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Разпространява се безплатно

Красимир Каракачанов:
Джамбазки е достоен представител на младите българи

Българи от чужбина
подкрепят ВМРО
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На 25 май в изборите за български представители в
Европейския парламент гласувайте за коалицията от партии
„България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” - отбележете
два номера: номер 28 в лявата част на бюлетината и номер 2
в полето за предпочитания (преференции). Така ще гласувате
за Ангел Джамбазки, който е с номер 2 в листата.

Ангел Джамбазки от ВМРО
е успешният представител
на разумния български
патриотизъм на евроизборите.
Подкрепете го!

ВМРО е единствената патриотична формация у нас с
реални изгледи за свой представител в европарламента
– сочи ясно социологията

З

аместник-председателят на ВМРО Ангел
Джамбазки е под номер 2 в листата на КП
„България без цензура, ВМРО, ЗНС,
Гергьовден”, която има номер 28 в
интегралната бюлетина.
Социологическите проучвания
показват, че Джамбазки има реалната перспектива да стане евродепутат, защото коалицията твърдо
ще премине бариерата и на този
етап вече е трета политическа сила
и изпреварва ДПС.
Така коалицията с участието на
ВМРО ще бъде единствена от патриотичните политически сили с възможност да има свои представители в Европейския парламент.
Тази година Изборният кодекс

Заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки –
с номер 2 в листата за евроизборите на КП „България
без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден”

дава възможност да се гласува и мажоритарно. Затова е нужно в лявата
част на бюлетината да се отбележи
номер 28 в за коалицията, а в кръгчетата в дясната част – номер 2 за
Ангел Джамбазки.
По свое желание председателят на ВМРО Красимир Каракачанов
застана на символичното последно
място в листата на коалицията – за
да изрази подкрепата си за Ангел
Джамбазки.
Листата на коалицията „България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” вижте на страница 2
Повече за работата на Ангел
Джамбазки през годините вижте
на страница 3
Интервю с Джамбазки прочетете на страница 5
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Гласът за
Ангел Джамбазки
е глас за
предсрочни
парламентарни
избори наесен и
ДПС да си ходи!
За пръв път в последните години ДПС може да
бъде елиминирано като
балансьор в българската
политика. Всички социологически проучвания сочат, че коалицията „България без цензура, ВМРО,
ЗНС,
Гергьовден”
има
ясни изгледи да измести
Пеевски, Местан, Доган
и компания от третото
място.
Така новата коалиция
на Николай Бареков с подкрепата на ВМРО ще започне курс към предсрочни избори наесен. След
тях центристко-патриотичната коалиция около
„България без цензура“
ще определя формулата
на управление на страната и ще измести ДПС от
ролята му на балансьор.
Затова е нужно в изборите
за
европарламент новата коалиция да
получи подкрепа. Това ще
бъде началото на края на
настоящото политическо
статукво!
Затова е нужно на 25
май да се гласува с два
номера: в лявата част
на бюлетината да се отбележи номер 28 за коалицията от партии (КП)
«България без цензура,
ВМРО, ЗНС, Гергьовден»,
а в кръгчетата в дясната част на бюлетината
да се отбележи номер 2 –
за Ангел Джамбазки.

Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
НА ГЛАСОВЕ

Платформа на коалицията
на ВМРО

НОВИНИ
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Клуб „Патриотично действие” срещу разпада на нацията

Патриотични организации обединениха усилия
Иван Гранитски, Йордан Величков, Петър Иванов и много
други в новия патриотичен клуб

К

онсолидиране на усилията на
организации и личности за
спиране на разпада на българската идентичност. Така формулира причината за създаването на
клуб „Патриотично действие” председателят на ВМРО - БНД Красимир
Каракачанов.
В основата на новосъздадения
клуб стои именно ВМРО. Затова и
координатор на клуба стана организационният секретар на Българското
национално движение ВМРО Юлиан
Ангелов. Вдъхновител на сдружението е заместник-председателят на
партията Искрен Веселинов. Пръв
ротационен председател пък е известният проф. Петър Иванов от Центъра за демографска политика.
Клуб „Патриотично действие”
за пръв път обедини формации като
Македонския научен институт с
председател проф. Трендафил Митев, Националния консервативен
форум с председател Тодор Кондаков, Съюза на патриотичните сили
„Защита“ с председател доц. д-р

Заместникпредседателят на
ВМРО Искрен Веселинов
– основно лице в Клуб
„Патриотично действие”
Йордан Величков и заместник-председател Николай Захариев, Национално сдружение на клубове на запасното войнство „За честта на пагона“ с председател генерал-лейтенант Петър Илиев и секретар Петър
Китински, Сдружение „БГ патриот“
под ръководството на Петър Харалампиев и Георги Балчев.
В клуба влизат и още изявени
обществени фигури като проф. Пе-

тър Славейков, издателят Иван Гранитски, телевизионерът Росен
Петров, адвокатът Иван Арнаудов и
др.
Клубът не е направен самоцелно, появата му е предизвикана от
драматичните и трагични обстоятелства в обществото, демографската
катастрофа, престъпността, корупцията и проблемите във всички сфери през последните 25 години, в които България е достигнала дъното.
Това бяха първите думи на председателя проф. Петър Иванов, който
цитира и потресаващи данни за състоянието на страната.
Според проф. Иванов се забелязва и едно опасно профанизиране
на патриотичната идея, тя се представя като спречквания между формации и се употребява от лидери с
недобро здраве.
Той сподели, че първото, което
планира да свърши клуб „Патриотично действие”, е да работи по национална доктрина, за да се знае
накъде отива България.

