
Каракачанов: Гласът за 
Ангел Джамбазки е глас 
срещу БСП - ДПС - ГЕРБ

Погрижете се за българите в 
окървавена Украйна!   
 

Принципи на коалицията на 
ВМРО
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Заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки – кандидат за член на 
Европейския парламент от коалицията БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, 
ГЕРГЬОВДЕН. Гласувайте с два номера: номер 28 за коалицията и номер 2 в полето 
за преференциално гласуване! 

Как да гласуваме на 25 май
В изборите на 25 май гласувайте за 

Ангел Джамбазки от листата на 
коалицията БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕН-

ЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН. Ангел 
Джамбазки е под номер 2 в листата – 
след Николай Бареков. 

35-годишният Ангел Джамбазки е 
заместник-председател на ВМРО – 
млад, популярен и неопетнен политик. 
Познат с борбата си срещу незаконните 
гета, противопоставянето на радикал-
ния ислямизъм, монополите, активната 
дейност като общински съветник в Со-
фия.   

Тази година Изборният кодекс дава 
възможност да се гласува и лично за 
кандидати. Можете да гласувате лично 
за Ангел Джамбазки в листата на БЪЛ-
ГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕР-
ГЬОВДЕН по следния начин - отбележе-
те знак X или V на две места в бюлети-
ната: в квадратчето с номер 28 в лявата 
част на бюлетината и в кръгчето с номер 
2 в полето за предпочитания (преферен-
ции) в дясната част на бюлетината. 

Повече за кампанията на Ангел 
Джамбазки за изборите на 25 май ви-
жте на стр. 3

Интервю с Джамбазки четете на 
страница 5

Българите заслужаваме повече! 
БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН

РЕДАКЦИОННИ

ВМРО е единствената 
между патриотичните 

формации у нас с реална 
възможност за свой 

представител в  
европарламента 

Социологическите проуч-
вания показват,  че  заместник-
председателят на ВМРО Ангел 
Джамбазки има реалните изгле-
ди да  бъде евродепутат. Коали-
цията БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, 
ВМРО,  ЗНС,  ГЕРГЬОВДЕН твър-
до преминава бариерата за  вли-
зане в  европарламента и  вече 
изпреварва ДПС като трета 
политическа сила .  

Така  коалицията около 
ВМРО и  Николай Бареков ще 
бъде единствената от патри-
отичните политически сили , 
която ще премине бариерата 
на  тези евроизбори и  разумни-
ят патриотизъм ще има свои 
представители в  Европейския 
парламент. 

В  същото време обаче пре-
ференциалното гласуване дава 
възможност за  лична подкрепа 
към различни хора в  листите. 
Така  всеки,  който иска да  под-
крепи лично кандидата на  ВМРО 
Ангел  Джамбазки,  може да го 
направи и  той със сигурност 
ще получи място в  Европейския 
парламент.      

Социологически резултати 
вижте на  стр. 2

СОЦИОлОгИятА СОчИ:

КУПУВАНЕТО 
И ПРОДАВАНЕТО 

НА ГЛАСОВЕ 

Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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ВМРО: Българите не са фашисти

Хората в България не са фаши-
сти. Жителите на село Розово 
реагираха със страх от неиз-

вестното и с недоверие към собст-
вените си институции, а не с нена-
вист към неочакваните заселници. 

Това е позицията на ВМРО – 
Българско национално движение 
относно напрегнатата ситуация, в 
която бежанци бяха изгонени от ка-
занлъшкото село Розово.

Още в самото начало на скан-
дала ВМРО призова за спокойствие 
и хуманно отношение, но и за бързи 
отговори на следните въпроси: кол-
ко души имат реален статут на бе-
жанци в момента у нас; колко са не-
легалните имигранти; ще бъдат ли 
те изпратени обратно в страните, от 

които идват; на какъв принцип се 
извършва разселването из страната 
на легално пребиваващите.

Българите заслужават яснота по 
тези въпроси. В противен случай 
държавата рискува да допусне на-
прежение и сблъсъци. Такава беше 
позицията на ВМРО от самото нача-
ло на скандала „Розово”. 

Виновни за създалата се ситуа-
ция в селото са правителството и 
политиците. Това пък коментира ко-
алиционният партньор на ВМРО Ни-
колай Бареков по време на среща с 
местните жители. В село Розово 
няма ксенофобия, категоричен бе 
той. 

„Дойдох на място, за да изслу-
шам хората и съм дълбоко възмутен 

от две неща - от поведението на 
българските политици и от мълча-
нието на правителството. Вина имат 
и медиите – не може да се лепят 
етикети на хората, че са ксенофоби“, 
подчерта Бареков. По думите му и 
местните хора, и бежанците са ста-
нали жертва на неадекватната по-
литика на сегашното и предишното 
правителство.

Местните хора се оплакаха на 
Бареков и на заместника му Росен 
Петров, че са изключително обиде-
ни от поведението на медиите, ко-
ито ги наричат „фашисти“. „Когато я 
няма държавата, ние ще сме държа-
вата и нека никой не ни се сърди“, 
припомнят хората от Розово. 

ДъРжАВАтА ДА ДАДЕ яСНОтА пО ВъпРОСА С БЕжАНЦИтЕ И НЕлЕгАлНИтЕ ИмИгРАНтИ

ЗА СКАНДАлА В СЕлО РОЗОВО СА ВИНОВНИ БЕЗхАБЕРНИтЕ ИНСтИтуЦИИ, А НЕ мЕСтНИтЕ хОРА

Своге се бори за справедливост

Продължава борбата на ВМРО 
– Българско национално дви-
жение със скандалния кмет 

на Своге Жоро Цветков. Срещу него 
вече се води дело за нарушения по 
обществени поръчки, за което може 
да получи 8 години затвор.

Междувременно прокуратурата 

поиска отстраняване на гербера Цве-
тков от длъжност. 

ВМРО пък внася нови сигнали за 
нарушения на кмета. Председателят 
на местната структура на Българско-
то национално движение Велислав 
Георев прогнозира, че делата срещу 
градоначалника може да скочат от 

едно на пет.
ВМРО поведе и протести в Сво-

ге. Организаторът на партията Сте-
фан Грънчаров пък застана начело на 
демонстрация пред Съдебната па-
лата в София по време на поредното 
заседание на съда по делото. 

