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Разпространява се безплатно

Проклятието да си българин Юлиан Ангелов за днешната
в чужбина
политическа ситуация

Ангел Джамбазки:
Няколко големи града
и циганско море около тях
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ВМРО – Българско национално движение:

25 години преход стигат!
Време е за патриотизъм!
Съюзът на ВМРО и „България без цензура” днес е новият
балансьор, а утре ще е част от управлението на страната

Б

ългарското национално движение ВМРО
ще бъде единствената
измежду патриотичните сили в България, която ще
има свое представителство
в Европейския парламент.
Всички социологически проучвания до този момент показват, че съюзът на ВМРО
с движението „България без
цензура” има сигурни изгледи за присъствие в европарламента и е вече трета политическа сила в страната.
Така ВМРО, в центристката коалиция на Николай
Бареков, ще бъде единствената формация, която ще
представлява патриотично
настроените българи в европейските институции.
Очертаващият се висок
резултат на „България без
цензура” и ЗНС в съюза им
с ВМРО ще бъде и началото
на похода на патриотичната
коалиция към нови парламентарни избори, които да
отнемат решаващата роля
на партиите на статуквото
БСП, ДПС и ГЕРБ и обслужващите ги извънпарламентарни формации.
Затова гласът за листата

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов по време на антимонополен протест
на ББЦ, ВМРО и коалиционните им партньори е глас и
за разпускане на настоящия
парламент. С депутатите, които вече преминаха към коалицията на Николай Бареков
и продължават да преминават, това политическо обединение придобива ролята на

балансьор, който ще определи съдбата на този парламент.
В следващото Народно
събрание именно патриотичната коалиция ще бъде
основен фактор, от който ще
зависи властта в страната.
Така ДПС ще бъде измес-

тено от ролята си на определящ играч в българската
политика.

Последните действия на ВМРО в политически съюз с „България
без цензура” вижте на
страница 3

Достойни доходи, горди българи!

О

биколка на страната за повдигане на
националното самочувствие предприе
новата коалиция на ВМРО и
„България без цензура” със
ЗНС. Срещите в цяла България са под надслов „Реванш
за българския народ”.
Неслучайно говорим за
народа, споделя лидерът на
ВМРО Красимир Каракачанов. „Основното в тази коалиция е грижата за обикновения
човек, за неговия стандарт на
живот. Достойните доходи са
предпоставка и за национално самочувствие”, посочва
Каракачанов.
Както изданието „България”

вече съобщи, още преди два
месеца ВМРО предложи на
българските партии проста и
изпълнима програма за рязко
стимулиране на потреблението, чрез увеличение на пен-

сии и заплати в бюджетната
сфера за сметка на държавен
дълг, който бързо ще завърти
икономиката и съвсем скоро
ще се изплати.
„Всички тези заводи, всич-

ко беше правено от един
народ, който когато имаше
достойнство и разчиташе на
своите ръце, само за няколко години зае седмо място по
икономика в Европа. За 25 години обаче всичко това беше
унищожено. Политиците ни го
направиха умишлено, защото
един горд народ не може да
бъде грабен лесно. Затова ни
разделяха“, казва още председателят на ВМРО – Българско национално движение.
Целта на всичко това според Каракачанов е проста –
народът да се отчая до такава
степен, че по-умните да избягат, а останалите да станат
една нова рая и да си траят.
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Любовният триъгълник
БСП – ДПС – ГЕРБ
трябва да си ходи

Политическото пиене
на кафе между ГЕРБ и ДПС
преди седмици по темата
за Централната избирателна комисия показва ясно,
че във важни политически
епизоди Борисов и ДПС са
си добри политически приятели вместо опоненти. Без
значение дали става дума
за още една звездичка на генералските пагони на Борисов или за още едно място в
Централната избирателна
комисия.
Лекотата, с която уж
политически противници решиха да стиснат ръце по въпроса за ЦИК, показва ясно,
че ДПС продължава да бъде
диспечерът на българския
политически живот, който
определя на коя от двете
големи партии на статуквото да даде преднина.
Кафето на Местан и
Борисов започна да става
дълго. Като всяко прекалено
дълго кафе, то е разводнено
и блудкаво.
Затова ВМРО призовава
любовният триъгълник БСП
– ДПС – ГЕРБ (и „Атака”, която им свети) да отиват на
парламентарни избори, където ясно ще видят каква е
„народната любов”.
Мръсните игри в парламента проличаха именно в
момента, когато се решава
кой ще брои гласовете на
изборите – в препирнята за
Централната избирателна
комисия. Това показва истинското лице на псевдоелита
в Народното събрание.
Всички вкупом трябва
да си ходят, защото ако не
разпуснат този порочен
парламент и наесен не свикат избори за нов, хората
у нас отново ще излязат на
улицата. И този път прошка
няма да има.
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Продължава битката за български имена
в българските градове
На ред е Стара Загора
ВМРО – Българско национално движение постигна важен
успех в Стара Загора. Партията успя да получи подкрепа
от практически целия общински съвет за замяна на чуждите топоними на територията на общината с разбираеми
български названия.
Около това предложение
се обединиха също „Атака“
и Националният фронт за
спасение на България в града. Така ВМРО на практика
създаде патриотичен блок,
който ще отстоява каузата в
предстоящите месеци на обсъждане.
След като общинският съвет гласува „за“ искането на
ВМРО - БНД, бе създадена

и временна комисия, която
да дискутира и предложи цялостна стратегия по смяната
на топонимите. За шеф на
комисията бе избран заместник-председателят на ВМРО
Кристиян Петков, който е и
общински съветник в Стара
Загора.
Целта не е да се създава
конфронтация, а имената
на местностите да са ясни и
разбираеми за старозагорци,
пояснява Кристиян Петков
и още веднъж напомня, че
идеята е евтина и няма да
затрудни ни най-малко гражданите в административен
план.
Общинският съветник от
ВМРО и областен председа-

тел на партията Николина
Горова посочва местности
със затрудняващи имена
като Сюлюклюк, Фокербилюк,
Болдуборун, Дамладжа, Короклуците и редица други.
Така Стара Загора става поредният град, в който
ВМРО – БНД инициира промяна на остарели и неразбираеми имена. България е
изпълнена с топоними, които
отдавна са загубили своето
техническо, историческо и
морално значение за българските граждани. Тези имена
на местности създават трудности и е логично да бъдат
заменени със значими за
българина названия, е позицията на Българското нацио-

Николина Горова и Кристиян Петков – общински
съветници на ВМРО в Стара Загора
нално движение.
Според Указ № 1315 от
1975 г. на Държавния съвет,
който е в сила и до днес,
„наименованията трябва да
отразяват богатството и кра-

сотата на българския език, да
са благозвучни, разбираеми,
лесни за произнасяне. Да
внушават чувство за достойнство и гордост“.