Листата на „България
без цензура, ВМРО, ЗНС,
Гергьовден“ за евроизборите

Юлиан Ангелов: ВМРО единствена
сред политическите организации
работи за просвета
рия.
Това е третата част от исторически проект на ВМРО –
след като Организацията преиздаде и легендарния енциклопедичен Алманах „МакеЮлиан Ангелов, организационен секретар на ВМРО дония” и разпространи популярния
Патриотичен
буквар.
ВМРО е единствената политиЮлиан Ангелов припомни част
ческа организация, чиято работа винаги е била поне в 50% от случаите от дейността на Организацията в
културно-просветна. С това се отли- културно-просветно направление –
чаваме от другите партии. Ако всич- издаване на книги, подпомагане на
ки те правеха като нас, по отноше- два ансамбъла за български танци
ние на патриотизъм и единение на и песни, на фондации и научни иннацията, отдавна щеше да има ре- ституции, които бранят и налагат
зултати и България щеше да върви обичта към България и помагат на
българите в чужбина.
напред.
Преиздадохме това помагало,
Това заяви организационният
секретар на ВМРО Юлиан Ангелов за да може младото поколение бълпри представянето на ценното ис- гари да бъде възпитавано в родоторическо помагало, което Органи- любие. А знаем, че хора, които обизацията преиздаде наскоро. Пома- чат страната си, водят държавата
галото е нагледна и занимателна напред, изтъква още организационилюстрация на българската исто- ният секретар на ВМРО.

Нов съюз:

Н

Николай Бареков, Ангел
Джамбазки и Рада Коджабашева водят евролистата на
коалицията от партии (КП) „България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден“ за изборите на 25 май. Номинациите бяха оповестени на пресконференция в знаковата зала „Съединение“ на пловдивския исторически музей, където преди време
беше сключена коалицията.
Дамите в листата имат превес,
те са 9 - срещу 8 мъже. Част от местата са за женската организация на

ББЦ, наречена „Евромайки“.
На последното място застана
по свое желание лидерът на ВМРО
Красимир Каракачанов – за да засвидетелства подкрепа към цялата
листа и да даде предимство на Ангел Джамбазки – който е на второ
място.
Ето имената и подредбата на
кандидатите за депутати в Европейския парламент на КП „България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден”, която е с номер 28 в изборите:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Николай Бареков
Ангел Джамбазки
Рада Коджабашева
Румен Йончев
Ивелина Йосифова
Даниела Колева
Христо Бозов
Хайк Гарабедян
Десислава Тодорова
Ирина Добруджалиева
Мая Методиева
Мирослава Кортенска
Тезджан Наимова
Калина Крумова
Ангел Славчев
Росен Петров
Красимир Каракачанов

ВМРО, „Защита“,
„За честта на пагона“

С

ъюзът на патриотичните
сили „Защита” и Националното сдружение на клубовете на запасното войнство „За
честта на пагона” подписаха споразумение за дългосрочно политическо партньорство с ВМРО. Новият патриотичен съюз предвижда съвместно участие в европейски, президентски, парламентарни и местни избори.
Председателат на „Защита“
доц. д-р Йордан Величков и пред-

седателят на Националното сдружение на клубовете на запасното
войнство „За честта на пагона” генерал-лейтенант Петър Илиев заявиха подкрепа за коалицията на
ВМРО с партиите около „България
без цензура“.
Коалицията е с номер 28 в
бюлетината за евроизборите. В
нея под номер 2 кандидат за евродепутат е Ангел Джамбазки и
ще може да се гласува преференциално за него.

НОВИНИ

Брой 20, май 2014 г.

3

За защита на българските национални интереси в Европейския съюз

Ангел Джамбазки – надеждата
на българската политика
Младият заместник-председател на ВМРО може да бъде подкрепен лично с
гласуване с номер 28 за листа и с номер 2 в полето за преференциално гласуване

С

ъс сигурност сте го виждали.
Бърз и нестандартен ум, пиперлив стил на говорене, директност и неподправеност. Това е
Ангел Джамбазки.

Едва преминал прага на 30-те
години, младият юрист стана заместник-председател на ВМРО. Сега
е под номер 2 в листата на коалицията от партии (КП) „България без
цензура, ВМРО, ЗНС и Гергьовден”.
Със сигурност не прилича на политиците, които познавате. Няма
нищо общо с баналното политическо говорене и лицемерната му коректност. Джамбазки разчупва всички модели. Можете да го видите на
демонстрация в защита на набедените за лоши футболни привърженици. А минути по-рано е бил в Общинския съвет на София, където е
един от най-активните общински
съветници. Вероятно после ще го
зърнете в някоя телевизия – където

е едно от най-запомнящите се и искрени млади лица.
Неуморен в дейността си, възпитаникът на Софийската математическа гимназия, на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и
на Училището за политика никога
няма да ви остави равнодушни.
В годините работата му като общински съветник го превърна в истински обществен защитник в София. Сега, в Европейския парламент,
Джамбазки ще бъде защитникът на
българския патриотизъм. И на всички българи.
От години обикаля цялото българско етническо землище. Вече е
много познат, но е и неопетнен. Амбицията му е да остане такъв.

Водата – в обществени ръце!

В

годините Ангел Джамбазки
стана основното движещо
лице на кампанията за разваляне на концесията на водата в София. Като общински съветник той
изнесе пред обществото поредица
противоречиви обстоятелства за
„Софийска вода” и поиска водата на
столицата да се управлява не е от
чужд собственик, а от публично дружество под строг контрол.
ВМРО събра над 60 хиляди под-

писа с искане за местен референдум
по темата, но те бяха оставени без
уважение от управляващите в Столичната община. В същото време
Ангел Джамбазки оспори пред административните съдилища постоянните увеличения на цената на водата.
Темата предизвика многобройни масови протести пред Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР) и даде тон на

В

движение Ангел Джамбазки предложи въвеждане на нови форми на
трудова повинност по модела на някогашните строителни войски, широко прилагане на форми на общественополезен труд като наказания
и формирането на доброволни звена
за отбрана в засегнатите от битова
престъпност райони на страната.
Според ВМРО държавната политика за гетоизираните общности
трябва да има ясни срокове, отговорници и отчетност. Точно Ангел

по-нататъшните антимонополни
протести.

