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Спрете 
етническите 
провокации!

От месеци България се 
раздира от напрежение по ет-
но-религиозни въпроси. Гър-
мен, „Орландовци“, мюсюл-
мански протест в Карлово и 
какво ли още не.

Има една политическа 
сила, която от години спеку-
лира с етноса и религията. 
Това е ДПС. Всеки път, когато 
наближат изборите, ДПС за-
почва да трупа напрежение и 
да стяга редиците, използвай-
ки страховете на хората и съ-
кровените им чувства. Явно и 
сега това няма да ни отмине.

Да спекулираш с етниче-
ските и религиозните чувства 
на хората е нагло. И е абсурд-
но някой да казва, че Бълга-
рия е нетолерантна. България 
отдавна е доказала, че е толе-
рантна страна, но с тази толе-
рантност се злоупотребява.

Продължава на стр. 3

Патриотичният фронт контролира 
спазването на управленската програма

ПФ С МНОГО ДОБРИ ИЗГЛЕДИ 
ЗА МЕСТНАТА ВЛАСТ

Подкрепата за Патриотичния фронт 
стабилна и растяща

Патриотичният фронт ще 
продължи да контролира 
спазването на управлен-

ската програма на правителство-
то. По част от залегналите в нея 
точки Патриотите не намират 
особен напредък, по други пред-

приетите действия са задоволи-
телни, но е необходимо усилия-
та на управляващите да продъл-
жат. 

Коалицията на НФСБ и ВМРО 
настоява за решителната битка 
с битовата престъпност, далеч 

по-твърда политика срещу неле-
галната имиграция, както и ясни 
усилия за справяне с демограф-
ската катастрофа. Патриотите  
изискват и задържането на це-
ната на тока.

Патриотичният фронт под-

крепи програмата за управление 
на правителството на Борисов. 
Така ДПС беше изолирано от 
властта, а НФСБ и ВМРО поеха 
контрола върху изпълнението на 
заложеното в програмата.   

Продължава на стр. 2

ОБЕДИНЕНИЕТО НА НФСБ И ВМРО ИСКА КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ СРЕЩУ БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ, 
НЕЛЕГАЛНАТА ИМИГРАЦИЯ, ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ТОКА, ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА

Ако парламентарните избори 
бяха сега, близо 6% биха гла-
сували за Патриотичния 

фронт – НФСБ и ВМРО. Това означа-
ва, че патриотите повишават гласо-
вете си, догонват Реформаторския 
блок и постепенно се превръщат в 

четвърта политическа сила в стра-
ната. Това показа скорошно изслед-
ване на „Алфа рисърч”. 

Тези близо 6% означават около 
350 хиляди гласа – много над „лет-
вата“ за влизане в Народното събра-
ние, която е около 150 хиляди гласа. 

На изборите през октомври мина-
лата година патриотите взеха 240 
хиляди гласа, с което прескочиха 
всички прогнози. Явно подкрепата 
на Патриотичния фронт е стабилна 
и расте спрямо последните избори.  

Продължава на стр. 2   
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Продължение от стр. 1

Анализът показва, че 
о б е д и н е н и е т о  н а 
НФСБ и ВМРО печели 

от ролята си на едновреме-
нен съмишленик на програ-
мата на правителството и 
коректив на властта. Както 

„България“ съобщи в пре-
дходния си брой, Патрио-
тичният фронт се утвърди и 
като основен опонент на 
ДПС и гарант срещу участи-
ето на противоконстит у-
ционната етническа партия 
в управлението. 

Обединението на На-

ционалния фронт за спасе-
ние на България и ВМРО – 
Българско национално дви-
жение преодоля дългого-
дишното разделение на па-
триотичния вот у нас. Това 
обединение е открито към 
всички, които изповядват 
честност и патриотизъм. 

Данчо Хаджиев, Карлос Контрера и Стефан 
Грънчаров внасят сигнала

Скандални разкрития 
около грижата за деца

ПФ С МНОГО ДОБРИ 
ИЗГЛЕДИ ЗА МЕСТНАТА 
ВЛАСТ

Подкрепата за Патриотичния фронт 
стабилна и растяща

Патриотичният фронт 
внесе сигнал до глав-
ния прокурор Сотир 

Цацаров във връзка с дейност-
та на кмета на столичния район 
„Сердика“ Тодор Кръстев. По-
водът е прословутото гето око-
ло улица „Градините“ 3 и 6 в 
квартал „Орландовци“, който 
се намира на територията на 
район „Сердика”.

Патриотите искат провер-
ка, която да установи фактите 
относно извършваните регис-
трации на лица по постоянен и 
настоящ адрес на тези места 
за периода от 2007 г. до 2015 г. 
включително.