Красимир Каракачанов Пропиляха 30 млн. за преброяването през 2011 г.
защити докторат
и скриха истината за демографската катастрофа

П

редседателят на
Българското национално движение
ВМРО Красимир
Каракачанов стана доктор
по международно право и
международни
отношения. Престижната титла
той получи, след като защити успешно дисертация на тема „Външнополитическата дейност на
ВМОРО (1893 - 1918 г.)” в
Югозападния университет

„Неофит Рилски“.
Научен
ръководител
на Каракачанов бе доц.
д-р Йордан Величков, а
рецензенти - проф. Нина
Дюлгерова и проф. Трендафил Митев. Акад. Георги Марков пък беше част
от журито на защитата.
Обучението
в
ЮЗУ
беше доста трудно. Явявах се успешно на писмени и устни изпити, като
материята беше повече
юридическа, пояснява Каракачанов.
Рецензентът на лидера
на ВМРО – проф. Трендафил Митев, председател
на Македонския научен
институт, сподели, че в
дисертацията се изследва онази традиция от националния политически
процес, чието продължение днес и в перспектива
Каракачанов е превърнал
в своя житейска съдба.

проф. Петър Иванов от
Центъра за демографска
политика

ВМРО настоява да се търси
наказателна отговорност за небрежността в Националния статистически институт (НСИ) при
преброяването през 2011 г.
Исканията на Българското национално движение идват след
скандалните разкрития за неточностите при преброяването през
2011 г. по отношение на етническия състав и броя на населението у нас.
Пропуските при събиране и

обработване на информацията
от преброяването са престъпна
небрежност, която би могла за
застраши националната сигурност на държавата. Недопустимо е България да няма ясна
представа за състоянието на
човешкия си капитал – особено в условията на демографски
колапс. Това е все едно да ви
лекуват от диабет, а да не могат
да премерят кръвната захар, се
казва в позицията на Българското национално движение.
Още при оповестяването на
резултатите от преброяването
през 2011 г. ВМРО - БНД алармира, че получените данни за
броя на населението са прекалено оптимистични на фона на
статистическите тенденции, а
ясна картина за етническия състав липсва.
Преди това пък НСИ бе включило в методиката си като отделни етноси и българите мюсюлмани, което накара ВМРО
да излезе със силно критична
позиция, в която се пита отделен

етнос ли са православните българи, българите будисти и т.н.
Това доведе до оставката на
тогавашния шеф на института
Мариана Коцева, с което обаче
не бяха решени проблемите на
преброяването. ВМРО дори разпространи декларация с питането „Кой си измива ръцете с доц.
Коцева?”.
От Центъра за демографска
политика (ЦДП) пък изпратиха декларация в подкрепа на
действията на сегашната шефка
на НСИ Ренета Инджова, която
започна проверката на скандалите. Председателят на ЦДП
Искрен Веселинов настоява
компетентните органи да започнат разследване по чия вина са
изхарчени 30 млн. лв. - колкото
е струвало на данъкоплатците
преброяването.
Неточните данни на статистиката са в услуга на тогавашната
власт от ГЕРБ, която искаше да
скрие тъжната демографска картина, убеден е проф. Петър Иванов от ЦДП.

Комисията за защита на конкуренцията постанови:
Лихви на „Софийска вода” незаконни.

Ще връща ли концесионерът пари?

Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) установи злоупотреба с господстващо положение от страна на
„Софийска вода“ АД.
Концесионерът на софийското водоснабдяване прибира противозаконно лихва
за забавянето на служебно
начислени задължения за
ползваната услуга, посочват от КЗК. Това засяга интересите на потребителите
и представлява налагане на
нелоялно търговско условие
по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, обосновават се от комисията.

При тази ситуация съвсем
резонно е питането дали „Софийска вода“ АД доброволно ще върне неоснователно
получените лихви на потребителите. Като познаваме
практиката на дружеството,
те едва ли ще връщат пари,
е коментарът на ВМРО –
Българско национално движение. Но решението на КЗК
е едно добро основание за
завеждане на съдебни дела
за плащанията, които се оказаха противозаконни, припомня ВМРО - БНД.
Каква е предисторията?
Съгласно общите условия на

„Софийска вода“ АД потребителите следва ежемесечно да заплащат ползваните
от тях ВиК услуги, но отчитането на действително изразходваното количество вода
се извършва веднъж на три
месеца. За всеки от двата месеца, в които не се извършва
реално отчитане, ВиК операторът начислява количество
вода, определено въз основа
на средния месечен разход
от предходните два отчета,
т.е. става дума за прогнозно
потребление.
Изравнителната сметка,
която се изготвя в края на

тримесечния период, установява размера на потреблението за периода, но не и
точния размер на потребеното количество вода за всеки
отделен месец.
При забавяне на плащанията обаче „Софийска
вода” слага лихва върху въпросните прогнозни количества. Така ВиК операторът
начислява лихви не само
върху стойността на реално
използваната вода (която се
изчислява веднъж на тримесечие - след действителния
отчет на водомерите). Това
поведение на дружеството

директно уврежда интересите на потребителите, заключват от Комисията за защита
на конкуренцията.
Това е и поредният довод
в подкрепа на позицията на
ВМРО, че управлението на
водата трябва да премине
в обществени ръце. Преди време партията внесе в
Столичния общински съвет
хиляди подписи с искане за
местен референдум за разваляне на концесията със
„Софийска вода“, а наскоро
оспори и новото искане на
концесионера за повишение
на цената.
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Гласът за ВМРО в коалицията на „България без цензура”
е твоят протест срещу парламентарното статукво
Законът „Чисти ръце” ВМРО: След евроизборите –

З

аконопроектът
на
„България без цензура” за акция „Чисти
ръце” е вече внесен в
парламента. Проектът предвижда пълна проверка на
имуществото на публични
лица. Народните представители са едни от първите, които ще бъдат проверени по
новия закон.
Всяка година подлежиш на
проверка, както и роднините
ти по пряка и по съребрена
линия до 4-то коляно, коментира още вносителят на „Чисти ръце“ Светлин Танчев.
Акцията „Чисти ръце“ предвижда също и лустрация за
участниците в криминални
групировки, освобождаване
на партиите от компрометирани фигури като бивши премиери, министри и заместникминистри.
„Ние предлагаме и съди-

предсрочни парламентарни

В
снимка: barekov.com
ите, и прокурорите да бъдат
избирани. „Чисти ръце“ означава всеки съдия или прокурор да бъде наблюдаван
какви доходи има, не може
изведнъж да забогатееш и
да не можеш да обясниш как.
„Чисти ръце“ ще ни помогне
да сменим чипа на депутати
и магистрати. Освен всичко
това ние искаме и намаляване на броя на депутатите,
възможност те и общинските

съветници да бъдат отзовавани”, пояснява лидерът на
„България без цензура” Николай Бареков.
Акцията „Чисти ръце” предвижда също началници на
РПУ да бъдат пряко избирани,
да отпадне банковата тайна
за политиците, да бъдат отменени партийните субсидии,
още по-сериозно да се ограничи политическата роля на
офшорните дружества и т.н.

