарът на ВМРО – БНД. 
На всичкото отгоре доскоро 
Плевнелиев беше вицепремиер 
в същото това управление на 
ГЕРБ, което игнорира подпи-
ската за турското еврочленство 
и направи максимално възмож-
ното да обезсмисли проведения 
референдум за АЕЦ „Белене”, 
се казва още в позицията на 
ВМРО – Българско национал-
но движение и „България без 
цензура”.

„След пропаганд-
ните акции на 
управляващите 
с жандармерия 

в селата проблемите с бито-
вата престъпност в цялата 
страна ще си останат. Изис-
ква се работата срещу еже-
дневните кражби и насилие 
да е постоянна и ВМРО знае 
какви са решенията.” Това 
обяви наскоро секретарят на 
Софийския областен комитет 
на ВМРО - БНД Карлос Кон-
трера при представянето на 
кампанията на Българското 
национално движения „Пазим 
теб, пазим закона”. 

Кампанията е насочена 
срещу кражбите, насилието и 
създаването и капсулирането 
на гета. Тя предлага решения 
за справяне с ежедневната 
престъпност, сред които: пове-

че полицаи на ключови места, 
видеонаблюдение, увелича-
ване на възможностите за от-
брана, включително и с огне-
стрелно оръжие чрез промени 
в Наказателния кодекс и др. 

Начинанието включва и 
продължаване на работата 
по изграждане на добровол-
ни звена за защита на насе-
лението. Такива звена ВМРО 
вече създаде заедно с по-
лицията и други институции 
в няколко населени места в 
страната.

В момента ВМРО събира 
мнения и предложения по 
темата в срещи с граждани. 
Всеки, който иска да споде-
ли проблем, мнение или въ-
прос, може да се свърже с 
ВМРО на електронната поща 
vmro@vmro.bg или на теле-
фон 02/980 25 82.

Искрен Веселинов, 
заместник-председател 
на ВМРО и основател на 
Алианса за регионална 
справедливост

Красимир Каракачанов, Николай Бареков и Росен Петров 
по време на обща пресконференция на ВМРО и „България 
без цензура“

продължава кампанията на 
ВМРО „пазим теб, пазим закона” 

Правителството да си 
ходи, начело с правосъд-
ната министърка Зина-
ида Златанова, поискаха 

на протест българи от Македония 
и Западните покрайнини, подкре-
пени от членовете на българско-
то национално движение ВМРО.

Преди 7 месеца чиновниците 
в Министерство на правосъди-
ето, отговарящо за българското 
гражданство, си измислиха аргу-
мент, с който силно да ограничат 
даването на български паспорти 
за етническите българи от други 

страни. Подопечните на Зинаида 
Златанова бюрократи започнаха 
да искат документ за българския 
произход на родител на всеки 
кандидат. 

Така ощетени са най-вече 
българите в Македония и тези в 
Западните покрайнини – в тези 
области документи за български 
произход няма как да са налич-
ни, защото самата политика на 
Република Македония и на Сър-
бия е отричането на българския 
произход на тези хора.

Над 10 000 българи от Маке-

дония, Западните покрайнини и 
Молдова са със спрени препи-
ски за получаване на българско 
гражданство, след като ресорно-
то Министерство на правосъди-
ето поиска от тях невъзможните 
за представяне документи. На 
кандидатите за българско граж-
данство е бил поставен и неиз-
пълним срок – едва две седмици, 
за да представят документите. 
Има и абсурдно изискване же-
лаещите да оставят на гишетата 
оригиналите, които притежават.

Продължава на стр. 4

КОДЕКсът „МАНОлОВА” НЕ пРОчИстИ ИзбИРАтЕлНИтЕ 
спИсъЦИ, НЕ ДАДЕ ВъзМОжНОст зА ЕлЕКтРОННО 
глАсуВАНЕ И РЕАлНО пРЕНАРЕжДАНЕ НА лИстИтЕ

Българи зад граница с протест: софия ни 
изоставя, правителството да си ходи!

АбсуРДНИ ДЕйстВИя НА МИНИстъР зИНАИДА злАтАНОВА И  НЕйНИя 
зАМЕстНИК ИлИя АНгЕлОВ НЕ ДАВАт ВъзМОжНОст НА бългАРИ ДА 
ВъзстАНОВяВАт гРАжДАНстВОтО сИ

ВМЕстО ДА ИМА спЕЦИАлНА АДМИНИстРАЦИя зА 
бългАРИтЕ пО сВЕтА, упРАВляВАщИтЕ сЕ КАНят ДА 
зАКРИят РЕсОРНАтА АгЕНЦИя
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Операция „Чисти ръце”: ревизия, 
възмездие и възстановяване на 
държавността

Коалицията на ВМРО и „България без цензура” 
възроди протеста на българите. предлага нови 
избори, закон „Чисти ръце”, национална доктрина

НИтО МОНОпОлИтЕ сИ ОтИДОхА, НИтО ВлАсттА сЕ пРОчИстВА. зАтОВА:

Каракачанов: ЕРП-тата вън, 
ако вдигнат цената на тока!

бългАРИтЕ ОтНОВО ИзлИзАт сРЕщу бЕДНОсттА И КОРупЦИятА

Мащабен национален 
протест срещу монопо-
лите в държавата про-
ведоха ВМРО - БНД и 

„България без цензура“, които 
поставиха началото на центрист-
ко-патриотична коалиция. Под 
надслов: „На бунт срещу монопо-
лите“ в центъра на София се съ-
браха повече от 6 хиляди души, 
сред които имаше и привържени-
ци на Земеделски народен съюз, 
на движението „Сила”, което сто-
еше в основата на протестите 
срещу високите цени на горива-
та, и др.

Демонстрацията припомни, че 

година след началото на масови-
те граждански протести далеч не 
са решени основните въпроси, 
заради които хората излязоха – 
бедността, монополизацията на 
икономиката, липсата на закон-
ност и всеобщата корупция във 
властта.

Шествието премина през ми-
нистерствата на финансите, на 
икономиката и енергетиката, 
през централата на електрораз-
пределителната компания ЧЕЗ. 
Стигна и до Министерски съвет, 
където лидерите на ВМРО и на 
„България без цензура” произне-
соха емоционални речи.

„ЧЕЗ ни заплашват, че 
щели да фалират, ако 
не вдигнат цената на 
тока. Ние им казваме, 

че ако те фалират, ще се спаси 
българският народ. Цената на 
тока няма да се вдига! Ако се по-
виши, ЕРП-тата си отиват!”