Още в средата на юни ор-
ганизаторът на ВМРО – Българ-
ско национално движение в 
София Стефан Грънчаров из-
прати писмо до кмета на „Сер-
дика“, в което пита колко са ад-
ресните регистрации. В отго-
вор кметът Тодор Кръстев зая-
вява, че след направена про-
верка в национална база „На-
селение“ е установил, че няма 
адресно регистрирани лица по 
постоянен и настоящ адрес на 

улица „Градините“ 6.  
В сигнала да главния про-

курор, подписан от заместник-
председателя на НФСБ Данчо 
Хаджиев, председателя на 
ВМРО – София Карлос Контре-
ра и организатора на ВМРО 
Стефан Грънчаров, се посочва, 
че съгласно избирателните 
списъци, включително и за по-
следните избори за народни 
представители, улица „Гради-
ните“ в кв. „Орландовци” фи-
гурира като административен 
адрес, на който има избирате-
ли. Избирателните списъци съ-
гласно Избирателния кодекс се 
съставят по постоянен адрес.

Според представители-
те на ВМРО и НФСБ това е ин-
дикация, че въпреки твърде-
нията в отговора на кмета 
все пак на посочените адре-
си има регистрирани по по-
стоянен адрес лица.

Това е още един показа-
тел за бездействието на ра-
йонната администрация по 
темата. Още преди 4 години 
ВМРО започна да преду-
преждава за проблемите в 
„Орландовци“. Внесена беше 
и подписка за референдум за 
премахване на гетото, но ад-
министрацията я остави без 
внимание.

„Децата и семействата на 
България – традиции и реалност“ 
бе темата на втората поред кръгла 
маса с участието на неправител-
ствени организации, работещи по 
въпросите за грижа за децата. 
Дискусията се състоя в Народното 
събрание по инициатива на д-р 
Султанка Петрова. Д-р Петрова е 
народен представител от Патри-
отичния фронт и председател на 
Националната женска организа-
ция на ВМРО.

Начинанието на Петрова 
цели изработване на законови 
промени, които да гарантират 
здравословната семейна среда, в 
която да израстват децата на Бъл-
гария. Грижата за тях е отговор-
ност както на родителя, така и на 
държавните звена, имащи анга-
жимент към тяхната закрила и 
подпомагане. Единствено симби-
озата в тази грижа би могла да 
осигури най-доброто за всяко 
дете, заяви д-р Петрова.

В кръглата маса взеха учас-
тие представители на Конфедера-
цията за защита от дискримина-

ция, фондация „Движение на бъл-
гарските майки“, Конфедерация 
за защита правата на децата, На-
ционалната мрежа на родители-
те, Националната мрежа на деца-
та, пациентските организации „За-
едно с теб“, Асоциация „Член 24“ 
и др., адвокати и родители. Спе-
циален гост бе отец Иван от Нови 
хан.

Именно по настояване на 
Султанка Петрова Сметната пала-
та ще извърши одит в Държавна-
та агенция за закрила на детето. 
Поводът е изпълнението на плана 
за действие към визията за деин-

ституционализация на децата 
(2010-2015 г.). 

Одитът идва, след като в пре-
дишните дискусии, организирани 
от Султанка Петрова, станаха ясни 
поредица от смущаващи обстоя-
телства около дейността на Аген-
цията, засягащи деинституциона-
лизация на деца в риск. Засилват 
се подозренията, че деца неосно-
вателно са извеждани от биоло-
гичните им семейства, за да се 
запълват новопостроени  социал-
ни домове или пък приемни се-
мейства да получават пари за от-
глеждането им. 

Продължение от стр. 1

През следващите месеци 
Патриотичният фронт ще уп-
ражнява строг контрол по ре-
шаването на проблемите с ет-
ническата престъпност, с це-
ната на тока и със злоупотре-
бите в енергийния бранш. По 
тези теми работата на упра-
вляващите до този момент не 
е задоволителна.

Наскоро ПФ постави на 
масата седем проблема, по 

които са нужни още много 
усилия от страна на управля-
ващите. Съпредседателят на 
Патриотичния фронт Валери 
Симеонов обясни подробно 
какво е свършено до този мо-
мент и каква е оценката на Па-
триотите по поставените за 
решаване въпроси. Той уточ-
ни, че през последния месец 
са били проведени поредица 
срещи с министър-председа-
теля и ресорните министри по 
набелязаните проблеми и е 

направен обстоен анализ.
Мнението на ПФ е, че е 

нужно повече кадрови и фи-
нансов ресурс да се насочи за 
справяне с дребната, битова, 
етническа престъпност. Па-
триотите вече предложиха 
пенсионирани военни и поли-
цаи да получат възможността 
да работят като охрана в под-
крепа на полицията. Тази 
практика може да се ползва и 
за опазване на границата сре-
щу нелегални имигранти.  