Срещу произвола на частните
съдебни изпълнители

К

оалицията на „България без цензура“ внесе
в парламента проект за
мораториум върху изпълнителните дела на част-

ните съдебни изпълнители.
Центристката
патриотична
коалиция иска мораториум
за 6 месеца или година, докато се направи промяна в

закона за частните съдебни
изпълнители, който да съкрати техните правомощия,
за да не дерибействат, обяснява
заместник-председателят на „България
без цензура” Ангел
Славчев.
„Миналата година ние съборихме
едно правителство,
но борбата ни тогава
беше с монополите
и картелите. Въпреки че тогава ни обещаваха да ги няма,
това не се случи,
ето защо ние поехме нещата в свои
ръце, някой трябва
да сложи нашийника
на банките и монополите“, коментира
още Ангел Славчев,
който преди година
беше основен лидер
във
февруарските
протести.

При санкции трябват и компенсации

идно е, че това правителство не се ползва
с общественото доверие. Не само Пеевски
е причината, просто той даде
повод да се разбере, че и това
правителство е като предишните - шуробаджанащина и
партизанщина. Затова съвсем
скоро трябва да се проведат
и предсрочни парламентарни
избори. Това заяви председателят на ВМРО - БНД Красимир Каракачанов в скорошно
изявление пред медии.
В евроизборите новата
коалиция на „България без

цензура” и ЗНС с ВМРО има
всички изгледи да бъде трета
политическа сила, сочат социологическите изследвания.
Това ще е и логичният знак,
че хората искат промяна и
ние ще свалим този парламент, пояснява лидерът на
ВМРО.
„Това е коалицията на протеста срещу статуквото”, заявява Каракачанов и добавя:
„Нашата коалиция е алтернатива за всички онези, които
не харесват нито ГЕРБ, нито
БСП, нито ДПС и търсят нещо
различно”.

Дамите от ВМРО в подкрепа
на малката Меган и майка й

Б

ългари в десетки градове на страната излязоха
на протест в подкрепа
на малката Меган и в
защита на децата на България.
Нашумелият случай предизвика вълнение в страната, след
като британските власти отнеха малката Меган от майка й
Елисавета Попова. Причината
е бащата англичанин, хванат
да гледа порнографски материали с деца. Бащата обаче
отдавна е разделен с майката,
а Елисавета не може да се примири, че ще загуби детето си.
Националната женска организация на ВМРО – Българско
национално движение стана
част от протеста. Целта е българската държава да бъде принудена да се намеси и детето
да бъде осиновено от биологичните си български роднини
- дори от баба и дядо.
Министерството на правосъдието е запознато с всички
подробности по случая, но от

ВМРО за кризата с Украйна:
Българският интерес на първо място!

Д-р Султанка Петрова,
председател на НЖО на
ВМРО
ведомството отговорили на
майката, че няма законово основание да защитят правото
на Меган да живее и расте със
своите близки.
Протестът беше организиран
от групата във „Фейсбук” „Да
Върнем Меган на семейството
й“ със съдействието на сдружение „Граждански контрол“ и
с подкрепата на женската организация на ББЦ „Евромайки”.

България трябва да е посредник, а не послушник в тази криза

С

поред ВМРО - БНД
България не може да
подкрепя търговски
санкции спрямо Русия. Те ще ударят бизнеса,
обикновените хора, отношенията на България с Русия и
Украйна.
ВМРО настоява също България да иска ясни гаранции и
компенсации от Брюксел – в
случай че Европейският съюз

наложи подобни санкции.
За ВМРО българският интерес трябва да е на първо
място, останалите – след
това, включително и интересите на другите страни от ЕС.
Партията припомня също, че
ситуацията с новата власт
в Украйна не е еднозначна
– невъзможно е новите управляващи в Киев да бъдат
определяни като безспорно

положителни герои.
Според Българското национално движение има очевидна разлика между сдържаната европейска позиция
и радикалната политика на
САЩ. България е в ЕС и ще
понесем ясни загуби от икономически санкции, така смятат и повечето страни от ЕС,
припомня ВМРО - БНД.
България е в изключител-

ната позиция да формулира
идеи за изход, да бъде активен посредник, а не послушник, е позицията на Българското национално движение.

Повече за становището
на ВМРО – в интервюто на
организационния секретар
на партията Юлиан Ангелов на стр. 5
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Османският шамар на Ердоган
може да посегне и към нас
ВМРО в протест заедно със сирийци и арменци
ВМРО поиска Министерството на външните работи да
извика за обяснение турския
посланик у нас заради репликата на министър-председателя на Турция Ердоган, че
ще удря „османски шамар”.
„Ударихте османски шамар
на противниците”, извика Ердоган на митинг след победата на партията му на местните избори в Турция.
Не за първи път Ердоган
или външният му министър
Давутоглу се позовават на
османското минало. Като че
ли за пръв път обаче тази
реплика не предизвиква осо-

бено вълнение у нас. Дали
това не се дължи на факта,
че започваме да свикваме с
подобни думи, пита в позицията си ВМРО – Българско
национално движение.
Според ВМРО - БНД Турция все повече демонстрира
неоосманистките си амбиции. Ако сега „османският
шамар” удря опонентите на
Ердоган, утре окончателно
ще удари и демокрацията в
Турция. Каква е гаранцията,
че после няма да удари и
околните страни, сред които
сме и ние, пита ВМРО.
Междувременно
ВМРО

Нужна е публична реабилитация
на депортираните българи от Крим

Р

уският
президент
Владимир
Путин
обяви, че ще обмисли реабилитация на
кримските татари, депортирани по времето на Сталин.
ВМРО настоява подобни
мерки да бъдат приложени и спрямо депортираното българско население в
Крим.
Повече от 20
хиляди
кримски българи са депортирани в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан след
победата на Сталин във
войната с хитлеристка Германия. Трагедията идва,
след като местните българи
заедно с гръцкото, арменското и татарското население са обвинени в сътрудничество с нацистите.
В края на 80-те години
на кримските татари беше
позволено да се завърнат по родните места, но
собствеността на земята
продължава да е проблем,
а Украйна така и не предприе законодателни мерки

за облекчаване на положението.
Това даде още един аргумент на Турция да посегне към татарите в Крим и
да ги разглежда като своя
етническа общност. Само
преди седмици турският
външен министър Давутоглу посети Крим за срещи
с татари, а анексирането
на Крим от страна на Русия
накара официална Анкара
да заплаши, че ще затвори
Босфора за руски кораби.
Кримските татари не приеха положително присъединяването на полуострова
към Руската федерация.
Днес българската общност в Крим е доста по-малобройна. Нейните представители приеха новата
власт в Симферопол и присъединяването към Москва. Това може да послужи
като благоприятно обстоятелство за публична реабилитация и на прокудените
от Сталин сънародници, е
коментарът на ВМРО.