Това заяви председателят на 
ВМРО – Българско национално 
движение Красимир Каракачанов 

Когато протестиращите стиг-
наха до Министерски съвет, 
заместник-председателят 
на ВМРО Ангел Джамбазки 

заяви: „Пред нас е основният мо-
нопол – този на властта на пре-
хода, който създаде монополите, 
срещу които протестираме!”

„Вие помните, че преди една 
година едно правителство го 
„удари токът” и падна. За една 

година нищо не е направено по 
проблема. Затова им казваме 
„довиждане“, заяви още Джам-
базки.

 „Тук сме, за да изметем бок-
лука“, заяви председателят на 
„България без цензура“ Николай 
Бареков и се закани, че ако ко-
алицията му с ВМРО стигне до 
победа на изборите, на Бойко 
Борисов и на всички политици, 

които са крали от народа, ще им 
бъде потърсена отговорност.

Бареков напомни резултатите 
от социологически изследвания, 
които сочат възходяща перспек-
тива за „България без цензура” и 
ВМРО. Ако коалицията на двете 
партии пробие на евроизборите 
през май, тя ще поеме път и към 
предсрочни парламентарни избо-
ри още в рамките на тази година, 
заяви Бареков.

Коалицията вече спечели ро-
лята на балансьор в политиче-
ския живот чрез депутатите в 
сегашния парламент, които се 
присъединиха към нея. От дви-
жението на Николай Бареков и 
от ВМРО зависи съдбата на уп-
равляващите. Дните на това пра-
вителство са преброени, припом-
нят от ВМРО и ББЦ.

ВМРО с национална доктрина

„Докато не се изработи 
доктрина, държавата 
няма как да тръгне на-
пред. Ние вече работим 

по този проект”, посочва лидерът на 
ВМРО Красимир Каракачанов. Той 
отбелязва, че другата алтернатива 
е още 24 години реформи, което у 
нас означава 24 години грабеж. 

„Минаха повече от 9 месеца, 
откакто това правителство е на 
власт. Време, достатъчно да се 
появи на бял свят един нов живот. 
Какво направиха те за това време 
- назначиха свои хора и продължи-
ха с грабежа. Не се различават от 
останалите”, категоричен е Карака-

чанов. 
„Дошло е време за национал-

ноотговорна политика, която ще 
осигури нормален живот на бълга-
рите”, заяви Каракачанов пред про-
теста на ВМРО и ББЦ срещу ста-
туквото. Каракачанов припомни, че 
именно ВМРО внесе първия проект 
за национална доктрина още през 
90-те години. „Националната док-
трина на България трябва да за-
сяга доходите, несоциализираното 
население, демографската криза, 
която гони младите, здравеопазва-
нето, образованието и още много 
други проблеми”, изреди лидерът 
на ВМРО - БНД. 

„За да възстановим държав-
ността, трябва да започнем от 
реконструкцията на политиче-
ската система”, заявява Николай 
Бареков. 

Депутатите, които се присъе-
диниха към „България без цензу-
ра”, вече внесоха в парламента 
законопроект за акция „Чисти 
ръце”, която да ревизира поли-
тическата прослойка. Тя включ-
ва лустрация за създателите и 
членовете на криминални групи-
ровки, елиминиране на партии, 
които са били в управлението 
на държавата, освен ако не са 

освободили от своите ръководни 
постове бивши премиери, ми-
нистри и заместник-министри, 
деполитизация на приходната 
агенция, пряк избор на съдии, 
прокурори, началници на РПУ-
та, отпадане на банковата тайна 
за политиците, отказ от партийни 
субсидии, още по-сериозно огра-
ничаване на политическата роля 
на офшорните дружества и т.н.

Коалицията на „България без 
цензура” и ВМРО иска подкре-
па за МВР, Българската армия и 
ДАНС чрез бюджета и специал-
ни законодателни разпоредби. 

Увеличаване на личния състав, 
режийните и социалните придо-
бивки, както и даване на статут 
на неприкосновеност за служите-
лите на тези ведомства, са част 
от предложенията на съюза меж-
ду ББЦ и ВМРО. 

И в Пловдив ВМРО събра 
стотици в протест срещу 
наглостта на монополите 
в държавата и най-вече 

срещу електроразпределител-
ното дружество ЕВН. Поводът 
бяха публично обявените наме-
рения на ЕВН да повиши цената 
на тока с 9%.

В новата проява от дългого-
дишната си битка с монополите 
ВМРО получи и подкрепата на 
„България без цензура“.

ВМРО поиска ревизия на 
ЕРП-тата и при установяване на 
нарушения – разваляне на дого-

ворите с тях. Наред с това глав-
ният прокурор да разследва про-
дажните политици, които дадоха 
ЕРП-тата в чужди ръце. За това 
призова Красимир Каракачанов.

„Един цар, който щеше да 
ни оправи за 800 дни, продаде 
без пари ЕРП-тата. Когато те не 
бяха частни, вкарваха в бъл-
гарския бюджет 90 млн. лева. 
Сега вкарват 0 лева, а токът 
скочи с над 120%. Къде беше 
българската държава през тези 
години, къде бяха тези три пра-
вителства?”, запита председа-
телят на ВМРО.

Протести на ВМРО 
и в Пловдив 

ВМРО – БНД не крие въз-
мущението си от седмиците 
на активна протурска про-
паганда у нас, започнала с 
недопустимото поведение 
на депутата от ДПС Хюсеин 
Хафъзов и продължила със 
скандалното посещение на 

ПРОТИВ домогванията на Мюфтийството 
и протурската пропаганда, ЗА взаимно 
уважение между етноси и религии! 

турския външен министър Да-
вутоглу. 

ВМРО и „България без цен-
зура” се обявиха срещу про-
дължаващите домогвания на 
Главното мюфтийство спрямо 
паметници на културата. 

Именно ВМРО започна 

борбата срещу неосновател-
ните съдебни претенции на 
Мюфтийството в цялата стра-
на.

Подробности по тема-
та – в интервюто на Ан-
гел Джамбазки на стр. 5

Хиляди се събраха в   Триъгълника на властта – Министерски 
съвет, Народното събрание и Президентството

Дните на правителството са 
преброени!

пред централата на ЧЕЗ. Думите 
му бяха съпътствани от сканди-
ранията на множеството „Остав-
ка“ и „Мафия“. 

„Електроразпределителните 
дружества да преминат в дър-
жавни ръце! Да се обявим срещу 
монополите и да върнем държа-
вата в наши ръце!” Такъв призив 
пък отправи заместник-предсе-
дателят на ВМРО-БНД Ангел 
Джамбазки под одобрителните 
възгласи на протестиращите.