Циганска сватба затваря
движението по преките около
Женския пазар в столицата
Джамбазки има куража да напомня
за тези въпроси в многобройните си
медийни участия.

В борбата с радикалния ислям и домогванията на мюфтийството

З

аместник-председателят на
ВМРО – БНД и кандидат за евродепутат Ангел Джамбазки
стои в основата и на редовните демонстрации пред съда в Пазарджик
по време на делата за разпространение на антидемократична религиозна идеология.
Делата срещу радикални ислямисти неизменно бяха съпътствани
от присъствие на ВМРО. Именно Българското национално движение
ВМРО в годините повдигаше темата
за ислямизацията у нас.
Освен това ВМРО и лично Джамбазки поведоха редица протести
срещу домогванията на мюфтийство-

З

метник пред НДК... това са само част
от популярните в последните години
дейности в София. В дъното им неизменно стои Ангел Джамбазки.
Общинският съветник откри
своя приемна за сигнали за нередности. Инициира и създаването на специално периодично
издание за столицата. Така ВМРО
се превърна в основен изразител
на проблемите на столичани, а
Протест пред Столична община
Джамбазки даде пример на мнона ощетените собственици на
го от общинските съветници в
земи по Северната тангента
страната.
Гласът с номер 28 за листа и с нофия, видеонаблюдението в криминалния район около Женския пазар, мер 2 в кръгчетата за предпочитания
премахването на незаконни гета в Со- ще бъде и гласът на обикновените
фия, новата наредба за реда, която хора на София в Европейския парлаограничава просията и противооб- мент, заявява Джамбазки. А това са
ществените прояви, премахването на всъщност проблемите на обикновенезаконния депутатски паркинг, бор- ния българин въобще, напомня канбата за демонтиране на грозния па- дидатът за евродепутат.
ащитата на хората, подложени
на държавен рекет заради трасето на Северната тангента в Со-

Нелегалната имиграция няма място в страната ни

Джамбазки: Проблемът с гетата в страната има своите решения

България вече има истински
Цигански въпрос и не бива да
си затваряме очите пред него,
заявява Ангел Джамбазки, който е
кандидат за евродепутат от листата
на КП „България без цензура, ВМРО,
ЗНС и Гергьовден”.
Според Джамбазки решението
на въпроса е вписване на циганските групи в обществото чрез образование и труд.
Именно заместник-председателят на ВМРО – Българско национално

Защитникът
на обикновените хора

Акция на ВМРО с обърнати знамена „На война за България”
то към паметници на културата в ис лямизъм в с транат а. Ангел
Джамбазки е под номер 2 в тази
страната.
Гласът с номер 28 за коалици- листа и всеки може да гласува личята „България без цензура, ВМРО, но за него с отбелязване в кръгчеЗНС и Гергьовден” е глас именно то с номер 2 в дясната част на бюсрещу нахлуването на опасния летината.

З

аместник-председателят на
ВМРО и кандидат за евродепутат Ангел Джамбазки е автор и на най-разумните предложения в дебата по проблема с нелегалната имиграция в страната. Той поиска разтуряне на имигрантските
гета и изваждането им от населените райони.
Джамбазки започна и подписка
с такова искане, в която към момента вече са събрани десетки хиляди
подписи.
Преди всичко обаче общинският съветник поиска засилено полицейско присъствие, както и разполагане на жандармерия в засегна-

тите части на страната.
Според Ангел Джамбазки е нужен много по-строг контрол върху
това кой влиза в България, кой е бежанец от военен конфликт и кой е
просто нелегален имигрант. Последните трябва незабавно да се
екстрадират.

Защитата на несправедливо обвиняваните
футболни привърженици

П

реди време няколко млади
български патриоти бяха
несправедливо задържани и обвинени заради взрив пред
офис на циганска партия. Най-големият „грях” на момчетата бе,
че... са футболни привърженици.
Заместник-председателят на
ВМРО - БНД Ангел Джамбазки застана в подкрепа на момчетата от
Сандански, а младежката организация на ВМРО, чийто вдъхновител е Джамбазки, проведе редица
акции в тяхна подкрепа.
По-късно председателката на
сдружението на футболните привърженици Елена Ваташка стана
част от гражданските кандидати

Шествие в подкрепа на
момчетата от Сандански
в листата на ВМРО за парламентарните избори през 2013 г. ВМРО
пък неизменно подкрепя справедливите протести на футболните привърженици по най-различни поводи.
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Принципи на коалицията от партии (КП)
„България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден”
- Съчетаваме европейските
ценности с патриотизъм. В същото
време се застъпваме за социална
активност, насочена към преодоляване на критичното състояние на
обществото и държавата ни. Дългосрочната ни цел е просперитет на
Република България като член на
Европейския съюз.
- Осъзнаваме необходимостта
от обединяване на усилията на формации, които не са участвали досега във властта, не са отговорни за
разграбването на България и за ка-

- Искаме операция „Чисти ръце“ сред
политиците на прехода и икономическите
групировки, които паразитират върху политическия модел –
това означава пълна
проверка и наказателно преследване за
всички онези лица,
които с действията си
позволяваха и поощряваха разграбването

тастрофалното положение, до което е доведено българското
общество.
- Основни наши политически противници
са БСП, ГЕРБ и ДПС, партията на Касим Дал,
както и всички партии и
политически функционери, които са били част
от управлението на
страната през последните десетилетия.

на националното богатство и доведоха до разруха икономиката,
здравеопазването, образованието,
културата, спорта, социалните дейности, екологията и пр.
- Основна политическа задача
на нашия съюз е изместването на
ДПС от ролята му на балансьор в
българския политически живот,
практическото му отстраняване
като решаващ фактор в българската политика и недопускане възможността други етнически партии да
влязат в тази роля.