подкрепи протеста на представители на арменската и
сирийската общност пред
сградата на турското посолство в София по повод поредно турско нападение над
сирийски град.
Протестиращите изказаха
несъгласие с намесата на
Турция в политиката на други държави. Бяха издигнати
плакати срещу турската агресия над сирийци и арменци,
множеството
скандираше
„Долу Ердоган!“ и „Ердоган международен терорист“.
За пореден път сме заедно с тези хора, за да заявим

ВМРО подкрепи протеста на
турското посолство в София
подкрепата си за народите
на Сирия и Армения срещу политиката на Ердоган.
Турция явно се опитва да

сирийци и арменци пред
възстанови Османската империя, заяви Стефан Грънчаров – координатор на
ВМРО за София.

Филм за трагедията
на Трикери оставя
зрителите втрещени

П

родължава представянето в страната на
филма за концлагера на гръцкия остров
Трикери. Там в хода на Първата световна война намира
смъртта си голяма част от
българския елит в Беломорието, както и българският гарнизон в Солун.
„Направихме филма, като
разказахме точно за случилото се преди 101 години. Голяма част от обществото ни не
е чувало за този момент от
българската история. Всички
хора, които го гледат, остават
втрещени”, разказва авторът
на филма Георги Дракалиев,
който е член на ръководството на ВМРО и председател
на структурата на партията в
Бургас.
Според него този исторически момент трябва да залегне в учебниците по история,

Георги Дракалиев, автор
на филма
вместо да тъне в забрава. Самият Дракалиев е потомък на
свещеник, намерил смъртта
си на Трикери.
Няма точни данни колко
са загубилите живота си на
гръцкия остров. Официално
гърците съобщават за 7000
откарани там изгнаници, но

според българските източници те са поне двойно повече.
Запитан защо на острова няма
паметна плоча на погубените
българи, Дракалиев обяснява, че желание от страна на
България има, но от гръцка
страна такова липсва.
Целта на Георги Дракалиев е филмът да достигне до
повече хора. Именно затова след прожекцията в Благоевград представянето на
„Концлагерът Трикери“ продължава в градовете Варна,
Казанлък, Сандански, Враца,
Велико Търново и др.
Авторът споделя, че не
очаква скандали и остри реакции от страна на Гърция,
защото всяка дума от филма
принадлежи на свидетели на
трагедията. „В него няма внушения и преразказ”, посочва
Георги Дракалиев.

Проклятието да си българин в чужбина

К

акто „България” съобщи в
предишния си брой, преди месеци в Министерството на правосъдието
си измислиха аргумент, с който
силно да ограничат издаването на български паспорти за
етническите българи от други
страни. По закон именно правосъдното ведомство одобрява
молбите за български паспорт.
Чиновниците започнаха да искат документ за българския
произход на родител на всеки
кандидат.
От 1912 г. обаче в Македония
такива документи не се издават, а официалната политика на
Скопие от 1945 г. насам допълнително утвърждава отричането на всичко българско.
Според Закона за българите
в чужбина, ако въпросният документ за произход не е налице,

Протест пред Министерство на правосъдието
Държавната агенция за бълга„Нека прочистят агенциярите в чужбина (ДАБЧ) издава та, да я оздравят, но не и да я
удостоверение за българския заличават”, призова наскоро
произход. В момента обаче Ми- лидерът на ВМРО Красимир
нистерството на правосъдието Каракачанов. Партията от гона практика не признава дей- дини настоява за създаване на
ността на ДАБЧ и документите работеща администрация за
й и дори желае да я закрие.
външните българи, дори с ранг

на министерство.
В крайна сметка сега над 10
000 българи от Македония, Западните покрайнини и Молдова
са със спрени преписки за получаване на българско гражданство.
На кандидатите за български паспорти се поставят и
неизпълними срокове от само
две седмици, за да представят
документите - с абсурдното изискване желаещите дори да оставят на гишетата оригиналите,
които притежават.
Най-вероятно някой еврочиновник е отчел дейност, отбелязвайки че България издава
твърде много документи за
българска принадлежност. Затова правителството нехае, а
агенцията за българите в чужбина е натискана да не издава документи. Това заявиха на

специална пресконференция
преди месец ръководителите
на ВМРО.
Предположението на ВМРО
намери потвърждение от страна на сдружението „Радко“ в
Македония.
Председателят
на организацията Владимир
Панков обяви, че българските
власти са притиснати от Брюксел да бъдат по-строги при издаването на паспорти на чужди
граждани.
Властта в България отрича,
че ЕС я принуждава да промени политиката за издаване на
паспорти, но става все по-ясно,
че настоящото правителство е
навело глава пред исканията
на еврочиновниците.
Нелепите трудности на
няколко българи от Македония вижте в продължението на стр. 6
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Юлиан Ангелов, организационен секретар на ВМРО – Българско национално движение:

Българите в чужбина разчитат
на България. Но може ли България
да разчита на властниците си!?
Ако Русия погазва правата на българите в Крим, ВМРО ще алармира веднага
Интервю на Иван Петров
- Господин Ангелов, социолозите говорят дори
за възможност за трето
място на новата коалиция
на ВМРО с „България без
цензура”. Какви са амбициите ви?
- Амбицията ни е да съберем не толкова партии, колкото хора със способности,
авторитет и морал.
ТРЯБВА ПОСТЕПЕННО
ДА ИЗМЕСТИМ ДПС ОТ
РОЛЯТА НА БАЛАНСЬОР
И ВЕЧЕ ГО ПРАВИМ,
А В СЪВСЕМ БЛИЗКА
ПЕРСПЕКТИВА ВМРО
ЩЕ УЧАСТВА В
УПРАВЛЕНИЕТО НА
СТРАНАТА –
за да може разумният български патриотизъм да бъде
част от политиката на официална София.
- Заедно с нарастването
на перспективите на вашата коалиция вероятно към
нея ще се присъединяват
и още хора...
- Може да се присъединяват само онези, които издържат теста „Чисти ръце” –
пълната проверка на имоти,
доходи и т.н.
В Реформаторския блок
се скараха кой да води листата – при нас не е така. За
нас е важно първо да видим
какви идеи и каузи трябва да
се защитават в европарламента - България трябва да
има представители, които да
отстояват ясно националния
ни интерес.
Ето, и сега си имаме еврокомисар по бедствията, но
КОГАТО БЪЛГАРИЯ

БЕШЕ СПОЛЕТЯНА ОТ
БЕЖАНСКАТА ВЪЛНА И
ПРИЛИВ НА НЕЛЕГАЛНИ
ИМИГРАНТИ, ТАЗИ
ЕВРОКОМИСАРКА
ОБЯСНИ КАК ТЕ ЩЕЛИ
ДА НИ РАЗРЕШАТ
ДЕМОГРАФСКИЯ
ПРОБЛЕМ.