Заместник-председателят на 
ВМРО заяви още, че едно от тези 
дружества издържа чешкия пен-
сионен фонд. Според Джамбазки 
така едно национално предател-
ство, каквото е даването на ЕРП-
тата в чужди ръце, е довело и до 

парадокса изнемогващите бъл-
гарски пенсионери да издържат 
чешките.

Красимир Каракачанов 
по време на 

антмонополен протест
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ВМРО: Готови ли сме да приемем 
бежанци от българското 
малцинство в Украйна?

с усИлИятА НА гРАжДАНИ НА РЕпублИКА
МАКЕДОНИя с бългАРсКО сАМОсъзНАНИЕ

Българи зад граница с протест: софия ни 
изоставя, правителството да си ходи!

Българи от Македония, Западните покрайнини и 
представители на ВМРО скандираха „Оставка“ пред 
сградата на Министерство на правосъдието

Продължение от стр. 1

По официални данни в Ук-
райна живеят повече от 
230 хил. етнически бълга-
ри. Заедно със смесените 

бракове бройката на българите в 
размирната страна е около поло-
вин милион.

„Докато Плевнелиев пише в 
„Туитър” за демократичната рево-
люция в Украйна, нека се сети и 
за сънародниците ни там, които 
сега, не особено демократично, 
са лишени от правото да ползват 
езика си”, пише още в позицията 
на българското национално дви-
жение ВМРО.

„А докато пресцентърът на 
Орешарски пише поредното му 
изявление, нека си даде смет-
ка, че в този критичен момент не 
само ние в България очакваме да 
имаме реален министър-предсе-

дател, а и стотици хиляди бълга-
ри в размирна Украйна”, завърш-
ва декларацията.

Както „България” съобщи в ми-
налия си брой, само преди седми-
ци българи в Украйна алармираха 
за това, че Румъния се възползва 
от драматичната ситуация, за да 
отправя претенции към територии 
в Украйна, населени с наши съна-
родници. 

Националната женска орга-
низация на ВМРО (НЖО) също 
изрази своята подкрепа и съпри-
частност към българите в Украй-
на. Председателят на НЖО д-р 
Султанка Петрова изпрати писмо 
за подкрепа, което да бъде помес-
тено във вестника на българите в 
Одеса – „Роден край“. Д-р Петро-
ва заявява готовността на Орга-
низацията за оказване помощ на 
българите в Украйна в този тру-
ден момент.

ДъРжАВАтА ДА ОтстОяВА МНОгО пО-тВъРДО 
пРАВАтА НА бългАРИтЕ В РАзМИРНАтА РЕпублИКА

Продължение от стр. 2

От 1912 г. в Македония доку-
менти за български произход не 
се издават, а официалната поли-
тика на Скопие от 1945 г. насам 
още повече затвърждава отрича-
нето на всичко българско. 

„тОВА пРАВИ лИ тЕзИ хОРА 
пО-МАлКО бългАРИ, тРябВА 
лИ ДА гИ ИзОстАВяМЕ!?”, 

попита Красимир Каракачанов 
по време на протеста.

Според Закона за българите 
в чужбина, ако въпросният до-
кумент за произход не е налице, 
Държавната агенция за българите 
в чужбина (ДАБЧ) издава удосто-
верение за български произход. 
В момента обаче Министерство 
на правосъдието на практика не 
признава дейността на ДАБЧ и 
така нарушава българското зако-
нодателство. 

МЕжДуВРЕМЕННО стАНА 
ясНО, чЕ упРАВляВАщИтЕ сЕ 
КАНят ДА зАКРИят ДАбч. 

Българското национално дви-
жение ВМРО от години настоява 
за създаване на работеща адми-
нистрация за българите зад грани-
ца, дори с ранг на министерство. 
„Извън България живеят милиони 

наши сънародници – наблизо и да-
леч – и вместо да ги улесняваме, 
ние закриваме единственото звено 
от администрацията, което работи 
с тези хора. Нека прочистят Аген-
цията, да я оздравят, но не и да я 
заличават”, призова още лидерът 
на ВМРО Красимир Каракачанов.

„Не познавате историята, не 
познавате законите, не познава-
те правата си по отношение на 
българите в чужбина. Вие сте 
срам и позор за Майка България. 
Кой е този заместник-министър 
Илия Ангелов, че да казва, че 
баща ми и майка ми не са бъл-
гари. Та нали точно те възпита-

ха мен и брат ми като българи!”, 
избухна в речта си по време на 
протеста пред правосъдното ми-
нистерство Петър Колев, родом 
от македонския град Щип.

„Всички ние, българите от Ма-
кедония, сме потресени, че след 
повече от 70 години българските 
управници са на една и съща 
позиция със сърбоманите в Ско-
пие и в Белград. Хората в Маке-
дония, чиито деди са умирали в 
затворите на Югославия заради 
произхода си, явно не са българи 
според днешните български ин-
ституции”, допълни Колев.

„КОя ИНстИтуЦИя пО-
ИсКА НА бългАРИтЕ В 
МАКЕДОНИя ДОКуМЕНт, 
ДОКАзВАщ бългАРсКИя ИМ 
пРОИзхОД, КОгАтО сЕ бИхА 
В МАКЕДОНО-ОДРИНсКОтО 
ОпълчЕНИЕ? 

Ние не знаем къде са костите 
на нашите дядовци, а какво ос-
тава за документите им”, изрази 
възмущението си Петър Колев.

„Днес скопските медии са с 
водещо заглавие „България се 
отказа от българите в Македо-
ния“. Днес върхушката в Скопие 
ликува, сигурно са закачили и 
портрети на Зинаида Златанова 
и заместника и. Господа упра-
вляващи, вие предадохте наци-
оналния интерес, вие унижихте 
българите в Македония”, заяви 
Красимир Каракачанов.

„Ние не искаме всеки жела-
ещ да получава българско граж-
данство. Проблемът е свързан с 
десетките хиляди българи, които 
искат гражданството да им бъде 
възстановено. Аз се опитвах кул-
турно и внимателно да обясня 
на министър-председателя, на 
министъра на правосъдието и на 
председателя на ДАБЧ, че това е 
национално предателство. Те из-
лъгаха, че ще предприемат мер-
ки. Затова протестът ни е само 
началото на борбата на българи-
те от Македония”, категоричен бе 
Каракачанов. 
„сИВИ чИНОВНИЦИ с 

МАНтАлИтЕт НА бЕзРОД-
НИЦИ ИсКАт От ЕтНИчЕсКИ 
бългАРИ ДА пРЕДОстАВят 
ДОКуМЕНт зА пРОИзхОД ВсЕ 
ЕДНО Е КАсОВА бЕлЕжКА. 