Основни задачи на КП „България без
цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден”

П

атриотизмът. Той означава

върховенство на интересите
на нацията над всички останали, политически, икономически,
партийни и други интереси.
Коалицията от партии (КП) „България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” защитава неделимостта на
българската нация и територия – срещу всякакви опити за разделяне, като
например: неоосманската държавна
доктрина на Турция, опитите за отделяне на „помашки” малцинства,
македонизма, радикалния ислямизъм и др.

ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИН СЛЕДВА
ДА БЪДЕ НАРИЧАН
БЪЛГАРИН.

Социалното пазарно стопанство. Икономиката на България трябва да се движи от предприемачеството – при либерални условия и
без ненужни ограничения, но и при
подчертано съблюдаване на принципите на социалната отговорност.
Без излишно бреме за работодателите, но и без днешната несигурност
за работещите.
Затова КП „България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” иска политика за насърчаване на износа и
за защита на малкия и среден български бизнес с приоритет върху производството. Предлагаме

ПОДКРЕПА ЗА
СТАРТИРАЩИЯ БИЗНЕС
ЧРЕЗ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ

НА БЪЛГАРИЯ,
в който на едно гише да се извършва административно обслужване на инвеститори в земеделието,
високите технологии и производството. Спиране на административния рекет и по-голямо съфинансиране от европейските фондове – това
са нашите непосредствени задачи.
Целта ни е разкриване на работни места в производството и съпътстващи дейности на основата на публично-частни партньорства в различни райони на страната. Предвиждаме създаване на нова програма за
наемане на работа и гарантиране
на

МИНИМАЛЕН БАЗОВ
ДОХОД, РАВЕН С
МИНИМАЛНИЯ ДОХОД В
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Професионалното образование
трябва да се превърне в приоритет
на държавата. Нужни са и повече стимули за наемане на работници с нова
квалификация или без достатъчен
опит.
Реиндустриализацията на страната е основна задача на следващото десетилетие. Създаването на индустриални зони и условия за инвестиции във високотехнологични производства с висока принадена стойност е единственият начин за бърз

Коалицията на ВМРО е против
опитите на Турция да стане част от
Европейския съюз. Тези опити са
опасни за страната ни, а Турция не е
европейска държава.
Преди да бъде част от какъвто и
да било етнос, всеки трябва да бъде
добър български гражданин, с всички конституционни права и задължения, произтичащи от това.
Ние изповядваме идеята за

ЕВРОПА НА ОТЕЧЕСТВАТА,
разнообразни в единството си.

ръст на доходите и брутния вътрешен продукт.
В същото време основно наше
послание са темите за справедливостта и борбата със социалното разслояване. Затова всяко наше действие и говорене взема предвид преди
всичко интересите на обикновения
човек.
Пенсионната система трябва да
е наистина солидарна - на база работеща икономика на търсенето.
Предлагаме

УВЕЛИЧАВАНЕ НА
МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ
ДО 260 ЛЕВА ВЕДНАГА
и имаме подробна икономическа програма за това, както и за ряз-

платиха огромната цена на този криминален период. Граденото от цели
поколения стана достояние на малцина галеници на конюнктурата.
Основно послание и действие
на КП „България без цензура, ВМРО,
ЗНС, Гергьовден” е поддържането на
реда и законността, борбата с корупцията, осигуряването на прозрачност. Ние предлагаме

ИЗОБЛИЧАВАНЕ НА
КРИМИНАЛНОТО
ТРУПАНЕ НА БОГАТСТВО
В ПОСЛЕДНИТЕ
ДЕСЕТИЛЕТИЯ със ЗАКОН
„ЧИСТИ РЪЦЕ”. РЕВИЗИЯ
НА КРИМИНАЛНИЯ
„ПРЕХОД”.
Съдебната система и правораздавателните органи са
дълбоко поразени. В организацията и дейността на съдилищата и съдебната система е необходима спешна и основна
промяна, която да гарантира на
българските граждани реално
и справедливо правосъдие.

Екологията. Опазването на
природата е сред основните
ко увеличаване на доходите („България“ съобщи за това в броя си от февруари).
Настояваме за облекчения за работодателите, които наемат служители до 30-годишна възраст. Работим за намаляване на разрешителните режими, ограничаване на бюрократичните условия - с едно гише
за всички документи. На бизнеса
предлагаме съкратени срокове, опростени процедури, безплатна информация и консултации за европейските фондове, достъп до финансиране, гаранционни и иновационни
фондове.

Редът и законността. Нужни
са усилия за ревизия на беззаконната трансформация на собствеността
в условията на т. нар. „преход”. Пенсионерите и другите уязвими групи

теми на ВМРО и коалиционните партньори. Борбата за природата не е абстрактна, а е борба и за лицето на България.

НИЕ ОТ ВМРО ПРИЕМАМЕ
ГРИЖАТА ЗА ПРИРОДАТА
КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА
БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ.
За нас зеленото означава родолюбие.
Продължава на стр. 6 и 7
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Ангел Джамбазки, заместник-председател на ВМРО – Българско
национално движение и втори в листата на коалицията от
партии „България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден”

Освобождаваме България от бедност,
безработица, корупция и престъпност
Интервю на Иван Петров

- Господин Джамбазки, каква
е целта в тези избори на коалицията от партии (КП) „България без
цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден”?

та ни система не е една, а вече има
и втора - протурска. Това е опасно и
напомня печалния опит в Македония, където има две албански партии и това води до разпад на дър-

- ИЗМЕСТВАНЕ
НА ТУРСКАТА
ЕТНИЧЕСКА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА
ПАРТИЯ ДПС ОТ
ТРЕТОТО МЯСТО
В ПОЛИТИЧЕСКИЯ
ЖИВОТ.

Тази партия се превърна в
символ на непрозрачност и лицемерие.
След това коалицията на
ВМРО с Николай Бареков продължава към първото място.
- Но, доколкото съм следил изказванията Ви, според Вас
има и друга протурска партия –
тази на Касим Дал и Корман Исмаилов, която е част от Реформаторския блок?
- Да. И затова много пъти сте ме
чували да казвам, че т.нар. Реформаторски блок е вреден за страната.
С протурската партия в него това
става очевидно за всички.