идентичност или абсолютно
целево не са преброени какви
са. Така на практика се подменя етническият състав на населението.
Към момента на преброяването българите са надценени с малко под 300 000 души
- това се вижда в данните на
други източници.
Според това преброяване
имаме 14% намаляване на
дела на циганското население!
Но всички знаем каква е раждаемостта на това население
на фона на демографската катастрофа след българите.
Явно са предпочели да си
заровят главата в пясъка,
вместо да покажат реалните
проблеми.

Такива представители в
европейските институции не
можем да си позволим!
- Споменавате демографския проблем. Господин
Ангелов, Вие бяхте едно от
основните действащи лица,
когато през 2011 г. ВМРО
повдигна въпросите за нередностите около преброяването на населението.
Сега като че ли проверката,
започната от Ренета Инджова, потвърди правотата на
ВМРО тогава. Каква е позицията Ви?
- Да, ние тогава предупредихме, че ще възникнат
проблеми. Те бяха видни от
предварителното преброяване през 2010 г., когато в анкетните карти имаше некоректни
графи – безумните варианти
„македонец“, „гагаузин“, „българомохамеданин“ и т.н. в полето „етнос“.
Още тогава предупредихме, че това преброяване
може да се окаже пълно с недомислици, харчене на пари
или пък умишлено скриване
на катастрофалните демографски процеси в страната.
Разбира се, своята отговорност имаше и Мариана
Коцева като тогавашен ръководител на НСИ, но когато тя
подаде оставка след нашите
сигнали, ние призовахме истинските виновници – в лицето на тогава управляващите
политически сили – да не си

- А сега подкрепяте ли
действията на сегашния
шеф на НСИ Ренета Инджова, която започна проверки?
- Разбира се.
- А ново преброяване
трябва ли?
- Не и при същия екип.
Юлиан Ангелов по време на протест в защита на
правата на българските общности зад граница
измиват ръцете с доц. Коцева.
- Казвате, че са искали да
скрият демографската катастрофа. Какво имате предвид?
- ГЕРБ ИСКАШЕ
ДА ПРИКРИЕ
КАТАСТРОФАЛНИТЕ
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В
БЪЛГАРИЯ.
Предупредихме за това и
преди преброяването, и след
него – заедно с учените от
Центъра за демографска по-

Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО:

Тотална промяна на политическата класа!

В

сички български патриоти
трябва
да
подкрепят съюза на
ВМРО, „България без
цензура“, ЗНС и „Гергьовден“.
Заедно ще изградим държава
с отговорно управление, която ще дава право на достоен
живот на своите граждани.
Със събиране силите на
всички националисти на едно
място страната ни може да
бъде извадена от негативните класации, в които към момента заема водеща позиция
- както на Балканите, така и в
Европа като цяло.
От позицията на предсе-

дател на Центъра за демографска политика искам да

припомня, че българската нация е най-бързо топящата се
в Европа, а политиката, която
се води у нас, се равнява на
геноцид.
Но още има време да обърнем тези тенденции.
Необходима е тотална подмяна на сегашните лица в
политическата класа, защото
хората вече не им вярват.
Наред с това, във всяка
област трябва да се залага
на българския патриотизъм и
на солидарността между хората. Това са двете причини,
поради които ВМРО работи с
„България без цензура“.

литика, чийто председател
Искрен Веселинов е и заместник-председател на ВМРО.
Например, беше допуснато
съвсем умишлено хора да бъдат броени от техни роднини.
Друг пример: не може да имаме 300 000 цигани според това
преброяване, а според „Евростат“ да имаме 703 000.
Явно анкетьорите е трябвало да се убедят в етническата
принадлежност на всяко лице
според принципа на достоверност, но просто са решили да
не го правят.
Общо се „губят” едни 700
000, които са с неизяснена

- Добре, да сменим темата и да преминем на актуалното в момента – как гледа
ВМРО на кризата с Украйна,
на санкциите?
- Първият ни принцип е съвсем прост:
БЪЛГАРИТЕ ДА СА
НА ПЪРВО МЯСТО –
БЪЛГАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
В УКРАЙНА, В ОТДЕЛИЛИЯ
СЕ КРИМ.
Ние поискахме и публична
реабилитация на депортираните от Крим десетки хиляди
българи по време на сталинските репресии.
Продължава на стр. 7

Ако имаше и днес държава...

„Такова тегло не съм теглил. Аз нямам одеяла, нямам завивки, нямам дрехи.
Зад вратата държа вила, до
леглото – брадва, под възглавницата – нож. България
500 години е била под турско
робство. Сега дойде ред – в
демократичното време, да
ни унищожават циганите”.
Стряскащият цитат е на 72годишният Цветан Стойков от
Радоморци – село близо до
Червен бряг.
От 1800 души в селото половината са цигани. Местният цигански тартор е лежал
в затвора за изнасилване и
кражби. Има 13 влезли в сила
присъди, последните 5 от които са пробации.