Искам да попитам тези наци-
онални предатели от Министер-
ството на правосъдието дали 
имат такъв документ за своите 
родители”, възмути се замест-
ник-председателят на ВМРО Ан-
гел Джамбазки.

„Министерството на правосъ-
дието нарушава закона като не 
признава българската принад-
лежност на хората в Западните 
покрайнини, въпреки че дори 
Сърбия го прави. Не признава и 
гагаузите в Молдова, а те винаги 
са били част от българския на-
род”. Това обяви организацион-
ният секретар на ВМРО Юлиан 
Ангелов.

Петър Колев и Юлиан Ангелов 
внесоха в деловодството на Ми-
нистерство на правосъдието де-
кларация, подписана от стотици 
българи от Македония, и апел от 
сънародниците ни от Западните 
покрайнини с искане за прекра-
тяване на порочната практика на 
министерството.

Зад подписката застанаха и 
историкът акад. Георги Марков, 
проф. Трендафил Митев - пред-
седател на Македонския научен 

институт, доскорошният поли-
тически затворник в Македония 
Мирослав Ризински от Български 
културен клуб - Скопие, Трайче 
Попов от Студентско дружество 
„Вардар” – София и др.

„НяКОй чИНОВНИК От Ес 
яВНО Е пОКАзАл ДЕй-
НОст, ОтбЕлязВАйКИ чЕ 
бългАРИя ИзДАВА тВъРДЕ 
МНОгО ДОКуМЕНтИ зА бъл-
гАРсКА пРИНАДлЕжНОст. 

Такова е и оправданието на 
ресорното Министерство на пра-
восъдието – имало много злоу-
потреби. Изчистете проблеми-
те, спрете злоупотребите, а не 
ощетявайте честните българи от 
чужбина”, настояха участниците 
в протеста и посочиха, че на-
шите сънародници зад граница 
само биха имали полза от пре-
махване на порочните практики 
при даване на гражданство. 

„Вместо това управляващите 
искат заради бълхата да изгорят 
юргана”, заявяват от ВМРО и до-
бавят, че на фона на демограф-
ския срив е безотговорно да се 
лишиш от външните българи.

Статистиката показва, че 
през миналата година Румъния 
е издала повече от 300 хиляди 
документа за гражданство на 
молдовци. В Унгария за периода 
2011 - 2013 г. са одобрени над 
344 хиляди документа, а Герма-
ния от 1952 до 2005 г. е издала 
над 5 млн. нови германски пас-
порта.

Петър Колев, българин от 
Македония

Председателят на ВМРО 
Красимир Каракачанов 
пред Министерство на 
правосъдието

Юлиан Ангелов, 
организационен секретар 
на ВМРО

струмица става център 
на българщината

Нова приемна на Бъл-
гарския културен клуб 
– Скопие (БККС) бе от-
крита в Струмица, Ре-

публика Македония, в навече-
рието на националния празник 
3 март.

„Надяваме се, че това мяс-
то ще се превърне в център на 
българщината в Македония“. 
Това заяви председателят на 
БККС Лазар Младенов.

„Тук нашите сънародници ще 
могат да съобщават за пробле-
мите, пред които са изправени 
като българи в Македония. Има-
ме амбицията да изградим бога-
та библиотека, чрез която всеки 
желаещ да може да се запознае 
с българската история и кул-
тура. Предвиждаме изложби и 

представяния на книги“, обяви-
ха от българското сдружение.

Сред гостите на откриването 
на клуба бяха представители на 
ВМРО, водени от председателя 
Красимир Каракачанов и орга-
низационния секретар Юлиан 
Ангелов, кметове и общински 
съветници от България и пред-
ставители на българското по-
солството в Македония.

Когато говорим за национал-
но освобождение и обединение, 
не бива да забравяме и борбата 
за българщината в Македония, 
коментираха представителите 
на ВМРО. Те отбелязаха наци-
оналния празник на България 
пред паметника на Гоце Делчев 
в Ново село, Щипско, Републи-
ка Македония.

Лазар Младенов, председател 
на БККС
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Ангел Джамбазки, заместник-председател на ВМРО – Българско национално движение:

Интервю на Иван Петров
- господин Джамбазки, има 

ли в страната етническо напре-
жение?

- Не. Има само политическа 
реторика на тази тема от някол-
ко седмици насам. Има опити на 
протурски и неконституционни 
партии като ДПС или партията на 
Касим Дал, която е част от т.нар. 
Реформаторски блок, да ползват 
предизборно страховете на сво-
ите избиратели, поставяйки теми 
като „майчини езици” и обичайни 
предизборни провокации.

За съжаление, има и опит на 
„Атака” да навакса загубената си 
популярност. А я загуби заради 
това, че на практика подкрепя 
правителството на БСП и ДПС.

тАКА чЕ сЕ РАзИгРАВА 
фАРс От стРАНА НА 
пАРлАМЕНтАРНИтЕ пАРтИИ 
И лИЦЕМЕРИЕ От стРАНА НА 
РЕфОРМАтОРсКИя блОК. 

В този фарс участват и ГЕРБ, 
и БСП. И двете големи партии се 
възползват: ГЕРБ - за да пона-
плюе управляващите, а БСП – за 
да се поразграничи предизборно 
от ДПС. Самото ДПС и насто-
ящите им партньори от „Атака” 
пък пробваха да стегнат своите. 
Това им се налага, защото идат 
евроизборите.

Щеше да е банален партиен 
театър, ако не беше игра с огъ-
ня.

- Казвате „лицемерие от 
страна на Реформаторския 
блок”. защо? 

- Да, тук идва редът да отго-
варят и господата от Реформа-
торския блок, в чийто редици е 
партията на Касим Дал и Корман 
Исмаилов. Тя не крие подкрепа-
та си от и към турския премиер 
Ердоган. 

На практика, чрез Дал и Ис-

маилов, Реформаторският блок 
е в коалиция с неоосманиста Ер-
доган. Целта на тази коалиция е 
ясна – Ердоган организира и на-
правлява гласовете на изселни-
ците в Турция за избори в Бълга-
рия – страшно опасна практика. 