ДВЕТЕ ПАРТИИ – ДПС
И ТАЗИ НА ДАЛ И
ИСМАИЛОВ – ПРАВЯТ
НЕЩО КАТО УСПОРЕДНА
ПАРТИЙНА НАДПРЕВАРА
У НАС.
Какво имам предвид: борят се
т.нар. леви и десни, но и в двата лагера има и по една протурска формация. Те се състезават и помежду
си и това означава, че политическа-

жавността.
А още по-печалното е, че скандалният турски премиер Ердоган
участва на избори в България през
тези две партии - ДПС и партията на
Дал. Целта е винаги, който и да победи на изборите, да има турски националисти на власт в България.
- Казвате Македония. Македония ли ще е основната Ви тема, ако
влезете в европарламента?
- Аз не правя разлика между
българите в чужбина и тези у нас. Аз
ще работя за всички българи.

ЗА БЪЛГАРИТЕ В
БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИТЕ В
МАКЕДОНИЯ, БЪЛГАРИТЕ
НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА.
Да, помощта за българите в
чужбина ще бъде една от основни-

те теми за мен. Европейският парламент е институция, която дава чудесни възможности за работа в тази
посока.
ВМРО съществува днес, защото
темата „Македония“ още е външно-, а не вътрешнополитически
проблем за България. За съжаление. В днешна Република Македония живее и се бори българско
мнозинство, подчертавам мнозинство, което няма елементарни
политически и дори човешки права.
Но бих казал също, че Европейският парламент е добро
място да се поставят и проблемите на българина въобще – те
са свързани най-вече с бедността. Както преди време Ви казах,

КОАЛИЦИЯТА НА ВМРО
С ПАРТИИТЕ ОКОЛО
„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”
СЕ БОРИ ЗА НАЦИОНАЛНО
СИЛНА И СОЦИАЛНО
СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ.
- Връщам Ви на външнополитическите теми. ВМРО започна подписката за референдум срещу турското
членство в Европейския съюз. Какво
става там?
- Точно така, и събрахме над 330
хиляди подписа, които и предишните,
и днешните управляващи крият и пренебрегват, нарушавайки закона. А по
закон бяха длъжни да насрочат заседание на Народното събрание и да
гласуват дали да има референдум.
Така че питайте тях какво става – и
БСП, и ГЕРБ игнорираха тези подписи
и самият парламент погази закона.
Като говорим за Турция обаче не
бива да забравяме, че и Сърбия кан-

дидатства за Европейския съюз. И ние
от ВМРО отдавна сме казали: или
граждански и политически права на
българите в Западните покрайнини,
или – сбогом на евроамбициите на
Сърбия. Такава е ролята на ВМРО в
Европейския парламент – да напомни
това.
- А защо все пак ВМРО гледа с
такова подозрение към Турция?

- ТУРЦИЯ Е УПРАВЛЯВАНА
ОТ НЕООСМАНИСТА И
ИСЛЯМИСТ ЕРДОГАН.
Той е опасен диктатор. Затваря
достъп до социални мрежи, нарушава независимостта на правосъдието.
Спомнете си как бяха смазани протестите около парка „Гези“.

ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО У
НАС СЪЩО СЕ ПРЕВЪРНА
В МАША НА НЕОИСЛЯМСКА
АНКАРА –

БЪЛГАРИЯ ПРОЕКТ
ТРЯБВА ДА СЕ ПОДКРЕПЯ
И НИЕ ОТ ВМРО СМЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ В ТОВА.
Навремето именно ние от ВМРО
събрахме половин милион подписа
в защита на АЕЦ „Козлодуй”. А една
дама – преговарящ с ЕС – зачеркна с
лека ръка част от мощностите на тази
централа, както зачеркна и интересите на българското селско стопанство
в преговорите с Брюксел. Днес тази
жена е също кандидат за евродепутат
– от Реформаторския блок. На 25 май
българите имат възможност да покажат ясно мнението си за подобни кандидати и да ги оставят извън политиката.
- А какво е мнението Ви за санкции срещу Русия?
- С тях санкционираме сами себе
си. За добро или зло, зависим от Русия.

в момента същото това мюфтийство предявява претенции за джамии
в цялата страна. А преди време застана в подкрепа и на подсъдимите по
делото за радикален ислям в Пазарджик.
Чрез ДПС Ердоган има и евродепутати, без държавата му да е част от
ЕС. Искаме ли такава Турция в Европа!? Цивилизационно Турция не е част
от Европа.

- А това не Ви ли притеснява?
- Да, и зависимостта трябва да се
преодолява по пътя на разнообразяването на източниците на енергия. Но
това не означава да се отказваме от
изгодни за България проекти като
„Южен поток” и „Белене”. Не означава също да пренебрегнем българската природа и да почнем да дупчим за
шистов газ.
Не приемайте това като привързаност към някакви геополитически
сили на изток или на запад.

- Да затворим външнополитическата тема с много важен днес въпрос – за или против „Южен поток”?
- За. Както и за АЕЦ „Белене”.

НИЕ НЕ ГЛЕДАМЕ КЪМ
МОСКВА ИЛИ ВАШИНГТОН,
ГЛЕДАМЕ БЪЛГАРСКИЯ
ИНТЕРЕС.