Цветков се опитва да се измъкне 
от правосъдието с мними болнични 
и с маневри на адвоката си Менко 
Менков, който е и адвокат на Цветан 
Цветанов. Близките връзки между 
двамата гербери проличаха още по 
време на претърсването в общината 
през декември миналата година. То-
гава източници от администрацията 
в Своге бяха цитирани от медиите с 
информация, че Цветков е звънял и 
е търсил помощ от бившия вътрешен 
министър.

ВМРО и „България без цензура” 
са рамо до рамо и в други битки за 
справедливост в страната – срещу 
кметовете на Пловдив и Плевен.   

Всички незаконни постройки и 
гета на територията на стра-
ната трябва да бъдат разру-

шени - не само тези в Пловдив, Ста-
ра Загора или другаде и не само в 
предизборно време. Това е позици-
ята на ВМРО по повод премахване-
то на незаконно строителство в пло-
вдивското гето „Столипиново” и ста-
розагорския квартал „Лозенец”.

Действията на кметове на ГЕРБ 
за козметично събаряне на построй-
ки в цигански квартали е лицемерна 
част от кампанията на партията на 
Борисов. Това, което видяхме в пло-
вдивското „Столипиново”, напри-
мер, беше само имитация на пре-
махване на постройки. Защото ясно 

се видя, че до съборените бараки 
продължават да се извисяват огро-
мни палати, които също са незакон-
ни, но тях никой не смее да ги пипне. 
Местната власт се прави, че не виж-
да. Това беше коментарът на област-
ния организатор на ВМРО за Плов-
див Александър Сиди. 

За няколко години управление 
ГЕРБ показаха, че циганите са над 
законите в България и сега се опит-
ват да ни замажат очите. И точно 
Пловдив е нагледен пример: ВМРО 
от половин година се бори срещу 
новопоявило се гето в града, но не 
среща подкрепа от общината, по-
сочва още Александър Сиди.  

По време на управлението си 
ГЕРБ не премахна незаконното ци-
ганско строителство. Явно това беше 
цената за купените цигански гласо-
ве за изборите, припомня ВМРО. 

Междувременно старозагор-
ският кмет от ГЕРБ Живко Тодоров 
също заговори за подобна акция за 
събаряне. Тя идва след като години 
наред именно общинският съветник 
от ВМРО в града Кристиан Петков 
призоваваше за това.    

Събаряйте незаконното 
строителство изцяло, а 
не изборно

Александър Сиди, 
областен организатор на 
ВМРО за Пловдив

Протест на жителите на Розово заради настанените в 
селото им бежанци

Организаторът на ВМРО Стефан Грънчаров показва 
какво е бъдещето на кмета Цветков

ВМРО, „България без цензура“ и много партии от целия политически спектър 
поискаха оставката на плевенския кмет заради скандалните разкрития за корупция в 
общината

Графика от проведено през април изследване на 
политическите нагласи на българите за участие 
в избори за Европейски парламент на Института 
за модерна политика

Продължение от стр. 1
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Циганският квартал на Стара 
Загора

Ангел Джамбазки – промяната 
в българската политика
глАСуВАйтЕ С ДВА НОмЕРА: НОмЕР 28 ЗА КОАлИЦИятА И НОмЕР 2 В пОлЕтО ЗА 
пРЕфЕРЕНЦИАлНО глАСуВАНЕ! 

Българско 
гражданство за 
бежанците от турското 
робство!

Кампанията за избора на Ангел 
Джамбазки за член на Европей-
ския парламент набира скорост. 

Очаква се заместник-председателят 
на ВМРО да бъде вторият евродепутат 
на коалицията БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУ-
РА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН – заедно 
с Николай Бареков.

Младият юрист Ангел Джамба-
зки е познат преди всичко с неумор-
ната си работа за утвърждаване на 
разумния български патриотизъм. 
Именно коалицията на ВМРО ще 
бъде и единствената българска па-
триотична сила в Европейския пар-
ламент. 

Джамбазки разчупва политиче-
ския модел в страната. С неподра-
жаем стил и откровеност в послед-
ните години той неизменно трупа 
популярност и се превръща в основ-
но политическо лице. В същото вре-
ме обаче остава неопетнен, а рабо-

тата му като общински съветник в 
София оставя трайна следа.

Кандидатът на ВМРО получи 
подкрепата на Красимир Каракача-
нов. Лидерът на партията сам избра 
да застане на символичното послед-
но място в листата на БЪЛГАРИЯ БЕЗ 
ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН, 
за да изрази подкрепата си за оста-
налите в листата и лично за Ангел 
Джамбазки. Моят заместник Ангел 
Джамбазки е достоен представител 
на младото поколение българи и 
заслужава да отиде в Европейския 
парламент, където ще отстоява на-
ционалните ни интереси, заяви ли-
дерът на ВМРО Красимир Каракача-
нов, цитиран в миналия брой на 
„България”.

Ангел Джамбазки е на 35 годи-
ни, завършил е Столичната матема-
тическа гимназия – профил физика, 
и право в Софийския университет. 

Специализирал е в Училището за 
политика. Борбата срещу монопо-
лите, защитата от битовата престъп-
ност, заличаването на незаконни 
гета, битката с ислямизацията и 
опасностите на нелегалната имигра-
ция... Това са само част от дейност-
ите на кандидата за евродепутат, за 
които „България” припомни в пре-
дишния си брой.

Проследихме изявите на Джам-
базки в седмиците на кампанията 
за евроизборите на 25 май. Предла-
гаме ви малка част от изказванията 
на кандидата на ВМРО. 

Можете да гласувате лично за 
Джамбазки по следния начин: отбе-
лежете със знак X или V на   две мес-
та в бюлетината: в квадратчето с но-
мер 28 в лявата част на бюлетината 
и в кръгчето с номер 2 в полето за 
предпочитания (преференции) в 
дясната част на бюлетината. 

Народното събрание да взе-
ме решение за даване на 
гражданство на всички по-

томци на българите, избягали от 
Османската империя по време на 
геноцида на турското робство. Това 
предложение отправи заместник-
председателят на ВМРО и кандидат 
за евродепутат Ангел Джамбазки.

Според него това ще бъде не 
само морален акт за подкрепа към 
сънародниците ни, останали извън 
сегашните предели на България, но 
и спасителна акция за българските 
общности, които се намират в раз-
мирни райони като Украйна.