При гласуването в Турция пар-
тията на Дал е втора политиче-
ска сила - разбира се, след ДПС. 
Двете антибългарски, етнически 
и противоконституционни пар-
тии са две лица на едно и също 
опасно явление – турска нео-
османистка инвазия в България. 
В момента играят и „македон-
ски“ политически вариант – и в 
левицата, и в десницата да има 
по една турска партия. БСП е с 

ДПС, а РБ и ГЕРБ - с Касим Дал. 
Така реално турските интереси 
винаги ще са гарантирани в уп-
равлението на България.  

същИтЕ тЕзИ хОРА В 
РЕфОРМАтОРсКИя блОК сЕ 
ИзжИВяВАт КАтО МОРАлЕН 
стОжЕР И ОбВИНИтЕл.

- защото участваха в проте-
стите...

- Добре, но не беше ли Костов 
този, който предложи конвенция-
та за националните малцинства и 
който заяви от трибуната на На-
родното събрание, че погребва 
българския национализъм? Не 
беше ли Радан Кънев този, който 

подкрепи гей парада в София? 
Както се вижда – страшно „кон-
сервативна“ и „дясна“ политиче-
ска позиция, напълно в духа на 
„традиционните семейни ценнос-
ти“. Не беше ли Меглена Кунева 
преговарящият, който прие да за-
твори блокове в АЕЦ „Козлодуй”? 
А не беше ли г-жа Кунева, по ци-
тат от г-н Костов, някаква птица, 
дето нещо снасяше ли, мътеше 
ли в неговото гнезденце? Не беше 
ли Касим Дал заместник-предсе-
дател на ДПС поне 15 години, та 
сега е тръгнал да се прави на де-
мократ и реформатор? 

Страшно лицемерие и двоен 
стандарт – тук подскачат със сту-
дентите по площадите и подкре-
пят окупацията на СУ, но мълчат и 
свиват уши, когато коалиционни-
ят им партньор Ердоган брутално 
размаза с танкове, водни струи и 
куршуми просветските студентски 

протести в Цариград и Анкара.  

- посещението на турския 
външен министър Ахмед Даву-
тоглу у нас преди седмици като 
че ли беше добронамерено. 
Или?

- Погледнете само - седмиците 
между годишнината от обесването 
на Левски и националния празник 
3-ти март не бяха седмици на на-
ционална памет, а на турска про-
паганда. Започна се с театрално-
то слово на скандалния Хюсеин 
Хафъзов за някой си Ахмед Да-
вутоглу от село Искра или Иглика, 
за да се стигне до провокативни 
изказвания на самия скандален 
вътрешен министър на Турция 
Ахмед Давутоглу.

Посещението на последния 
може да бъде определено един-
ствено като 

Продължава на стр. 6 и 7

Ангел Джамбазки по време на антимонополен протест в 
София 

Коалицията на ВМРО с „България без 
цензура” се бори за национално силна 
и социално справедлива България

Орешарски, децата на 
работещите българи 
са дискриминирани!

При възможността да се въз-
ползва от 16 вида социални 
плащания, една непълнолетна 
и неработеща 17-годишна май-
ка на три деца може да достиг-
не месечен доход от около 1100 
лева. Тези пари идват от джоба 
на всеки съвестен данъкоплатец. 
Това коментират експертите от 
Центъра за демографска поли-
тика (ЦДП).

В същото време една рабо-
теща майка със среден доход в 
семейството малко над 350 лв. 
хем плаща данъци, хем не може 
да разчита на помощ от държа-

вата за отглеждането на своето 
дете – заради прословутия праг 
от 350 лв. доход, посочват от ор-
ганизацията.

„Пред семейството на тази 
българка очевидно има само две 
перспективи: мизерия или еми-
грация”, коментира проф. Петър 
Иванов от ЦДП. Изводът е, че 
правителството дискриминира 
образованите и работещи хора в 
полза на необразованите, нера-
ботещите и паразитиращите.

Какви са конкретните 
предложения на експертите – 
вижте на стр. 7

ЦЕНтъРът зА ДЕМОгРАфсКА пОлИтИКА: 
НАМАляВАМЕ с 8 ДуШИ НА чАс

1100 лВ. сАМО От сОЦИАлНИ плАщАНИя МОжЕ ДА 
ВзЕМАт НЕпълНОлЕтНИ МАйКИ НА пО тРИ ДЕЦА

От днес, от тази минута, 
аз наистина приемам 
да бъда част от „Бъл-
гария без цензура“, 

особено ако тя бъде в коалиция 
с ВМРО, тъй като те отговарят 
на моите граждански виждания 
за свобода на словото и патри-
отизъм. Това заяви наскоро в 
ефира на БТВ телевизионният 
водещ Росен Петров.

С тези думи той се присъеди-
ни към коалицията на партията 
на Николай Бареков и ВМРО. 
Петров бе категоричен: „Моята 
чест на журналист и офицер ме 
задължава да съобщя следното: 
Към тях ме зове кръвта на два-
мата ми прадядовци, загинали 
през Балканската и Първата 
световна война, и кръвта на моя 
дядо, убит без съд и присъда 
преди 9-ти септември заради 
своите леви убеждения. Отивам 
там, за да се боря за национал-

но единение и помирение”.
Росен Петров се включи ак-

тивно в дейността на новото 
движение на Николай Баре-
ков. Известният водещ наскоро 

приветства и Организационния 
съвет на ВМРО, който даде 
зелена светлина на преговори-
те за центристко-патриотична  
коалиция.

РОсЕН пЕтРОВ:

с вас съм, ценя ВМРО!

Заместник-председателят на ББЦ Росен Петров

Продължение от стр. 1

Само мога да добавя, че 
сме единствената дър-
жава в Европа, която ос-
тавя пенсионера да жи-

вее под линията на бедността. У 
нас тя е определена на 260 лв. 
Това далеч не е линия на бед-
ността, а е бедствие - ако трябва 
да живееш с тези пари. Но дър-
жавата позволява пенсионерите 
ù да живеят с доходи два пъти 
под линията на бедността. Нещо 
трябва да се направи, защото 
държавата потъва.

Искаме да се повдигне темата 
за измисляне на нова идеология 
на капитализма. Преди 15 или 20 
години бяхме на път да обявим 

края на историята – че ще бъде 
излишна държавата като субект. 
Това претърпя провал и е добре 
да се признае, за да се изработи 
стратегия. Европейските държа-
ви са намерили своята рецепта. 
Най-развитите в икономическо 
отношение държави са и най-со-
циалните.

Нужна е нова икономическа 
философия. Капитализмът е 
единственият строй, който е до-
казал, че може да оцелява, но 
дивият капитализъм е фалирал. 
Затова заедно с експерти пишем 
нова стратегия за капитализъм с 
държавна регулация, т.е. капи-
тализъм с граници, с релси на 
развитие. Нужна е нова иконо-
мическа философия. 