ВСЕКИ ИЗГОДЕН ЗА

Продължава на стр. 6 и 7

Красимир Каракачанов, председател на ВМРО – Българско национално движение:

Ангел Джамбазки е достоен представител
на младите българи в Европейския парламент

З

аместник-председателят на ВМРО
Ангел Джамбазки ще бъде прекрасен представител на младите българи е Европейския парламент. Ангел
Джамбазки е от младото поколение
български патриоти – съвременни, отворени към динамичния свят хора, които в същото време са привързани към
Родината и искат да работят за нея.
Джамбазки е с чист образ и е обичан в страната. На изборите се пребори
сам срещу всички да стане общински
съветник в София. А сега е може би най-

разпознаваемото лице в общинския съвет.
Ангел е пример за младите хора у
нас. Той е и една от основните причини
ВМРО да има младежко излъчване. Организацията винаги се е гордяла с младите си лица. Неслучайно, точно ВМРО
– Българско национално движение може
да се похвали с реални младежки организации. Те са запазена марка на ВМРО.
Някои от тях успяха да се превърнат в
истински младежки центрове – с библиотеки, различни възможности за

спорт и туризъм, постоянни мероприятия. И Ангел Джамбазки е един от основните вдъхновители на това ВМРО да
се развива като една от малкото и така
нужни организации на младежта у
нас.
Месеци наред българите протестират с искането за неопетнени лица в политиката. Коалицията „България без
цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” е съставена от точно такива хора. И прекрасното доказателство за това е именно
младият Ангел Джамбазки.

6

принципи

Брой 20, май 2014 г.

Основни задачи на коалицията „България
без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден”
Продължение от стр. 4

А

ктивното гражданство. Ние
сме убедени и в правото на
българските граждани да
участват във вземането на решенията, които пряко ги засягат. Качеството на демокрацията у нас се оказа
под въпрос. Малцина вече виждат
своите интереси представени в политическата борба.
Затова коалицията „България
без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” се застъпва за

ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПОВЕЧЕ РЕФЕРЕНДУМИ.
ВМРО и нейните партньори ще
работят за правата на българите
като потребители. Електроразпределителните дружества, топлофи-

кациите, водните дружества, големите търговски вериги и всички други монополисти трябва да бъдат лишени от възможността за спекулативната ценова политика. Именно
ние от ВМРО започнахме битката с
монополите. И ще я продължим.
Човешкият капитал – семейството, демографията, гетата. Семейството е центърът на посланията на коалицията от партии „Бълга-

рия без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден”. От семейството започва
нацията ни. От децата, от грижата,
от възпитанието, традициите и образованието.
Затова политическият съюз на
ВМРО настоява за дългосрочни последователни действия по отношение на човешкия капитал на България. Критично важно е да се изисква
от държавата стриктна демографска
програма с ясни срокове, отчетност
и отговорни лица.
Коалицията на ВМРО разполага с

ПОДРОБНО РАЗРАБОТЕНА
ПРОГРАМА ПО
ОТНОШЕНИЕ НА
ДЕМОГРАФСКАТА
ПОЛИТИКА,
наречена
„България 2050”
(виж на www.vmro.
bg).
ВМРО има и
редица предложения за реално
вписване на циганските общности – свързано с
работа, образование, общественополезен труд като
наказание, възстановяване на модела на някогашните трудови войски и т.н. Нашите
предложения са широко известни и
именно ВМРО поставя най-ясно тези
въпроси.
Отпадането на циганските общности от системата на образованието, от пазара на труда и от обществото въобще е основен проблем,
който засяга качеството на живот у
нас.
Коалицията „България без цен-

зура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” поставя постоянно въпроса за необходимостта от нарочна, цялостна и обхватна политика за младежта. Политика, която да бъде отделен ресор в държавната администрация и
да бъде насочена в две основни направления – грижа за младите и техните възможности и насърчаване на
гражданското и икономическото им
развитие. Затова предлагаме създаване на

ФОНД „ЧИСТА ЗЕМЯ“

Образование, здравеопазване, спорт.
Българите заслужават човешко
здравеопазване
и ще отстояваме
това в дълго срочна социална
стратегия, в която приоритет ще
има тъкмо здравето и здравеопазването. Ще
работим за реално въвеждане на
електронната
здравна карта.
Нужно е рязко повишаване на доходите на работещите в системата
на здравеопазването. А също и:
въвеждане стимули за лекарите,
ф е л д шери т е и
медицинските
специалисти, за
да остават в България.
Работим за

УВЕЛИЧЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ ДО
7% ОТ БРУТНИЯ
ВЪТРЕШЕН
ПРОДУКТ,

за оземляване на младите българи и безлихвено кредитиране на
бизнеса им. Предлагаме също облекчения за инвеститорите, които
биха подпомогнали стартиращ бизнес на млади хора.

за подобряване на
качеството на материално-техническата база и за
повишаване на заплащането на заетите в сектора. За създаване на
възможност за кариерно развитие
и повишаване на квалификацията
на заетите в образованието.
Действаме за повишаване на

качеството на висшето образование
чрез по-добро усвояване на европейските фондове и обвързване на
бизнеса със стажантски програми
за завършилите студенти. Настояваме за въвеждане на правило – държавната субсидия следва студента.
Така ще се осигури възможност да
се учи с държавна субсидия и в частни университети и колежи.

НИЕ ЩЕ ОСИГУРИМ
ТАБЛЕТ ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК,
а също и: свободен достъп до

педиатър, въвеждане на национални програми за профилактика и лечение на гръбначните изкривявания, наднорменото тегло и стреса
при учащите се, въвеждане на обучение по плуване в училищата.
Ще подобрим спортно-техническата база и ще гарантираме достъпа до нея за спортни таланти и младежи. Ще финансираме приоритетно аматьорския спорт при подрастващите и ще възстановим междуучилищните шампионати.
Българската земя. Селското
стопанство има сериозен потенциал
за създаване на заетост и икономически растеж. Земеделската земя е
основен капитал на нацията ни и

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

Освобождаваме България от бедност,
безработица, корупция и престъпност
Продължение от стр. 5
- Да се върнем на вътрешнополитическите теми. Кои са опонентите на коалицията „България
без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден”?

- ОПОНЕНТИ СА НИ
ВСИЧКИ ПАРТИИ НА
СТАТУКВОТО,
но най вече ГЕРБ, БСП, т.нар.
Реформаторски блок. Те са едно.
За етническите партии – турски
или цигански – въобще няма какво да говорим.