Местните хора са пропищели от престъпност. 70-годишната Петра Тодорова,
разказва, че миналото лято
разбили нейния дом 8 пъти.
Взели всичко, което могли –
ракия, котли, желязо. Заклали
кравата. Изтърбушили тавана
и вратите. Жената вече не
заключва, за да не разбиват.
Такава е практиката и на съседите.
Сред потърпевшите е и
Мирослав Костов, който държи хранителен магазин в селото. Грабят, без да плащат,
признава той.
Повече за кампанията на
ВМРО „Пазим теб, пазим закона!”, насочена срещу битовата престъпност - на стр. 8
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Проклятието да си българин в чужбина
Продължение от стр. 4

Н

аскоро българи от
Македония и Западните покрайнини се
събраха на протест
срещу действията на правосъдното министерство. Един
от лидерите беше 28-годишният юрист Петър Колев от
македонския град Щип. Той е
завършил право в Софийския
университет.
Намираме Петър в българския клуб в Струмица, открит
от Сдружението за българомакедонско приятелство. Петър е съпредседател на това
сдружение.
Младият юрист има българско гражданство, но баща
му няма този късмет. Баща
ми е с българско самосъзнание, има грамота за особени
заслуги към България, издадена през 2008 г. по случай
100-тната годишнина от обявяването на независимостта
на българската държава, разказва Петър.
ПО НОВИТЕ КРИТЕРИИ
НА ПРАВОСЪДНОТО НИ
МИНИСТЕРСТВО ОБАЧЕ,
БАЩА МУ - СЪЩИЯТ ТОЗИ
БЪЛГАРИН С ГРАМОТА
ЗА ЗАСЛУГИ - НЕ МОЖЕ
ДА ДОКАЖЕ, ЧЕ... Е
БЪЛГАРИН.
„Баща ми е на 60 години,
живее в Щип и едва ли ще
отиде да живее на друго място, освен да дойде в България да си види внуците. Баща
ми няма да става тепърва
тираджия или гастарбайтер,
но, уви, сега българските чиновници обясняват, че всички,
които искат гражданство, го
правят с користна цел“, разказа наскоро Петър Колев пред
българските медии.
Бащата на Петър има добър
приятел от Велес - Аспарух
Стоянов. Той е на 65 години и
от 4 години чака гражданство.

Лежал е повече от 15 години в
затвора в Скопие, осъден като
„великобугарски шовинист и
ванчемихайловист“. „Помня
го от годините, когато с баща
ми правеха първите български организации в Македония.
Той иска да умре като българин, и то в България“, споделя още Петър Колев.
Гражданство чака и семейството на Крум Андреев, също

да вземе още военни книжки.
„ОТКАЗВАТ БЪЛГАРСКО
ГРАЖДАНСТВО, НА ХОРА
ОТ МАКЕДОНИЯ, КОИТО СЕ
КАЗВАТ АСПАРУХ И КРУМ!
Добре знаете какво значи
да носиш това име в Македония, където България е табу
и рискуваш перспективите си
в живота, ако показваш при-

на правосъдното министерство да отрича издадени по
законов ред от другите институции, като агенцията за българите в чужбина, документи.
Така се нарушават сроковете
и това значи необратими разходи за кандидатите, които
плащат такси.
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ,
МИНИСТЪРКАТА НА
ПРАВОСЪДИЕТО
ЗЛАТАНОВА Е
НАЗНАЧИЛА
ЕДНА „КАЛИНКА“
- Г-Н АНГЕЛОВ,
ИЗВЕСТЕН КАТО
РАМБО.

Човек без юридическо образование,
завършил механотехникум в Пловдив, сега той се
занимава с издаването на българско
гражданство.
Аз разбирам защо
той не може да приложи закона - той не
го разбира. В него
ясно са описани
документите за доказване на български произход. Това
са или документи
като тази грамота,
от които изрично
Петър Колев пред протеста на българи от Македония и
Западните покрайнини. В дясно: Ангел Джамбазки показва грамота се вижда, че са издадени в България,
за заслуги, присъдена от българското правителство на бащата на
или удостоверение
Петър Колев
от Велес. Крум е самолетен вързаност към България“, не за произход от Агенцията за
инженер, завършил в Бълга- крие възмущението си Петър българите в чужбина, посочва
рия, 24-годишен, български Колев.
Петър Колев.
гражданин е. Родителите му
В процедурата по проверЕдин от най-добрите ексобаче нямат гражданство. ките на преписките за българ- перти в тази Агенция е доктор
Тук чиновническата глупост ско гражданство е включена на историческите науки и е
предизвиква и драма със за- и ДАНС. И на нито една от роден в Скопие. Него трудно
коните на природата. Крум е спрените сега преписки не е ще го излъжете дали сте бълполучил гражданство, защо- сложила „не“. Нито пък про- гарин или не, категоричен е
то двамата му дядовци имат куратурата е започнала до- Петър.
военни книжки от българската съдебно производство – въДа искаш документи, издаармия. Но... Министерството преки че нейната проверка уж дени от българска институна правосъдието иска ориги- установила нарушения.
ция, на човек от Македония и
налите, а синът вече ги е приТъкмо тази любопитна про- да не знаеш, че Македония не
ложил. Бащата няма откъде верка послужи за оправдание е в България, е неграмотност,

Георги Васев, председател на ВМРО в Благоевград:

пропуснати уроци по история,
ироничен е Петър Колев.
Той обаче намира сили и за
горчива усмивка: „Сега говорят, че българско гражданство
се вземало от хора с бурки и
бради на ислямисти. Аз наистина нося брада, но като тази
на идолите ми - Христо Ботев
и Тодор Александров“.
Младият юрист обаче е категоричен:
„АКО ИМА ЧИНОВНИЦИ,
КОИТО СА
ЗЛОУПОТРЕБЯВАЛИ,
НЕКА БЪДАТ НАКАЗАНИ.
АКО ЗА 30 СРЕБЪРНИКА
СИ ДАВАЛ БЪЛГАРСКО
ГРАЖДАНСТВО НА
ОПАСНИ ЕЛЕМЕНТИ,
ТЕРОРИСТИ ИЛИ
ПРЕСТЪПНИЦИ, ТОВА
НЕ Е ДАЛАВЕРА,
А НАЦИОНАЛНО
ПРЕДАТЕЛСТВО“.
А всъщност статистиката
показва, че огромната част
от искащите българско гражданство са от Македония, Западните покрайнини, Бесарабия. Голяма част от тях имат
висше образование, което са
получили в България по програма за обучение на българи
от чужбина.
Но на децата на турските изселници, които си пазят
още българските паспорти,
въпреки че никой не може да
каже една дума на български,
им се дава гражданство.
Петър обобщава: „В Македония казват, че искаме български паспорти заради ЕС.
Това са тези на сръбската
и македонската пропаганда.
Със зъби и нокти в Скопие и
Белград драпат България да
абдикира от българите от Македония и Западните покрайнини“.
Е, сега върхушката в Скопие и Белград може да се
радва. За сметка на обикновените хора.