НИКОлАй бАРЕКОВ, пРЕДсЕДАтЕл НА „бългАРИя бЕз ЦЕНзуРА”:
пазарната икономика трябва  
да бъде с човешко лице!
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ВМРО с предложения срещу 
умирането на региони  

Продължение от стр. 5

съзНАтЕлНА пРОВОКАЦИя В 
сАМОтО НАВЕчЕРИЕ НА 3-тИ 
МАРт. 

Няма как иначе да си обясним 
факта, че дълго отлаганото и па-
зено в тайна посещение на неоос-
манския идеолог Давутоглу дойде 
тъкмо в дните преди националния 
ни празник.

- Но какво беше толкова скан-
далното в посещението на Даву-
тоглу?

- Давутоглу поиска България да 
направи още за правата на турци-
те у нас. Пита се какво още? Вече 
имаме две турски партии – макар 
и противоконституционни. Поехме 
вина за Възродителния процес – 
макар да нямаме вина. Поехме 
вина с безумна, безсмислена на-

ционално предателска деклара-
ция, предложена от ДСБ и гласу-
вана от ГЕРБ и ДПС. 

Обещавахме подкрепа за тур-
ското членство в Европейския 
съюз – макар нито българите да го 
искат, нито Турция да е европей-
ска държава. Самоопределящите 
се като турци у нас имат всички 
възможни права.

Но всичко това явно не стига 
на Давутоглу и той заяви в София, 

че турският език бил автентичен 
у нас също както българският. На 
практика Давутоглу иска призна-
ване на фактическо двуезичие у 
нас. Думите му идват в контекста 
на чувствителната тема за предиз-
борната агитация на турски, която 
външният министър на Турция на-
рече „естествено право”. 

Давутоглу започва да говори и 
за мюсюлмански фондации и тех-
ните имоти у нас. Това пък е на 

фона на съдебните домогвания на 
Главното мюфтийство до памет-
ници на културата, които накараха 
страната да настръхне.

ВИжДАтЕ, чЕ ДАВутОглу И 
пОДОпЕчНИтЕ Му пАРтИИ 
у НАс тРАсИРАт пътя НА 
фАКтИчЕсКОтО РАзДЕлЕНИЕ 
НА бългАРИя. 

И ако Давутоглу действително 

Ангел Джамбазки, заместник-председател на ВМРО – Българско национално движение:
Коалицията на ВМРО с „България без 
цензура” се бори за национално силна 
и социално справедлива България

„През последните дни ес-
калира напрежение заради 
начина, по който бяха раз-
пределени средствата за 
развитие на регионите от 
правителството на Пла-
мен Орешарски. Видно е, че 
най-облагодетелствани са 
общините, управлявани от 
ДПС и БСП. Същевременно 
наблюдаваме опит недо-
волството на милионите 
жители на ощетените об-
щини да бъде „яхнато“ от 
ГЕРБ - акт, който може да 
определим само като по-
литически цинизъм, разчи-
тащ на късата памет на 
българите.“ 

Това се заявява в позиция 
на ВМРО, разпространена 
до медиите. Ето и нейния 
текст.

Ние от ВМРО държим да 
припомним, че имен-
но управлението на 
ГЕРБ беше свързано 

с най-крещящите прояви на 
регионална несправедливост: 
любимци на властта се оказаха 
едва няколко региона, а над 2/3 
от територията на страната бе 
оставена без публични инвес-
тиции, като инфраструктурата и 
икономиката бяха обречени на 
упадък.

Пак ГЕРБ се яви на изборите 
за местна власт през 2011 г. с 
циничната кампания, че общи-
ните, които не изберат техните 
кандидати, ще бъдат „наказани“ 
с лошо финансиране от цен-
тралния бюджет. Нещо, което 
впоследствие и се случи.

В този дух, ние осъждаме 
подхода на настоящото прави-
телство, който е пряко продъл-
жение на политиката, водена от 
предшествениците им. Трябва 
дебело да подчертаем, че този 
подход води до задълбочаване 
на регионалните различия, до 
обезлюдяване на територията 
на България и съсредоточава-
не на населението единствено 
в столицата, където стандартът 
е най-висок, а развитието - ус-
тойчиво. Това е и един от основ-
ните фактори за демографската 

катастрофа.
Ние настояваме в общество-

то ни да спрат да се градят 
разделителни линии, а да се за-
почне дискусия за механизми, 
които ще гарантират равномер-
ното развитие на територията 
на страната и справедливото 
разпределение на публичните 
инвестиции, независимо от това 
коя политическа сила управля-
ва България. Тези механизми 
вече многократно са предла-
гани не само от ВМРО, но и от 
неправителствени организации 
и видни български учени. Те са 
следните:

1. Децентрализация и съз-
даване второ ниво на 

самоуправление на базата на 
шестте планови региона;

2. Максимална независи-
мост на регионите от 

Центъра, директна връзка на 
региона с Брюксел, без участи-
ето на София;

3. Делегиране на доста-
тъчно широки правомо-

щия на регионите, които да са 
за сметка на компетенциите 
на централната изпълнителна 
власт. Реална деконцентрация 

да се приложи в следните сек-
тори на вътрешната политика: 
поддържане на вътрешен ред 
и сигурност, здравеопазване, 

образование, опазване на 
околната среда и рационално-
то използване на природните 
ресурси, социална политика, 

земеделие, регионално ус-
тройство, култура, организи-
ране на спорт, отдих и тури-
зъм, реализация на публични 
и европейски проекти;

4. Въвеждане на принципа 
на субсидиарност. 

По-долната териториална 
инстанция да е независима от 
по-горната, ако е в състояние 
самостоятелно да изпълнява 
успешно своите задачи;  

5. Разпределението на ин-
вестициите от бюджета 

или от европейските фондове 
по региони да бъде осъщест-
вявано по напълно справед-
лива, от социална гледна 
точка, схема под обществен 
контрол.

Струва си тези предложе-
ния да бъдат припомнени в 
момент, когато всяка полити-
ческа сила започва собстве-
на кампания за референдум, 
който да я легитимира пред 
избирателите. Защото реали-
зирането на тези предложе-
ния би решило един истински 
важен национален проблем.

Графика на Институт за пазарна икономика
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Продължение от стр. 5

Ако сегашният таван от 350 
лева доход за подпомагане (над 
който помощи за деца практи-
чески няма) остане, експертите 
от Центъра за демографска по-
литика смятат, че това е в услу-
га само на общностите в гетата, 
които нямат официални доходи. 