Възможно е и се е случвало 
вече в българската история, граж-
данството на тези хора, например 
на българите от Македония, да 
бъде възстановено. А на българите 
в Украйна - да бъде дадено, с ед-
нократен законов акт. Това се нари-
ча законодателство за определен 

случай, пояснява Джамбазки.
Той посочи, че така сънародни-

ците ни ще станат граждани на Ев-
ропа и ще имат далеч по-голяма 
защита. И няма да бъде толкова 
лесно на маскираните лица да па-
лят хора с европейски паспорти, 
аргументира се заместник-предсе-
дателят на ВМРО, след като беше 
застрашен българският клуб в Оде-
са, а в размирния град бяха дадени 
жертви.

Крайно време е българската 
държавна власт да престане да си 
заравя главата в пясъка, а да се из-
прави мъжки пред този сериозен 
проблем. В момента наистина са 
застрашени животът, здравето и 
имотите на стотици хиляди бълга-
ри, допълва Ангел Джамбазки.

Позицията на ВМРО за сегаш-
ните процеси в Украйна вижте на 
стр. 4

Листовки с извадки от изказва-
ния на заместник-председа-
теля на ВМРО Ангел Джамба-

зки раздават емисари на ДПС в пъл-
ната с незаконни постройки староза-
горска махала „Лозенец”. Така бро-
ени дни преди изборите за предста-
вители в Европейския парламент ци-
ганите са насъсквани от ДПС срещу 
кандидата на ВМРО.

Сред цитатите от Джамбазки, 
които ДПС използва, за да агитира 
срещу него, са „За мен решението за 
незаконните постройки, гета, махали 
е премахването им“, „Не желая нито 
Главното мюфтийство, нито който и 
да е било, да построи нова джамия 
в София. И никъде другаде в Бълга-
рия, разбира се“.

Пропагандата се прави 
от общинския съветник от 
ДПС Юсни Ибрям. Заедно с 
други представители на про-
турската партия той обясня-
вал на циганите, че Ангел 
Джамбазки е техен враг, защото иска 
гетата да бъдат разрушени. При сре-
ща с хора от ВМРО Ибрям публично 
нападнал с обиди.

ВМРО няма да спре да говори за 
проблемите с начина на живот на по-
голямата част от циганите, заяви по 
този повод Ангел Джамбазки. От 
ВМРО – Стара Загора ме информира-
ха, че кметът на града, който е от 
ГЕРБ, преди година е обявил, че ще 
събаря незаконния цигански катун, 
посочва Джамбазки. Предполагам, 

че започването на кампания срещу 
мен е с цел да се измият нечии ръце 
– лошият националист е опасен за 
циганите, а не кметът на ГЕРБ. Пред-
полагам също така, че това се прави 
и в други населени места, коментира 
още кандидатът на ВМРО за евроде-
путат. 

Обвързаността на ГЕРБ и ДПС по 
места е публично известна, незави-
симо от парламентарния театър, кой-
то разиграват Борисов и Местан, ка-
тегоричен е Джамбазки. 

Да си националист не е нещо 
лошо, това не означава да 
си ксенофоб, евроскептик и 

т.н. Национализмът е политическо-
то проявление на родолюбието.
Това заяви наскоро при среща с при-
върженици кандидатът на БЪЛГА-
РИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕР-
ГЬОВДЕН за евродепутат Ангел 
Джамбазки. Според него у нас мно-
зина политици единствено дискре-
дитират понятието национали-
зъм.  

По думите на Джамбазки един 
български евродепутат трябва да 
постави на първо място борбата за 

усвояването на всеки евроцент. 
Дали това ще са субсидии за земе-
делие или образование, няма зна-
чение – важното е да не влизат в 
джобовете на шепа хора, а да се из-
ползват в интерес на всички българ-
ски граждани. 

Джамбазки припомня и убеж-
дението си, че не е толкова важно 
към кое европейско политическо 
семейство принадлежат български-
те представители в европарламен-
та, а е важно да се придържат към 
българския национален интерес. 

Досегашните ни евродепутати 
често използваха ЕП, за да водят 

политически битки, според това 
дали са представители на управля-
ващите или на опозицията. Това от-
блъсна хората и показа, че досегаш-
ните ни евродепутати не работят за 
обща кауза. Липсва защитата на об-
щия интерес. Обикновено парла-
ментът и у нас, и в Брюксел се из-
ползва за разчистване на лични 
сметки, категоричен е заместник-
председателят на ВМРО.

Поставяне на ясни условия за 
присъединяването на Сърбия и Ма-
кедония към ЕС по отношение на 
българските малцинства. Катего-
рично противопоставяне на член-

ството на Турция в ЕС. Пресичане на 
намесата на Ердоган във вътрешни-
те ни работи по линия на ДПС и пар-
тията на Касим Дал в Реформатор-

ския блок. Това са част от въпроси-
те, които ще стоят пред мен като 
евродепутат, посочва Ангел Джам-
базки.

ДПС агитира цигани 
срещу Джамбазки 

Българските евродепутати да защитават българския, 
а не партийния интерес
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Погрижете се за българите в окървавена Украйна!

Растящото напрежение в Ук-
райна се превърна в реална 
заплаха за живота и сигур-

ността на българите, живеещи в 
размирния регион, а българските 
власти не предприеха превантивни 
мерки. Настояваме управляващите 
най-накрая да влязат в ролята си на 
защитници на интересите на бъл-
гарите зад граница, се казва в по-
зицията на ВМРО – Българско наци-
онално движение.

Партията остро осъжда досе-
гашната пасивност на българските 
държавници по темата „Украйна”.

ВМРО изисква от държавата да 
изготви спешен план за приемане 
на българи-бежанци от окървавена 
Украйна, както и да улесни проце-
дурата по придобиване на българ-
ско гражданство за тях. Трябва ли 
да има убити българи, за да прояви 
правителството ни отговорност и 
да се погрижи за сънародниците ни 
в Украйна, пита Българското наци-
онално движение.

Обществото ни заслужава яс-
нота, а не да се информира за съ-
битията от чужди медии. Прези-
дентът Плевнелиев и външният ми-

нистър Вигенин трябваше да напра-
вят официално изявление, в което 
да оповестят какво се случва с бъл-
гарите в Украйна и в частност в Оде-
са (където живеят 100 хиляди бъл-
гари), както и за възможността на 
България да ги защити.

Отмяната на закона за регио-
налното използване на малцин-
ствени езици, дошла след сваляне-
то на Янукович от власт в Киев, на-
руши правата на общо половин ми-
лион българи в Украйна. Още тога-
ва ВМРО отправи апел към Минис-
терство на външните работи да вле-
зе в ролята си на защитник на ин-
тересите на всички българи зад гра-
ница.