Доц. Милен Михов, член на Националния
изпълнителен комитет на ВМРО:

ВМРО е готова на нови протести срещу Изпращаме в Брюксел
не туристи, а патриоти
убиването на българските региони
ВМРО от години предлага
ясни марки срещу пълзящия
регионализъм, който оставя
едни части на страната да се
развиват, а други - убива. И тази
власт не се вслушва в гласа на
разума и оставя цели региони
да умират, а други постави под
феодалната власт на ДПС.
Пример за всичко това е политиката на настоящото правителство спрямо Пиринския
край – то направи голяма част
от територията на Пиринска
Македония сираче. Най-големият виновник на местно ниво
е областният управител Муса
Палев, който е представител на
държавната власт в Пиринско.
Скорошното решение на
правителството за нулево финансиране на община Благоевград по програмата „Растеж

и устойчиво развитие на регионите“ прилича на геноцид
и акция срещу непослушния
Благоевград, който се вдигна
срещу натрапения от ДПС областен управител.
Лишаването на община Бла-

гоевград от държавно финансиране тази година е крещящ
пример за регионална несправедливост и безумно решение
на Министерския съвет.
И при предишни управления е
имало подобно поведение към
общината, но никога досега то
не е било толкова несправедливо.
Именно ние от ВМРО в цялата страна протестирахме
срещу назначението на областни управители от ДПС,
какъ вто беше случаят с Муса
Палев. Готови сме да подновим протестните си действия и
вярваме, че гражданите ще ни
подкрепят.
Съвсем скоро управляващите ще понесат цената за безхаберието си спрямо регионите
на България!

В

сички сега казват, че
България загива и че
българите се изселват. Да, това е вярно,
но вярно е и друго: българите
се изправят. В България има
едно младо поколение, надъ-

хано с ентусиазъм да живее
по-добре.
Имаме българи, които работят, а не чакат помощи,
имаме пенсионери, които макар и бедно, живеят достойно.
С нашия труд и почтеност ще
изправим България, силна и
обединена, стожер на Европа
и на Балканите.
Това е смисълът на участието на ВМРО в коалицията с
„България без цензура”. Това
е смисълът на участието ни в
изборите за Европейски парламент.
Нашето призвание е да изпратим в Брюксел не туристи,
а патриоти - европейски представили на България, които
да защитават националните
ни каузи и да работят за доброто на българския народ.
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Ангел Джамбазки, заместник-председател на ВМРО – Българско национално движение:

Оформят се няколко
големи града, а около тях –
циганско море
Л
яво и дясно не съществуват, когато хладилникът ти е празен.
Бедността няма цвят. Тя е
основният проблем на страната ни. Цялото останало политиканстване на този фон
звучи като цинизъм и мародерство.
Ние, българските националисти, искаме българите
да са горди. Вместо това,
българите днес са угнетени,
болни и с унищожено достойнство. Оформят се ня-

колко големи града, а около
тях – циганско море. На път
сме да изгубим 1300-годишна държава.
Коалицията на ВМРО с
„България без цензура” и
ЗНС е коалицията, в която
се съчетава патриотизмът
със стремежа за достойно
ежедневие на българите.
„България без цензура“ се
създаде именно от хората,
които бяха в основата на февруарските протести от 2013
г. – протестите, породени от

крещящата бедност.
Идеята на политическата
ни коалиция е да е трайна и
да участва в повече от един
изборен цикъл. Когато погледнете политическия сектор,
виждате три партии – БСП,
ДПС и ГЕРБ. Общото между тях е, че в даден момент
са управлявали държавата.
Ние не носим този негатив,
ние не сме опетнени и сме
алтернативата за всички, които искат смяна на политическия модел.

Юлиан Ангелов, организационен секретар на ВМРО – Българско национално движение:

Българите в чужбина разчитат
на България. Но може ли България
да разчита на властниците си!?
Ако Русия погазва правата на българите в Крим, ВМРО ще алармира веднага
Продължение от стр. 5
Вторият ни принцип също
е прост: ако ще има санкции,
нека те са такива, че да ударят политиците, върхушките,
олигархията. Но не и обикновените хора. Една спирала
на санкции ще ощети нас,
българите, защото сме зависими от Русия. Ще ощети
и народите на Русия, на Украйна, на страните от нашето
политическо семейство – Европейския съюз.
А И ВСЕКИ ПЪТ,
КОГАТО ГОВОРИМ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ЗАВИСИМОСТТА ОТ
РУСКИ ДОСТАВКИ,
ТРЯБВА ДА СЕ ЗАМИСЛИМ
ЗА ОПАСНОСТА
ТАЗИ ЗАВИСИМОСТ
ДА СЕ ЗАМЕНИ СЪС
ЗАВИСИМОСТ ОТ ТУРЦИЯ.
Защото именно Турция се
надява да поеме доставките,
които досега идват от Русия.
Нашият търговски обмен с
Русия е изключително важен.
Отношенията ни с Русия са
важни.
- А отношенията с ЕС?
- Разбира се, че също са
важни. Няма „или – или”.
България има предимството
да е в прекрасни отношения
с Русия и Украйна, с Берлин и
Брюксел, с Вашингтон, с Полша и Прибалтийските страни.
Почти съседи сме на Украйна, това означава, че сме
идеален вариант за активен
посредник в тази криза.
Да се превърнем в много

по-енергичен, а защо не – основен, участник в търсенето
на изход от кризата.
- А може би България да
бъде посредник, щом Плевнелиев май беше първият измежду официалните
ръководители в ЕС, който
каза, че Русия е окупирала
Крим?
- ГОСПОДИН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ОТНОВО ИЗБЪРЗА
– след като някога каза,
че като президент никога
нямало да ходи на изток, а
ще ходи само на запад, сега
нарича случващото с в Крим
окупация.
На подобно изказване биха
завидели дори поляците, които са като че ли най-радикално настроената страна в
ЕС по отношение на украинската криза. Това поведение
на Плевнелиев обаче никак
не кореспондира с далеч
по-сдържания тон в Европа.
Европа се държи доста подипломатично и отчита своя
интерес. Дори еврокомисарят Йотингер е сдържан по
темата за евентуално спиране на „Южен поток”. Немският
бизнес вече изрази тревогата
си при евентуални санкции.
Франция има чакащи сделки
за милиарди с Русия, закъсалата Испания също чака
такива сделки, Германия е
зависима от енергийни доставки,
Разбира се, политиката на
САЩ е много по-яростна. Тя
е и доста лицемерна, защото
години наред САЩ вършеше

доста по-страховити неща от
това в Крим.
ПИТА СЕ: НИЕ
ЕВРОПЕЙСКА
ДЪРЖАВА ЛИ СМЕ ИЛИ
АМЕРИКАНСКИ ЩАТ?
- По всичко личи, че
българите в Крим нямат
проблем с новата руска
власт?
- Да се надяваме, че ще е
така. Но ще следим внимателно и ако Русия погазва
правата на българите там,
ще алармираме!
Българите в Крим са малка част от малцинството ни в
пределите на Украйна. Българите и в Украйна, и в Кримската автономия, която влезе
в Руската федерация, имат
нужда от много по-активна
и ясна позиция от страна на
държавата ни. Имат нужда от
застъпничеството на Пламен
Орешарски и Росен Плевнелиев. А също и на парламента.
НУЖНА Е ЯСНА
ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПО ОТНОШЕНИЕ НА
БЪЛГАРИТЕ В КРИМ
СЪС СРОКОВЕ И
ОТГОВОРНОСТИ.
Първата стъпка е направена – външният министър Вигенин посети Киев, засвидетелства активно становище
тогава, когато беше застрашен статутът на българския
език в Украйна. Позицията на
България засега е видима, но
искаме по-твърдо отстояване
на правата на нашите там!