Този таван удря т.нар. рабо-
тещи бедни – съвестните бъл-
гари с доход над 350 лв., които 
плащат данъци. Именно на тях 
им е отнет достъпът до социал-
ни услуги. Това е противокон-
ституционно и е антибългарско 
в години, когато намаляваме с 8 
души на час, припомнят от Цен-
търа за демографска политика.

Те твърдят, че децата на ра-
ботещите българи на практика 
са дискриминирани. 

За да има баланс в отноше-
нието към майките в България, 
от Центъра за демографска 
политика предлагат поне да се 
премахнат рестриктивните мер-
ки спрямо онези жени, които до-
като са в майчинство, са дали 
децата си на ясла. Предложе-
нието е те да не връщат взетите 
майчински.

Съветът на специалистите 
е да се обмисли въвеждане на 
образователен ценз за майката 
при определяне размера на по-
мощите за деца. Такъв пример 
вече има в община Ботевград, 
която дава помощи за новоро-
дено в зависимост от образова-
нието на майката.

От Центъра за демографска 
политика призоваха България 
да ползва опита на страни, които 
са решили успешно демограф-
ските и етническите си пробле-
ми, като Сингапур, където дори 
няма подобни спорни социални 
плащания.

Ето и подробен списък с 
различните социални помо-
щи, които стимулират без-
отговорната раждаемост, 

съставен от проф. Петър 
Иванов от Центъра за демо-
графска политика. Този тип 
плащания у нас са удивител-
но много. Ето как непълно-
летна и безработна майка на 
три деца за 10 години може 
да постигне среден доход, 
за който мнозина работещи 
българи биха мечтали. „Бъл-
гария“ публикува списъка с 
всичките многозначителни и 
кухи букви на закона, високо-
парни съкращения и изрежда-
ния, които безотговорните 
законодатели са предвиди-
ли:

КОлКО МОжЕ ДА ВзЕМА 17-
гОДИШНА бЕзРАбОтНА МАй-
КА НА тРИ ДЕЦА зА пЕРИОД 
От 10 г.

Социални помощи за майките 
в България, предвидени в бю-
джета на кабинета „Орешарски”:

1. Помощ при бременност 
по чл. 5а от ЗСПД, едно-

кратно 150 лв., само за тези, 
които не са плащали осигуров-
ки по КСО и със среден месе-
чен доход под 350 лв. - общо 
450 лв. месечно;

2. Помощ за раждане на 
дете (250 лв. за първо-

то, 600 лв. за второто и 200 лв. 
за третото дете) - общо 1050 
лв. еднократно;

3. Помощ при раждане на 
дете с увреждания - ед-

нократно 100 лв.;

4. Месечна помощ по чл. 8 
от ЗСПД (при родители 

без социални осигуровки и до-
ход под 350 лв.) - по 100 лв. 
месечно до навършване на 1 
година;

5. Помощ при раждане на 
близнаци по 1200 лв. на 

близнак - еднократно 2400 лв.;

6. Месечна помощ за дете 
(35 лв. доскоро), а от 

2014 г. - по 50 лв. (след това 
може и повече), при доход по-

нисък от 350 лв. - или общо 
150 лв. месечно;

7. Месечна помощ за близ-
наци до завършване на 

средно образование, месечно 
по 52,50 лв. - общо 103 лв. ме-
сечно за години наред;

8. Месечна добавка за 
дете с увреждания (70% 

от брутната МРЗ) по 189 лв. 
месечно (според годишния до-
клад на Държавния департа-
мент на САЩ 47% от децата в 
гетата у нас са болни от астма 
или диабет);

9. Целева помощ на първо-
лаци: еднократно 150 лв. 

с праг 350 лв. - общо 450 лв.;

10. Компенсация за дет-
ска градина (чл.10б на 

ЗСПД) по 100 лв. - общо 300 
лв. месечно;

11. Безплатно пътуване на 
многодетна майка – го-

дишно, примерно, 100 лв. вся-
ка година;

12. Диференциран мини-
мален доход (ДМД) по 

чл.9, ал.3, т.8 на Правилника 
за прилагане на ЗСП: месечно 
в размер Х% от 65 лв. (65 лв. 
е гарантираният минимален 
доход, ГМД) - примерно 50 лв. 
месечно;

13. ДМД за дете до за-
вършване на средно 

образование - 91% от ГМД или 
по 59,15 лв. Общо: 197,45 лв. 
месечно;

14. ДМД за родител, от-
глеждащ сам дете/деца 

до 3 години (самотна майка) 
- месечно 78 лв. (чл.9, ал.3, 
т.10а от ПП на ЗСП);

15. Помощ за превенция 
на изоставяне (при за-

плаха от изоставяне на ново-
роденото) - еднократно 325 лв. 
(5 пъти ГМД);

16.  Помощ за реинтегра-
ция (да си вземе обра-

тно изоставеното дете) - евен-
туално еднократно 325 лв.; 
може и повече - еднократно 
1025 лв. за трите деца.

7МНЕНИя

вярва, че сме „приятели, съседи и 
съюзници”, както заяви, ще тряб-
ва да покаже, че Турция наистина 
гледа на Балканите като на евро-
пейски регион, а не като на бивша 
своя провинция. С посещението 
си у нас обаче, показа обратното.

- А каква е позицията на 
ВМРО по случая с джамията в 
пловдив?

- Да уточним – джамията не 
беше „потрошена“, както писаха 
много медии, бяха счупени прозор-
ците на сладкарницата под нея. 

Не приемам заклеймяването 
и сатанизирането на българите, 
които отидоха да изразят своето 
гражданско недоволство срещу 
предизвикателните претенции на 
Мюфтийството, зад които стои Ан-
кара. 

ОщЕ ВЕДНъж щЕ НАпОМНя 
зА сКАНДАлНОтО 
НАзНАчЕНИЕ НА ДНЕШНИя 
глАВЕН МЮфтИя В бългАРИя 
- ИМЕННО От ЕРДОгАН. 

Това е опасен прецедент. Глав-
ното мюфтийство е българска ре-
лигиозна институция още от 1908 
г. и трябва да се грижи за админи-
стриране на духовните потребно-
сти на нашите братя българи-мю-
сюлмани. Не бива да позволяваме 
да се превръща в политическо 
оръжие на неоосманистката екс-
панзия на Ердоган и Давутоглу по 

българските земи. 
Ние не можем да приемем оск-

верняване на храмовете на наши-
те братя мюсюлмани в България. 
Те са потомци на насила потурчва-
ните българи по време на осман-
ското нашествие и робство. Но и 
не можем да позволим абсурдните 
политически претенции на Мюф-
тийство към различни паметници 
на културата. 