Конфликтът в Украйна носи ре-
ални опасности за българското 
малцинство. Затова българските 
държавници не бива да подкрепят 
която и да е от двете страни, а тряб-
ва да използват дипломатически 
методи за отстояване правата на 
българите.

Както ВМРО посочи преди вре-
ме, България би трябвало да е по-
средник за прекратяване на кон-
фликта, а не мълчалив наблюдател, 
подкрепящ нечия чужда позиция.

БългАРСКОтО пРАВИтЕлСтВО ДА НЕ ВъЗпРОИЗВЕжДА чужДИ пОЗИЦИИ, А ДА 
пОКАжЕ СъпРИчАСтНОСт СъС СъНАРОДНИЦИтЕ НИ В РАЗмИРНИтЕ РАйОНИ

Националното сдружение на клубовете на 
запасното войнство „За честта на пагона” 
подкрепя Джамбазки за евродепутат

Събират се книги 
за Македония

Българският културен клуб в 
Скопие (БККС) набира книги 
за новата библиотека в офиса 

си в град Струмица, Република Ма-
кедония. Дарителската кампания се 
развива в социалната мрежа и е по 
инициатива на Иво Станкулов.

С нашата обща помощ се надя-
ваме да се възроди и запази българ-
щината във Вардарска Македония, 
където живеят много наши сънарод-
ници, които нямат възможност да 
четат български книги, пише Станку-
лов.

Четивата трябва да са на българ-
ски език, като най-голям интерес 

има към творби на български авто-
ри.

Ако искате да се включите и да 
дарите книги, може да се свържете 
с Иво Станкулов в социалната мрежа 
или да се обърнете към Българския 
културен клуб в Скопие. 

Даряването на книги е част от 
организацията на БККС по отбеляз-
ване на Деня на българската писме-
ност и култура – 24 май, в Скопие. От 
клуба планират в деня на светите 
братя Кирил и Методий да предста-
вят събраните за библиотеката кни-
ги, както и да покажат филм за бук-
вите.

Любопитен експеримент на-
прави организаторът на ВМРО 
за Македония Петър Колев. 

Той е родом от македонския град 
Щип, има и българско гражданство.

При подаване на документи за 
македонска личната карта има въз-
можност ръчно да се допише нацио-
налност. Колев се е възползвал от 
тази възможност и е заявил за наци-
оналност „българин“. На самия доку-
мент това няма да е изписано, тъй 
като няма практика на картата да се 
пише каква е националността. Но ва-

жното обстоятелство ще фигурира в 
данните на македонското МВР за Пе-
тър Колев - вече и официално. 

Македонската държава мълча-
ливо се съгласява, че има македонски 
граждани, които се чувстват българи 
по националност. Самият факт на 
приемане на тези документи и изда-
ване на лична карта на базата на тях 
означава, че вече официално държа-
вата признава наличие на българи, 
коментира Колев.

Той призовава и други македон-
ски граждани, които се чувстват бъл-

гари, да заявят това при подаване на 
бланките за издаване на македонски 
документи за самоличност.

Или си българин, или не си, 
смята Колев и посочва, че по този 
начин ще се спрат спекулациите, че 
македонци искат българско граж-
данство само заради това, че Бълга-
рия е член на ЕС.

Писна ми от двойни играчи и 
търговци на българщина! За права 
и свобода трябва борба. Никой няма 
да ти подари свободата. В Скопие 
няма нова политика, няма и да има. 

Вече може да си българин 
в Македония и официално

Ние трябва да си я направим, па ма-
кар и да ни струва много. Дедите ни 
са умирали за свободата, ние от 
страх да не ни изгонят сме се скри-

ли като мишки! Аз не приемам тази 
позиция, заявява емоционално бъл-
гаринът от Щип.

Генерал-лейтенант (р) Петър Или-
ев, председател на Национално-
то сдружение на клубовете на 

запасното войнство „За честта на па-
гона“, изрази безусловната си подкре-
па за кандидатурата на Ангел Джам-
базки, който е кандидатът на ВМРО 
за представител в Европейския пар-
ламент в листата с № 28 на коалиция 
БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, 
ГЕРГЬОВДЕН.

Джамбазки е онзи млад, борбен 
и решителен патриот, от когото Бъл-
гария се нуждае. Трибуната на Евро-

пейския парламент ще му даде въз-
можността да отстоява националните 
интереси, така че „българин“ да звучи 
гордо и достойно в Европейския съюз, 
споделя ген.-лейт. (р) Илиев.

Той е категоричен, че сред прио-
ритетите, които Джамбазки трябва да 
защитава в ЕП, са националната си-
гурност, реда, както и да се работи в 
посока подобряване състоянието на 
българската армия и условията на ра-
бота на военните. Според генерала 
България се нуждае от балансирана 
външна политика, която ще обслужва 

най-добре държавния интерес.
Отчитайки принципното сход-

ство на залегналите в идейните ни 
платформи виждания за преодолява-
не на критичното състояние на бъл-
гарите и държавата ни, Национално 
сдружение на клубовете на запасно-
то войнство „За честта на пагона“ дава 
своята подкрепа за кандидатурата на 
Ангел Джамбазки за български пред-
ставител в Европейския парламент. 
Ние споделяме общия си стремеж да 
развиваме сътрудничество и съвмест-
на дейност за утвърждаване на демо-

кратично и силно гражданско обще-
ство на базата на общочовешките 
ценности и градивния патриотизъм. 
Това гласи позицията на „За честта на 
пагона“.

Ръководството на Националното 
сдружение огласява позицията си за 
подкрепа публично и всички негови 
членове ще работят за това кандида-
тът на ВМРО да се представи достой-
но на евроизборите, за да имаме точ-
ния човек в европарламента, увери 
ген.-лейт. Петър Илиев.

Както изданието „България“ писа 

в последния си брой, „Защита“, „За 
честта на пагона“ и  ВМРО подписаха 
споразумение за дългосрочно поли-
тическо партньорство. Новият патри-
отичен съюз предвижда съвместно 
участие в европейски, президентски, 
парламентарни и местни избори.

Генерал-лейтенант  
Петър Илиев
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АНгЕл ДжАмБАЗКИ, ЗАмЕСтНИК-пРЕДСЕДАтЕл НА ВмРО – 
БългАРСКО НАЦИОНАлНО ДВИжЕНИЕ И ВтОРИ В лИСтАтА НА 
КОАлИЦИятА „БългАРИя БЕЗ ЦЕНЗуРА, ВмРО, ЗНС, гЕРгьОВДЕН”:

Патриотизмът е градивен, 
той не значи омраза

Българите заслужаваме повече
- Съчетаваме европейските ценности с патрио-

тизъм. 
- Обединяване формации, които не са участвали 

досега във властта, не са отговорни за разграбване-
то на България.