България трябва да е готова да приеме бежанци от нашите сънародници в Украйна
– след като с отворени обятия
посрещаше нелегални имигранти от целия свят.
- Може ли да се очаква наистина такъв поток?
- Съвсем логично да очакваме поток от бежанци. Подобен поток, примерно, е имало
през 1920 – 1921 г. след Болшевишката революция в Русия.
България би имала и икономически, и исторически изгоди, ако посрещне и настани
тук тези хора - това е преди
всичко земеделско население. То живее предимно по
селата. А в България 30% от
обработваемата земя пустее.
ПРЕДИ ВСЯКАКВИ
ИКОНОМИЧЕСКИ
СМЕТКИ ОБАЧЕ СТОИ
НАЦИОНАЛНИЯТ НИ
ДЪЛГ - ВСЕ ПАК ТОВА СА
НАШИ СЪНАРОДНИЦИ,
А ОСНОВНИ ИМЕНА В
ИСТОРИЯТА НИ, КАТО
АКАД. БАЛАН, ДАНАИЛ
НИКОЛАЕВ, АЛЕКСАНДЪР
МАЛИНОВ И МНОГО
ДРУГИ, СА БЕСАРАБСКИ
БЪЛГАРИ.
Страната ни трябва да има
и много отворена политика
към даване на гражданство
на български етнически общности извън пределите на
България. Като им предоставим български паспорти,
България по всички норми на
международното право може
да изисква една много по-ка-

тегорична защита.
Ето как постъпва Русия –
брани своите. А как постъпва
София – хора от Македония,
Западните покрайнини, Бесарабия искат да ползват правото си да възстановят българско гражданство, а София
ги реже.
- Връщате темата към
протестите отпреди месец
на българи от Македония и
Западните покрайнини...
- Разбира се! Тази тема
постоянно трябва да се напомня. В Македония живеят
на практика 1.2 млн. души с
български произход. В Западните покрайнини – Босилеград, Цариброд, Ниш, Пирот
и т.н. – повече от 100 хил.
души. В Молдова има повече
от 100 хил. българи и 150 хил.
българи гагаузи, т.е. общо в
Молдова има 250 хил. души.
В цяла Украйна българите са
около 500 хил. Ако включим
и смесените бракове между
българи и руснаци, българи и
украинци и други, тази цифра
скача до 600-700 хил.
Тези хора разчитат на България! През това време ние,
българите в България, не можем да разчитаме на собствените си политици – на новата тройна коалиция, а и
на политическата върхушка,
каквато я познаваме. Нужна
е решителна промяна. И затова е коалицията ни с „България без цензура” – нов политически субект, неомърсен
от власт, противопоставящ се
на статуквото. Вече нямаме
друг избор освен радикални
промени.
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ВМРО предоставя на учениците
ценно историческо помагало

ългарското национално движение ВМРО
започна кампания за
задълбочаване на знанията по българска история и
възпитаване на родолюбие.
Организацията
преиздаде
ценно историческо помагало
от времето на Царство България, разпространявано до
1933 г. То е предназначено

за кабинетите по история в
цялата страна и ще бъде раздавано безплатно за нуждите
на училищата.
Историческото
пособие
проследява родната история
от основаването на българската държава в днешните й
земи през 681 г. до Първата
световна война.
В този брой изданието

„България“ ви предлага умален вариант на помагалото. В
оригинал е с размери 200 х 70
см. с висококачествен печат и
съдържа цветни портрети на
значими личности, исторически карти и информация.
Всяко училище, което желае да получи пособието,
може да се свърже с централата на ВМРО в София

на тел. 02/980 25 82 или с
представител на Организацията за съответното населено
място (виж карето на тази
страница).
Колекционерите, които желаят да притежават ценния
плакат в пълните му размери,
могат да го закупят от търговската мрежа.
Това е поредна инициати-

ва, чрез която ВМРО - БНД
подкрепя историческото образование. През 2006 г. бе
издаден патриотичен буквар
за най-малките, а през 2009
г. Българското национално
движение преиздаде фундаменталното енциклопедично
издание от първата половина на двайсетия век Алманах
„Македония“.

Ако имаше и
днес държава...
Продължение от
стр. 5
Хората от Радомирци потърсиха помощ
от представители на
ВМРО. Чули за начинанието на партията
под надслов „Пазим
теб, пазим закона!”.
В Радомирци можете да видите надписи Цветан Стойков от с.
от рода на: „Ползвай- Радомирци
дер на ВМРО – Плевен.
те, но не рушете!”, за
През това време упда не разбиват домовете
им, коментира председа- равляващите направителят на ВМРО – Червен ха няколко пропагандни
бряг адвокат Цветелин акции по същата тема
Цветанов. Той се е заел с минимален ефект. В
да помага на местните села като Радоморци
хора. Ако въпросът не обаче вече са изгубили
намери решение на об- надежда.
Кампанията на ВМРО
ластно ниво, ще го поставим на национално, „Пазим теб, пазим закозаявява пък д-р Калин на!” е насочена срещу
битова
Поповски, областен ли- безнаказаната

престъпност.
ВМРО
предлага десет мерки,
сред които активно прилагане на видеонаблюдение, разширяване на
възможностите за неизбежна отбрана, повече
полиция и пътуващи
съдии, повече възможности за употреба на
оръжие и за самоотбрана, създаване на доброволни звена за защита и
т.н. Пълният набор предложения може да бъде
прочетен на vmro.bg.
ВМРО
призовава
всички граждани, които имат мнение и
предложения по тази
тема, да ги изпратят
на електронна поща
vmro@vmro.bg или да
се обадят на телефон
02/980 25 82.

Можете да се свържете с представителите на
В МР О – Б ъ л г а р с к о н а ц и о н а л н о дв и ж е н и е :
Благоевград: Огнян Узунов – 0888214413
Бургас, Ямбол, Сливен: Георги Дракалиев – 0882291051
Варна и Шумен: Живко Костадинов – 0879880015
Добрич: Йордан Йорданов – 0887585892
Велико Търново, Габрово и Търговище: Борис Вангелов – 0888214407
Враца, Видин и Монтана: 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

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

тел.: 02 980 2582
факс: 02 980 2583
vmro@vmro.bg
www.vmro.bg