- Не се ли говори на тези избори предимно за вътрешнополитически теми. А изборите са за
евродепутати.
- Ами това са реалните проблеми на хората. Аз ви дадох доста теми, които могат да се отстояват в Европарламента. Но нима
смятате, че бедността, борбата с
монополите, борбата с демографската катастрофа не са важни теми
за един евродепутат!? Да, това са
наши вътрешни теми, но

ТОВА СА БОЛКИТЕ НА
ХОРАТА – БЕДНОСТ,
БЕЗРАБОТИЦА,

КОРУПЦИЯ,
ПРЕСТЪПНОСТ.
и ние работим за освобождаването на българите от тези проблеми. Ние от ВМРО започнахме
борбата с монополите, отговорно
смея да твърдя, че бяхме първите
– още преди 8 години. Ние предлагаме разваляне на концесията
на „Софийска вода” и договорите
на ЕРП-тата. И ще продължаваме
да следим дейността на монополистите навсякъде.
Наскоро подехме и начинание срещу битовата престъпност.
Както виждате, оставаме посто-

янно при хората с техните реални
проблеми.
- А демографската катастрофа?

- ДЕМОГРАФИЯТА Е
ОЩЕ ЕДНА ТЕМА, КОЯТО
ВМРО ПОВДИГНА,
даде решение в стратегията
си „България 2050”, сътрудничи
активно с Центъра за демографска политика, постоянно алармираше през годините, а сега по тази
тема вече говорят всички – точно
както с темата за монополите.

Но ние не претендираме за
някакво авторство в тези теми или
за някакви изключителни права
върху тях. Напротив, радваме се,
че сега всички говорят по тях. Значи мисията ни е успешна. Това ще
правим и в Европейския парламент – той е следващото стъпало
за ВМРО.
- А българският парламент?

- СЕГАШНИЯТ НИ
ПАРЛАМЕНТ Е
ИЗЧЕРПАН,
той е мъртвороден с тройната
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следва да бъдат създадени защитни механизми, така че тя да не попада в чужди ръце, да не се допуска
свръхконцентрация на земеделска
собственост в малък на брой стопански субекти, а да се насърчава дребната и средна собственост и селскостопанското предприемачество.
Ще положим максимални усилия за спешна помощ за селските
райони. Длъжни сме да спасим българското село. Да осигурим възможността за пълноценно развитие в
селата на основата на съвременните средства за комуникация, дистанционното обучение за по-младите
и обучение през целия живот.
Хората в селските райони са големите губещи от последните десетилетия и непременно трябва да бъдат подкрепени от обществото ни.
Гласът за КП „България без
цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден“
е глас за: ефективно усвояване на
земеделските фондове (от жизнена важност за по-слабите производители) и създаване на условия
за коопериране на малките производители;

от всички части на страната равна
възможност за личностно, професионално и икономическо развитие –
без ярки регионални различия.
Публичните инвестиции за инфраструктура, здравеопазване, социални дейности и др. следва да се
пренасочат от центъра към периферията, за да се компенсира порочната политика за ограбването и упадъка на регионите. Ще работим за

СЪЗДАВАНЕ НА
ВИСОКОСКОРОСТНИ
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВРЪЗКИ С
ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА.
Коалицията на ВМРО е за децентрализация и второ ниво на самоуправление на базата на шестте
планови региона, с избираеми областни управители и областни съвети. За максимална независимост на
регионите от центъра, директна
връзка с Брюксел, без участието на
бюрокрацията в София.

ГАРАНЦИОНЕН
ФОНД ЗА
ВЗЕМАНИЯТА НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ;
допълнителни осигурителни облекчения
за земеделие в планински райони; приоритетно развитие на зеленчукопроизводство, животновъдство
и лозарство.
Разработили сме специална
програма за възраждане на овощарството, зеленчукопроизводството и
животновъдството, които ще задвижат преработвателната промишленост и износа на селскостопанска
продукция.
Равномерно развитие на регионите. Територията на България
трябва да се развива хармонично и
да се организира максимално ефективно, за да се даде на гражданите

коалиция на БСП, протурската
партия ДПС и... „Атака”. И с псевдоопозицията в лицето на ГЕРБ.
След като хората ни гласуват доверие на 25 май започваме курс
към предизвикване на предсрочни избори през есента на тази
година.
БСП, ДПС и ГЕРБ са абсурден
любовен триъгълник, а „Атака”
им свети. Жалко за наистина
честните български патриоти, които разчитаха на „Атака”. Точно
за тези хора искам да напомня,
че за мен ще бъде чест да бъда
техен представител в Европейския парламент. Проучванията
на общественото мнение показват, че ще имаме

ЧЕСТТА И
ОТГОВОРНОСТТА ДА
БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНАТА
ИЗМЕЖДУ
ПАТРИОТИЧНИТЕ
ФОРМАЦИИ В

Активната външна политика.
Настояваме за провеждането на
външна политика, която има за цел
постигането на незаобиколима роля
на България в Югоизточна Европа и
Черноморския регион. Отношенията със съседите трябва да се определят основно от тяхното отношение към правата и достойнството на
живеещите на тяхна територия български общности.
Защитата на достойнството,
правата и интересите на над 1,5
млн. българи в Македония, Западните покрайнини в днешна Сърбия

ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ.
- Да, така твърди и вашият коалиционен партньор Николай Бареков. Неговите послания са подчертано социални, народни, как
се съчетават те с този патриотизъм, за който говорите и който е
основната политическа идея на
ВМРО?
- Съчетават се чудесно. И в патриотизма, и в проблемите на жизнения стандарт и на джоба, става
дума за едно и също: за достойнство. Ние искаме достойни българи, горди. Те няма как да са такива,
ако са бедни, нали? Това е спасението за българите – нови лица в
политиката, които застъпват тезата достойни доходи и горди българи.
Затова и мотото ни е

„БЪЛГАРИТЕ
ЗАСЛУЖАВАМЕ ПОВЕЧЕ!”