- 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.

- Искаме операция „Чисти ръце“ сред политици-
те на прехода и икономическите групировки, които 
паразитират върху политическия модел – това оз-
начава пълна проверка и наказателно преследва-

не.
-  Основна политическа задача на нашия съюз е 

изместването на ДПС от ролята му на балансьор в 
българския политически живот.

 
Основните ценности на коалицията на ВМРО 

вижте на стр. 6 

Интервю на Иван Петров

- Господин Джамбазки, какво Ви 
накара да се включите в борбата за 
Европейския парламент?

- Чрез европарламента могат да 
бъдат защитавани националните ка-
узи на ВМРО. На първо място това е 
битката за подобряване живота на 
българите. 100% усвояване на еврос-
редствата, например, е кауза с изклю-
чително значение - за да се развива 
българската икономика.

В ЕВРОпЕйСКИя 
пАРлАмЕНт БългАРСКИтЕ 
пРЕДСтАВИтЕлИ тРяБВА 
ДА ВОДят И БОРБАтА 
ЗА ЗАЩИтА пРАВАтА НА 
БългАРИтЕ ВъВ ВСИчКИ 
СтРАНИ пО СВЕтА.

Друга важна тема за нас е да се 
противопоставим на членството на 
Турция в ЕС, както и на влиянието на 
Ердоган във вътрешните работи на 
България. Той се меси по три начина 
– чрез ДПС, чрез т.нар. Реформаторски 
блок - с партията на Касим Дал, и чрез 
главното мюфтийство, което Турция 
на практика превзе.

Да не забравяме и борбата с мо-
нополите. В момента се говори за 
енергиен съюз, но никой не повдига 
въпроса, че голяма част от българска-
та икономика продължава да се на-
мира в ръцете на чужди монополи, 
които изнасят нашите пари зад грани-
ца. ЧЕЗ, например, е държавна компа-
ния, която има отговорност за чешки-
те пенсионни фондове. Това означава, 
че когато някоя баба със 120 лв. пен-
сия си плати тока, формира пенсията 
на някоя своя чешка връстничка.

- Не сте ли прекалено радикален 
в говоренето си? Например, обявихте 
се за – ще се опитам да цитирам - све-
щеното и неотменимо право на бъл-
гарските цигани да завържат коня си 
на Айфеловата кула…

- Циганският въпрос е европейски 
въпрос. След като западняците ни по-

учават на интеграция, демокрация и 
човешки права, нека покажат как се 
прави. А вместо това те екстрадират 
цигани обратно към България.

Впрочем, една от причините в За-
падна Европа да се гледа с лошо око 
на българските граждани, е фактът, че 
индивиди, които тук оревават света 
за правото да се самонаричат „роми“, 
там твърдят, че са българи.

В Западна Европа твърдят, че све-
тът трябва да е шарена черга. Няма 
лошо тази черга да се развява и от Ай-
феловата кула, за да видят на живо 
многообразието. Пък и там има пове-
че културни забележителности, които 
могат да бъдат разглобявани за 
скрап. 

ЗАпАДНА ЕВРОпА 
пРОяВяВА ДВОЕН 
СтАНДАРт пО ЦИгАНСКИя 
ВъпРОС. 

Защото нещо, което на запад се 
нарича педофилия – да направиш 
дете на 12-годишно дете, тук ни каз-
ват, че трябва да наричаме традиция. 
И го браним като достояние на „ром-
ското своеобразие”. Защо не се пре-
следва това престъпление срещу ли-
чността? Не е ли двоен стандарт?

- Да, Вие сте популярен с прово-
кативните си тези по въпроса с впис-
ването на хората от гетата в обще-
ството. В Стара Загора пък ДПС раз-
дава листовки, с които плаши цига-
ните с Вас. Там върви темата със съ-
барянето на незаконни постройки и 
се ползва Вашето име, макар че зад 
събарянето стои общината в Стара 
Загора. Не се ли боите да не бъдете 
демонизиран? 

- С учудване разбрах, че предста-
вители на една противоконституци-
онна партия са подели кампания сре-
щу мен. Казвам с учудване, защото 
чрез тези листовки и присъствието в 
циганска махала те доказват всички 
мои позиции, зад които заставам 
твърдо.

ДОБРЕ, НЕКА БъДА 

плАШИлОтО, С КОЕтО ДА 
„СтРАхуВАт“ ЦИгАНИтЕ, 

но поне да съборят незаконните 
постройки. В Стара Загора уж ГЕРБ съ-
барят, а ДПС плашат циганите с мен. 
Така герберите в Стара Загора остават 
сухи. Това е още едно от доказател-
ствата, че ГЕРБ и ДПС са много често 
всъщност заедно и си правят услуги, 
които утре могат да прераснат и в ко-
алиция. Но това е друга тема.

В заключение ще кажа, че имен-
но Николина Горова от ВМРО в Стара 
Загора е човекът, който обикаля тези 
критични квартали в региона и полага 
усилия да обясни на циганите, че е ва-
жно за тях самите да бъдат образова-
ни, да се грижат за здравето си, да не 
създават деца, които не могат да от-
глеждат, както и да работят, за да из-
хранват семейството си по честен на-
чин.

ВМРО няма да спре да говори за 
проблемите с начина на живот и тра-
дициите на по-голямата част от цига-
ните. Надявам се да получа доверие-
то на българските граждани, за да 
мога да повдигна въпроса от трибу-
ната на Европейския парламент.

НЕ Е РАСИЗъм И 
ДИСКРИмИНАЦИя ДА 
ИСКАмЕ ЦИгАНИтЕ ДА 
жИВЕят пО НАчИНА, 
пО КОйтО жИВЕят 
ОСтАНАлИтЕ гРАжДАНИ 
НА ЕВРОпЕйСКИя СъЮЗ. 

- А какво е тогава случилото се в 
село Розово?

- Реакцията на жителите в Розово 
изглеждаше прекомерна. Но ако по-
гледнете как се живее в малките на-
селени места, ще си дадете сметка 
защо хората реагират по този начин. 
Там хората оцеляват под ръба на со-
циалния минимум. Не можем да ги 
осъждаме и да ги наричаме селски 
фашисти – както ги нарекоха някои 
крайни либерали, модни в медиите. 