Затова разбираме гнева на 
хората, но осъждаме действия-
та на провокатори и вандали. Не 
можем да оправдаем насилието. 
Ние, българските патриоти, не сме 
хулигани. Българският патриот е 
преди всичко човек, който иска да 
е в полза на обществото.

Знаете, че единствено ВМРО 
даде възможност на българските 
футболни привърженици да имат 
свои представители на изборите – 
Елена Ваташка от Сдружението на 
привържениците беше наш граж-
дански кандидат за народен пред-
ставител, както и много други.

ИМЕННО ВМРО 
зАпОчНА бИтКАтА с 
НЕОсНОВАтЕлНИтЕ 
пРЕтЕНЦИИ НА 
МЮфтИйстВОтО КъМ 
пАМЕтНИЦИ НА КултуРАтА В 
ЦялАтА стРАНА – 

ние започнахме протестите в 
Кюстендил, после в Дупница, въз-
противихме се и във Враца и До-

брич, бяхме рамо до рамо с Плов-
див и Карлово. 

А какво да кажа за Стара За-
гора, където именно заместник-
председателят на ВМРО Кристиан 
Петков, заедно с колегата си в Об-
щинския съвет Николина Горова, 
направиха възможното джамията 
да стане прекрасен музей на ре-
лигиите. И сега протестираме сре-
щу необоснованите искания тя да 
стане отново действаща.

- Как обаче Вашият патриоти-
зъм се вписва в коалиция с под-
чертано социалните послания 
на Николай бареков и неговата 
„българия без цензура”? 

- Това е патриотична коалиция. 
Да, тя е с подчертана социална 
насоченост. Няма как да си па-
триот и да не искаш преди всичко 
българите да живеят добре. 

НяМА сИлЕН НАРОД, АКО 
Е РАзДЕлЕН От ОгРОМНИ 
сОЦИАлНИ РАзлИчИя. 

Ние искаме едно и също с „Бъл-
гария без цензура” – национално 
силна и социално справедлива 
България. Искаме национално 
единение, както каза и Росен 
Петров, когато обяви, че симпати-
зира на ВМРО. Националното еди-
нение минава и през преодолява-
не на крещящата бедност.

- Какво следва за ВМРО в коа-

лиция с ббЦ?
- Неуморна работа на дейците 

на ВМРО, както досега. С тази ко-
алиция гласът на ВМРО в парла-
мента и в Европейския парламент 
ще стане много по-чуваем, нашият 
разумен патриотизъм ще стане не-
заобиколим фактор.

Ще ви дам само два примера. 
Именно ВМРО започна борбата 
с монополите през 2006 г. Години 
наред протестирахме, без меди-
ите да ни обърнат внимание. Съ-
брахме дори хиляди българи пред 
Министерския съвет. Но темата 
беше табу.

Именно ние от ВМРО започ-
нахме да говорим за демографска 
катастрофа. И пак дълги години 
темата беше табу. 

сЕгА ВсИчКИ 
пОлИтИКАНстВАт ВъРху 
ДЕМОгРАфсКАтА КАтАстРОфА 
И МОНОпОлИтЕ, НО МАлЦИНА 
пОМНят, чЕ ИМЕННО ВМРО 
НАсОчВАШЕ гОДИНИ НАРЕД 
ВНИМАНИЕтО КъМ тЕзИ 
ВъпРОсИ, пРИ тОВА с РАзуМ 
И с РЕШЕНИя. 

Давам Ви само два примера за 
това защо е важно ВМРО да обе-
дини сили с неопетнени полити-
чески формации и да получи свои 
представители в българските и 
европейските институции, а един 
ден да управлява и България. 

- Но към коалициите винаги 
има подозрение. 

- В последния брой на „Бълга-
рия” казахме ясно: това са усло-
вията на ВМРО, публикувахме ги 
навсякъде, седнахме да прегова-
ряме с „България без цензура”. 
Казахме: коалиции – да, но не с 
всекиго и само при тези условия.

тОВА, КОЕтО сЕгА 
зАпОчВАМЕ В КОАлИЦИя 
с ббЦ, Е ДългОсРОчНО 
НАчИНАНИЕ с НАй-МАлКО тРИ 
ОгРОМНИ ДОстОйНстВА:

Първо, в коалицията не участват 
омърсили се във властта хора – тя 
е единствената значима форма-
ция на политическия терен, която 
показва нови политици. При това е 
срещу статуквото въобще, срещу 
цялата парламентарна прослой-
ка, срещу БСП/ДПС, но и срещу 
ГЕРБ.

Второ, целта е да отнемем от 
турската етническа и противокон-
ституционна партия ДПС ролята 
на балансьор в политическия жи-
вот на България.

Трето, помиряваме национал-
ната и социалната идея – две 
идеи, които в хода на прехода 
бяха потъпквани. Обясняваше ни 
се, че държавата няма място в 
пазарната икономика и че наци-
ите изчезват. Отминалата година 
на протести ни показа, че нещата 
съвсем не стоят така.

да падне границата  
от 350 лв. доход за подпомагане
тя уДРя съВЕстНИтЕ бългАРИ, РАбОтЕщИтЕ бЕДНИ

Майки на протест пред Народното събрание

Проф. Петър Иванов



8 брой 18,  март 2014 г.НА буНт!

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

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, 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:

Над 6 000 души се включиха в акцията на ВМРО и ББЦ

133-тата годишнина 
от рождението на 

легендарния водач на 
ВМРО Тодор Александров 

отбелязаха в Благоевград. 
Цветя пред паметника 

му поднесоха членове 
на ВМРО, водени от 

председателя Красимир 
Каракачанов, заместника 

му Ангел Джамбазки, 
организационния 
секретар Юлиан 

Ангелов и членовете на 
изпълнителния комитет 

Иван Стоянов и Георги 
Васев.

„ОСТАВКА“ огласи блокираната централна част на София

Привържениците на ВМРО запалиха факли пред 
Министерски съвет

ПРОТЕСТ СРЕЩУ МОНОПОЛИТЕ – 
ГОДИНА ПО-КЪСНО

136-тата годишнина от освобождението на България от турско робство бе 
отбелязана от стотици членове на ВМРО от цялата страна пред паметника на 
връх Шипка, символ на историческата победа.

Снимка: Василена Георгиева