и други съседни страни ще бъде изведено като основен приоритет във
външната политика на България.
Приоритет е и недопускането на
фалшифициране на българската история, култура и наследство за дебългаризиране на сънародниците
ни в Македония.
Активна трябва да бъде политиката на българската държава към
всички българи зад граница. И към
онези, които са избрали дом в чужбина, и към онези, за които чужбина
се е оказала там, където са техните
бащини домове.

ИКОНОМИЗИРАНЕ НА
ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА
на България е друг наш приоритет. Дипломацията трябва да работи
за излизане на нови пазари и възможности за българския бизнес, без
оглед на международната конюнктура, идеологически предразсъдъци или съобразяване с интересите
и натиска от по-големи и силни
„партньори“.
Дипломатическата дейност
следва да се активизира по отношение на страни, които играят все поголяма роля в световната политика
и икономика - като Китай, Япония,
Индия, Бразилия и други.
Българската дипломация трябва да излезе от затворения триъгълник Вашингтон – Брюксел – Москва.
Отношенията с Русия трябва да се
развиват на приятелска, но равноправна и взаимоизгодна основа.
Политиката по сигурността. Основна грижа на политическия съюз
на ВМРО винаги ще е армията и националната сигурност. Армията ни
трябва да е в състояние действително да произвежда сигурност, а не
да бъде разжалвана до мирновременен контингент за труд. Една от
нашите задачи е възстановяването
на военното обучение и обучението
за справяне при бедствия - като
един лек и полезен за младите и за
обществото вариант на някогашната военна служба.

За лица без завършено основно
образование предлагаме въвеждане на трудово-образователна повинност.
Настояваме за спиране на саморазправата и деградацията на българските служби за сигурност – разузнаване и контраразузнаване. За
да спре тяхното използване за вътрешнополитически цели, трябва да
бъдат изработени специални закони, регламентиращи тяхната дейност и пресичащи политическото
вмешателство в тяхната работа, както и гарантиращи честта и достойнството на офицерите и служителите,
работили и работещи в службите за
сигурност.

КП „България без цензура,
ВМРО, ЗНС, Гергьовден“ ще работи
за издигане статуса на полицейския
служител, съвременно оборудване
и достойни доходи. Нужно е и

УВЕЛИЧАВАНЕ НА
ЗАПЛАЩАНЕТО НА
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ.
Българската духовност. Българската култура изгуби много в днешните дни. Подмениха се културните
ориентири на цели поколения. Държавното дисциплинирано културно
производство беше заменено от
нещо още по-смущаващо – с войнстваща антикултурност.
Затова коалицията „България
без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден”
обръща специално внимание на политики за насърчаване на българската култура и излаза ѝ към света, за
утвърждаване на ролята на Българската православна църква, която
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трябва да заеме мястото си във възпитанието на младите.
Православието трябва да бъде
действително официална религия,
която, заедно с другите традиционни
вероизповедания, да има неотменима социална роля – срещу агресивни
секти, ислямизацията и т.н. .
Настояваме също за

УВЕЛИЧАВАНЕ
НА ДЪРЖАВНОТО
ФИНАНСИРАНЕ
ЗА ФОНДОВЕТЕ В
ТВОРЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
на писателите, композиторите,
художниците, филмовите дейци,
журналистите, артистите, музикалните дейци,
архитектите и преводачите.
ВМРО нас тоява
езикът да е защитен със
силата на закон и охраняван срещу погубване. Българският език е
олицетворение на своеобразието ни и на духовното ни единство в
пределите на нашето землище.
Стратегическото мислене. България е длъжна да има дългосрочно
целеполагане. Всички действия „на
парче” вече са пагубни. Страната ни
не разполага с много време да спре
опасните демографски тенденции.
Гласът за коалицията от партии
„България без цензура, ВМРО, ЗНС,
Гергьовден” е глас за

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА
ДОКТРИНА. В НЕЯ ТРЯБВА
ДА ЗАЛЕГНЕ РАЗВИТИЕТО
НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В
НЕГОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА
И ДУХОВНА ТЕРИТОРИЯ.
ВМРО и съюзниците ѝ ще положат усилия за изработване на дългосрочни програми за развитие на
българската нация, които да отговорят на растящите предизвикателства пред България.

Българи от съседните страни подкрепят
кандидатурата на Ангел Джамбазки
за депутат в Европейския парламент

Б

ългарският културен клуб –
Скопие (БККС), Сдружението
за българо-македонско приятелство и организациите на бълга-

Петър Колев и Ангел
Джамбазки в общ протест
рите в Западните покрайнини подкрепиха кандидатурата на Ангел
Джамбазки за европейския парла-

мент.
На практика този човек ще бъде
представител на външните българи
в европарламента, споделя Петър
Колев от Щип, Македония. Той е съпредседател на Сдружението за
българо-македонско приятелство.
Само преди седмици Петър Колев
и Ангел Джамбазки протестираха
рамо до рамо срещу отказа на властите в София да признаят правото
на българско гражданство за хора с
българско самосъзнание от околните страни.
Председателят на БККС Лазар
Младенов пък се радва, че в лицето
на Джамбазки и българите в Македония ще имат свой евродепутат.
Наскоро Младенов очерта мрачните перспективи, които днешните уп-

Лазар Младенов и Мирослав
Ризински от БККС
равляващи в Скопие създадоха пред
еврочленството на Република Македония. Ако Джамбазки е в Европарламента, хората с българско самосъзнание в Македония, ще имат
свой представител, категоричен е
председателят на БККС.
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избори

Брой 20, май 2014 г.

Българите
заслужаваме повече!

На 25 май в изборите за български представители в Европейския парламент гласувайте за КП
„България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” с номер 28
и отбележете кръгчето 2 в полето за преференциално гласуване. Така ще подкрепите Ангел Джамбазки от ВМРО!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ

Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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
facebook.com/vmrobnd