НЕ ЗНАм ДАлИ ИмА 
СЕлСКИ, НО у НАС 

СъС СИгуРНОСт ИмА 
лИБЕРАлЕН фАШИЗъм – 

на една група рошави персони, 
чийто хабитат са жълтите павета, смя-
тат, че живеят над нещата и гледат с 
презрение на народа си.

А държавата се провали по въ-
проса с бежанците и нелегалните 
имигранти - и по времето на Борисов, 
и при Орешарски. Войната в Сирия 
вървеше 3 години преди бежанската 
вълна да стигне до нас. И ние пак се 
оказахме неподготвени.

Нехайството на държавните ин-
ституции е причината, Розово беше 
само симптом. 

Трябва много ясно да разделим 
нещата – от една страна, има хора, ко-
ито бягат от войната. Обаче голяма 
част от пристигналите в България, не 
са нито бежанци, нито сирийци, а са 
имигранти от Чад, Судан, Алжир. При-
емам, че сирийските бежанци имат 
нужда от подкрепа, но не и тезата, че 
трябва постоянно да приютяваме и 
нелегални имигранти.

Продължава на стр. 6 и 7

Ангел Джамбазки е роден на 21 март 1979 г. в София. Завършил е 
право в СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на ВМРО от 1997 г. През 
2004 г. оглавява младежката организация, а от 2009 г. е зам.-предсе-
дател на партията. Два мандата е общински съветник в столицата. През 
2011 г. е кандидат за кмет на София.

Тази година Изборният кодекс дава възможност да се гласува и 
мажоритарно за кандидати. Можете да гласувате лично за Ангел Джам-
базки в листата на БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН по 
следния начин - отбележете знак X или V на две места в бюлетината: 
в квадратчето с номер 28 в лявата част на бюлетината и в кръгчето с 
номер 2 в полето за предпочитания (преференции) в дясната част на 
бюлетината. 
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– Патриотизъм – за Европа на 
отечествата.

– Социално пазарно стопан-
ство – с мисъл и за бизнеса, и за 
обикновения човек. 

– Ред и законност - ревизия на 
криминалния „преход” със закон 
„Чисти ръце”.

– Екологията –  зеленото озна-
чава родолюбие. 

– Активно гражданство – за 
правата ни срещу монополистите 
и за правото ни на референдуми. 

– Политика за човешкия капи-
тал – за семейството, за демогра-
фията, за ценностите, срещу ге-

тата. 
– Образование, здравеопазва-

не, спорт – за достойното разви-
тие на българите. 

– Българската земя – спасява-
не на българското село, защита на 
земята от чужди ръце.

– Равномерно развитие на ре-

гионите – за да има навсякъде дос-
тъп до благосъстояние. 

– Активната външна политика 
– за да сме незаобиколим фактор и 
за да може външната ни политика 
да носи пари на страната ни. 

– Политиката по сигурността 
– с грижа за армията, полицията, 

националната сигурност. 
– Българската духовност – за-

щита на езика, вярата, култура-
та. 

– Стратегическото мислене – 
за национална доктрина и дълго-
срочни програми за развитие на 
българската нация.

Гласът за Ангел Джамбазки в листата на БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН е глас за: 

АНгЕл ДжАмБАЗКИ, ЗАмЕСтНИК-пРЕДСЕДАтЕл НА ВмРО – БългАРСКО НАЦИОНАлНО ДВИжЕНИЕ:

Продължение от стр. 5

- Да, разликата между бежа-
нци и нелегални имигранти е 
нещо, което Вие винаги подчерта-
вате. Но каква е разликата между 
ВМРО и другите патриотични и на-
ционалистически формации – за-
щото много партии вече се нари-
чат така?

- Ние не си позволяваме екс-
травагантен популизъм, а имаме 
конкретни предложения за реша-
ване на важните въпроси на наци-
ята.

БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ, БЕЗ 

ЗДРАВЕОпАЗВАНЕ, БЕЗ 
НОРмАлНИ ДОхОДИ - 
НямА НАЦИя.

Нашият патриотизъм не е прос-
то емоция, той е свързан с градив-
ни идеи в икономиката и социал-
ната сфера, които са задължителни, 
за да има и национално достойн-
ство.

Нашият патриотизъм е гради-
вен, той не е омраза. 

И аз се радвам, че точно раз-
умният, просветеният патриотизъм 
има сега реален шанс за присъст-
вие в европарламента – чрез коа-
лицията БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, 
ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН. Призова-

вам всички честни български па-
триоти, хора, които са вярвали на 
различни други формации, назова-
ващи се патриотични, да гласуват 
за нас. Социологията ясно показва, 
че нашата коалиция има най-реал-
ните изгледи да влезе в европар-
ламента измежду всички патрио-
тични формации. За нас ще бъде 
чест и огромна отговорност да сме 
единствени представители на па-
триотично настроените българи.  

По тази тема мога да говоря с 
часове – кое е разумният български 
национализъм и кое не е. Затова 
ще припомня нещо съвсем кратко: 
няма как да се определяш като на-
ционалист и да подкрепяш ДПС. 

- Значи вие сте умерени, не 
сте, например, противници на Ев-
ропейския съюз – като други ли-
дери?

- Разбира се, че не сме проти-
вници на ЕС. 

тЕЗИ, КОИтО тВъРДят, 
чЕ ЕС Е НЕЩО мНОгО 
лОШО И НИЕ НЕЗАБАВНО 
тРяБВА ДА гО НАпуСНЕм, 
мНОгО гРЕШАт. 

ЕС не ни пречи, помага ни. Хо-
рата гледат с надежда на ЕС. 

А и погледнете Орбан в Унга-
рия. Унгария продължава да е в Ев-

ропейския съюз, но Виктор Орбан 
разви своя независима и ефективна 
политика. Намали ли цената на 
тока? Може ли да изритва монопо-
ли? Промени ли държавата си за 
добро? Живеят ли по-добре унга-
рците? 

Само някой трябва да приложи 
опита му. Само че нашите палячо-
вци не искат. И не е виновен ЕС, че 
не искат. Виновни са самите наши 
палячовци.   

- Как оценявате кампанията за 
тези избори?

- За съжаление, кампаниите 
обикновено се водят „срещу”, а не 
– „за”. Целта е да се отвратят пове-

Патриотизмът е градивен, той не значи омраза

Издава ВмРО - Българско национално движение
София, ул. „пиротска“ 5

тел.: 02 980 2582
факс: 02 980 2583
vmro@vmro.bg
www.vmro.bg
facebook.com/vmrobnd

Благоевград: Огнян узунов – 0888214413
Бургас, ямбол, Сливен: георги Дракалиев – 0882291051
Варна и Шумен: живко Костадинов – 0879880015
Добрич: йордан йорданов – 0887585892
Велико търново, габрово и търговище: Борис Вангелов – 0888214407
Враца, Видин и монтана: марин Иванов – 0888214415
плевен и ловеч: Атанас филчев – 0885602050

пловдив, Смолян и пазарджик: Александър Сиди – 0888214403
Русе, Разград и Силистра: галин григоров – 0888214409
Стара Загора, хасково и Кърджали: Антон Андонов – 0888922836
София-град и Кюстендил: Стефан грънчаров – 0888214401
София-област и перник: Кирил Караманчев – 0888214405

Централа: София, ул. „пиротска“ 5, тел.: 02 980 2582

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

- Доц. Величков, Вашата пар-
тия подписа споразумение с ВМРО 
за съвместни политически дейст-
вия. Значи ли това, че в 120-годиш-
ната Организация разпознавате ав-
тентичния български патриоти-
зъм?

- Съюзът на патриотичните сили 
„Защита“ от своето създаване пре-
ди 16 години установи тесни и де-
лови контакти с ВМРО. По време на 
участието на „Защита“ с трима свои 
депутати в 40-ото Народно събра-
ние тя провеждаше заедно с ВМРО 
редица патриотични инициативи.

Това сътрудничество продъл-
жава и до днес. За ръководството 
на „Защита“ ВМРО е най-автентич-
ната, най-доказалата се патриотич-
на сила в България. В своята 120-го-

дишна история тази организация е 
била многократно подлагана на уда-
рите на властващите тоталитарни 
режими, но тя не загуби своя дух и 
своята борбеност в отстояване на 
българската национална кауза.

- Защо избрахте да подкрепите 
кандидатурата на зам.-председа-
теля на ВМРО Ангел Джамбазки. 
Според Вас символ на какво е 
той?

СПС „Защита“ не участва фор-
мално в коалицията БЪЛГАРИЯ БЕЗ 
ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН, 
но тя категорично подкрепя нейни-
те кандидати за евродепутати. Не 
от всички кандидати имаме лични 
впечатления, но техните биографии 
показват, че това са образовани, ин-
телигентни, доказали се в живота и 

професията си личности.
Най-добре познаваме обаче 

втория в листата – Ангел Джамбаз-
ки. В многократните съвместни ини-
циативи между „Защита“ и ВМРО и 
впечатленията ни от неговото лично 
участие в тях, както и като съветник 
в Столична община, колегата Джам-
базки – казвам колега, защото и той 
е юрист като мен – винаги се е про-
явявал като изключително органи-
зиран, последователен и всеотдай-
но преследващ въпроси от важно 
обществено значение. Като дълго-
годишен преподавател по между-
народни отношения смятам, че Бъл-
гария има нужда именно от такива 
евродепутати, които със същата 
упоритост ще отстояват интересите 
на България и на международното 

поле.
- Ставаме свидетели на абсо-

лютен хаос в държавата. Според 
Вас какво ще помогне на Бълга-
рия?

През последните 25 години 
България е управлявана от най-сла-
бите, най-безличните, най-сервил-
ните политици в Европа. Те не само 
ограбиха българския народ, но те 
убиха вярата и надеждите му. Сма-
заха неговото самочувствие! Те на-
ложиха несигурност, стрес и мащаб-
на престъпност, които станаха част 
от ежедневието на българина.

Тази кратка, но смразяваща 
констатация налага нов тип полити-
ци, отстояване на нови идеи, преди 
всичко патриотични и най-вече ис-
тинска грижа за хората. 

ВМРО през последните две де-
сетилетия показа, че е една от мал-
кото политически формации, която 
е в  състояние да промени статукво-
то, предлагайки нов тип подготвени, 
отговорни и почтени политици като 
Ангел Джамбазки.

ДОЦ. Д-Р йОРДАН ВЕлИчКОВ, пРЕДСЕДАтЕл НА СъЮЗА НА пАтРИОтИчНИтЕ СИлИ „ЗАЩИтА“:

Джамбазки преследва неотлъчно 
важните обществени проблеми
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КРАСИмИР КАРАКАчАНОВ, пРЕДСЕДАтЕл НА ВмРО – БългАРСКО НАЦИОНАлНО ДВИжЕНИЕ:

Всеки глас за Ангел Джамба-
зки е срещу наложилото се 
порочно статукво БСП – ДПС 

– ГЕРБ и поддържащата го „Атака”. 
Тези партии разиграват театър с 
имитация на парламентарен жи-
вот. Това е фарс, който трябва да 
бъде прекратен. 

ГЕРБ и ДПС само привидно са 
един срещу друг. Тези две партии 
си подават умело топката, така че 
и двете да печелят ползи. А много 
често не се свенят дори да дейст-
ват заедно. Прословутото показно 
кафе на Местан и Борисов беше 
нарочна демонстрация.

В ГЕРБ вече се хвалят, че коа-
лицията им с ДПС е готова. Само че 
си правят сметките без народа. Съ-
щият този народ махна ГЕРБ от 
власт, а когато други крадци дой-
доха, народът отново излезе да 
протестира.

Ясно е, че българите искат не-
опетнени политици. Такъв е Ангел 
Джамбазки, кандидатът на ВМРО 
за евродепутат. Аз застанах на сим-
воличното последно място в лис-
тата на БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, 
ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН, за да по-
кажа подкрепа за тази листа и лич-
но за Ангел Джамбазки.

Сега Местан говори, че трите 
основни партии трябвало да влязат 
в диалог. Българите биха изтърпе-

ли тези партии, само ако те пока-
жат някаква спасителна формула. 
Ние от ВМРО отдавна предлагаме 

истински експертен кабинет с ши-
рока подкрепа. Само че каква спа-
сителна формула можем да очак-

ваме от една протурска, етническа 
и протвоконституционна партия 
като ДПС!? Не може ДПС да про-
дължава да решава съдбата на 
България! 

Затова отново призовавам да 
се гласува за коалицията БЪЛГАРИЯ 
БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС, ГЕРГЬОВ-
ДЕН с номер 28 и лично за Ангел 
Джамбазки – с номер 2 в полето за 
предпочитания (преференции).

През 2005 г. аз отклоних пред-
ложение да бъда министър в тога-
вашната тройна коалиция, коали-
цията на ДПС с НДСВ и БСП. Едва 
ли има много български политици, 
които биха го направили, но аз не 
се поколебах – защото ВМРО озна-
чава кауза. 

И днес тази кауза може да 
бъде подкрепена лично – в лицето 
на Ангел Джамбазки. Всеки глас за 
него е глас за предсрочни избори 
и ДПС да си ходи. Защото БЪЛГА-
РИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО, ЗНС и ГЕР-
ГЬОВДЕН поемат курс към предс-
рочни избори тази есен.

Нека партиите на статуквото 
отнесат своя звучен шамар! Затова 
е важно да гласуваме. Ако останем 
вкъщи, купените цигански гласове 
ще решат вота.     

че хора от гласуването. И по този 
начин купените гласове ще бъдат 
решаващи за изборите.

Погледнете циганската махала 
„Нов път” във Видин. Като видите 
резултата за ДПС, си дайте сметка 
дали хората там задълбочено са 
изучили ценностите на либералния 
интернационал или на ДПС. Убеден 
съм, че там има друга причина за 
тяхната подкрепа за ДПС и тя се на-
рича купен вот. По същия начин ви-
жте резултата от циганската махала 
в Самоков, откъдето е небезизвест-
ният изобретател на циганското 
енерго и понастоящем народен 
представител.

- А как финансирате кампани-
ята си?

- Понастоящем ВМРО има дър-
жавна субсидия – на последните 
парламентарни избори за нас гла-
суваха близо 70 хиляди души. Но 
принципно мисля, че 
СуБСИДИятА ЗА 
пАРтИИтЕ Е НЕРАЗумНО 
ВИСОКА И тОВА тРяБВА 
ДА СЕ пРОмЕНИ. 

След като някои партии държат 
милиони на сметка па влог и съби-
рат лихви, значи тези пари са им в 
повече. Логично е, че не им тряб-
ват. Няма логика държавата да от-
деля толкова средства за полити-
чески партии. Тези пари можеха да 
бъдат дадени за здравеопазване, 
а не да трупат лихви в банки, както 
и днес правят в някои парламен-
тарно представени партии.

- Все повече се говори за нес-
тандартни изходи от днешната по-
литическа криза. Например, въз-
можно ли е да си сътрудничите и 
с ГЕРБ, и с БСП за съставяне на екс-
пертно правителство?

- Положението у нас е почти 
катастрофално. Затова в името на 
националния интерес трябва да се 
водят разговори между партиите. 

РАЗДЕлЕНИЕтО НА 
фИлИ И фОБИ НЕ 
РАБОтИ, ОмРАЗАтА НЕ Е 
пОлИтИКА. 

Това работи срещу интересите 

на нацията. Ако се налага, БСП и 
ГЕРБ трябва да подкрепят заедно 
истински експертен кабинет. Но не 
със старите муцуни, а наистина с 
експерти. 

Тези две партии са наши поли-
тически противници, но ние можем 
да водим разговори с всеки, който 
издържи теста на проверката „Чис-
ти ръце”. И пак казвам: без досе-
гашните властници – те са непопра-
вимо дискредитирани. 

И разбира се – ние не можем 
да водим каквито и да било прего-
вори с протурските партии у нас. 
Това е предателство. Нашата непо-
средствена цел е отстраняването 
на ДПС от ролята на балансьор в 
политическия ни живот. 

- Но експертен кабинет с ши-
рока подкрепа може да бъде об-
винен в безпринципност?

- Принципно е да има какво да 
ядат хората, да има здравеопазва-
не и ред по улиците. Безпринципно 
е да спекулираш с омразата и да се 
захранваш от нея. В момента дър-

жавата е в ступор, нищо не върви и 
няма никакво чувство за общност.

Затова е абсолютно необходи-
мо да има предсрочни избори и да 
се намери изход. 

КОАлИЦИятА „БългАРИя 
БЕЗ ЦЕНЗуРА, ВмРО, 
ЗНС, гЕРгьОВДЕН“ Е ЗА 
пРЕДСРОчНИ ИЗБОРИ 

за българско Народно събра-
ние.

- От българския парламент ще 
Ви върна на темата за европей-
ския. Казвате, че ще бъдете и пред-
ставител на външните българи 
там. Пояснете по-подробно. 

- ВМРО е организация, която 
има най-голяма нужда от европей-
ска трибуна. Около нас в близката 
чужбина живеят може би 3 мили-
она българи – в Румъния, Македо-
ния, Молдова, Западните покрай-
нини, Украйна, Турция и Гърция. 
Тези хора нямат своите граждански 
и политически права, нямат право 
на сдружаване в политически и об-

ществени организации. Европарла-
ментът е подходяща трибуна и ме-
ханизъм за поставяне на тези про-
блеми.

Ще защитавам тези хора чрез 
поставяне на условия пред прави-
телствата на Скопие и Белград раз-
говорите на страните им за Евро-
пейския съюз да минават през ре-
шаване на политическите права на 
българите в Македония и Сърбия. 
Ето ви прост пример. Ще се поста-
рая да бъда в постоянен контакт и 
с новата българска емиграция по 
света.

Но нека пак кажа, както казах 
и миналия път в интервюто си за 
Вас: аз не деля българите на такива 
в България и такива по света. В ЕП 
ще работя за българите по света, 
но ще работя и за тези у нас. Защо-
то 

ДНЕШНИят ЕВРОСъЮЗ 
ВъРВИ ВЕчЕ НА ДВЕ 
СКОРОСтИ И НИЕ В 
БългАРИя СмЕ НА 
ОпАШКАтА. ЕтО СРЕЩу 
тОВА ЩЕ СЕ БОРя!

Гласът за Ангел Джамбазки е 
глас срещу опасния триъгълник 
БСП – ДПС – ГЕРБ

Можете да  се  свържете  с  представителите  на  
ВМРО –  Българско  национално  движение:
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ЗАмЕСтНИК-пРЕДСЕДАтЕлят НА ВмРО АНгЕл ДжАмБАЗКИ – КАНДИДАт ЗА члЕН НА ЕВРОпЕйСКИя 
пАРлАмЕНт От КОАлИЦИятА БългАРИя БЕЗ ЦЕНЗуРА, ВмРО, ЗНС, гЕРгьОВДЕН. 

глАСуВАйтЕ С ДВА НОмЕРА: НОмЕР 28 ЗА КОАлИЦИятА И НОмЕР 2 В пОлЕтО ЗА пРЕфЕРЕНЦИАлНО 
глАСуВАНЕ!
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