Незадоволителна е дей-
ността и по отношение на це-
ните на тока. Според НФСБ и 
ВМРО цените на електрое-
нергията могат дори да пад-
нат. Позицията на ПФ е, че е 
недопустимо да се увеличава 
цената на тока за потребите-
лите и за бизнеса, докато не 
бъдат прекратени кражбите в 
сектора. Патриотите подгот-
виха и специален закон срещу 
злоупотребите в енергийния 
сектор. Виж страница 3.

Цигански своеволия предизвикаха сигнал 
до главния прокурор срещу районен кмет

Д-р Петрова по време на кръглата маса 
„Децата и семействата на България – 
традиции и реал ност“ 

Патриотичният фронт контролира 
спазването на управленската програма

ОБЕДИНЕНИЕТО НА НФСБ И ВМРО ИСКА КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ СРЕЩУ БИТОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ, 
НЕЛЕГАЛНАТА ИМИГРАЦИЯ, ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ТОКА, ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА

Председателката на дамите от ВМРО д-р Султанка Петрова 
издейства одит на Държавната агенция за закрила на детето

Валери Симеонов
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ЦЕНАТА НА ТОКА ДА ПАДНЕ, 
ЗОВАТ ОТ НФСБ И ВМРО. 
ПРЕДЛАГАТ КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Цената на тока да не се уве-

личава, докато не се прекра-
ти източването на енергети-

ката. За това настоява Патриотични-
ят фронт – НФСБ и ВМРО. Още при 
преговорите за формирането на на-

стоящото правителство поставихме 
условие за ревизия в енергетиката 
и преразглеждане на неизгодните 
договори - с цел стабилизиране и 
намаляване на цените, припомнят 
Патриотите.

Според тях Комисията за енер-
гийно и водно регулиране (КЕВР) не 
бива да допуска каквато и да е про-
мяна на цената на тока нагоре, до-
като не бъдат намерени резерви за 
оздравяване на енергийната систе-

ма на страната.
Битовите абонати и представи-

телите на бизнеса не искат ново по-
вишение, защото не виждат причи-
на да плащат за грешките и страхо-
вете на политиците. Нужни са някол-

ко мерки, за да се възстанови спра-
ведливостта и да се спре ръстът на 
цените. 

Какви са мерките, които  
Патриотите предлагат – проче-
тете на страница 6.

Меморандум от 28 страници 
с мерки срещу демограф-
ската катастрофа връчиха 

представители на Патриотичния 
фронт на социалния министър Ивай-
ло Калфин. Заместник-председателят 
на парламентарната група на ПФ и 
заместник-председател на ВМРО Ис-
крен Веселинов припомни, че насе-
лението на страната намалява с 8-9 
души на час. 

Една от постигнатите договоре-
ности по време на срещата с минис-
тър Калфин е да се търси обща поли-
тика срещу демографската катастро-
фа. Въпросът ще бъде поставен за об-
съждане и в Съвета за регионално 
развитие.

Ивайло Калфин поясни, че е на-
пълно съгласен с предложението на 
ПФ да бъдат стимулирани работещи-
те и отговорни родители. Дискутирах-

ме възможните пътища за разреша-
ване на проблема, възможностите за 

труд, работа, бизнес, но е много труд-
но да се говори за демографска поли-
тика без да се повиши качеството на 
живот, коментира министър Калфин. 
Той пое ангажимент Меморандумът 
да залегне в годишния план за дейст-
вие и да се превърне в част от поли-
тиката на управляващата коалиция. 

Коментирани бяха и възможни 
мерки за привличане на квалифици-
рани специалисти там, където има 
свободни места, както и възможнос-
ти за стимулиране на заетостта в сел-
ските райони. ВМРО – Българско на-
ционално движение от години пред-
лага своята демографска програма 
„България 2050”, а заместник-пред-
седателят на партията Искрен Весе-
линов е и директор на Центъра за де-
мографска политика – неправител-
ствена организация, която започна 
този дебат у нас.

Продължение от стр. 1
Мнозина мислят, че ДПС кон-

тролирано подстрекава напреже-
нието преди избори. Това е вярно, 
но вярно е и нещо повече: ДПС по-
степенно и неотклонно с годините 
превзема нови и нови територии. 
Буквално и преносно. Допреди ня-
колко години не се спореше за „май-
чини езици“, сега спорим. Допреди 
няколко години не беше възможно 
ДПС да монополизира циганските 
махали. Сега е възможно. Допреди 
няколко години Местан не се сре-
щаше с Ердоган.

Лекичко, с последователни 
стъпки, ДПС тласка България към 
македонски вариант на паралелно 
съществуване на етносите.

Но тук важи добрата стара при-
казка за виновния и зелника. Винов-
ни сме и всички ние. Че не гласува-
ме, че търпим това, че още не сме 
приложили механизъм да стимули-
раме активността на изборите, че 
не сме си изчистили избирателните 
списъци, че не сме дали възмож-
ност на българите по света да гла-
суват заедно с нас. Виновни сме, че 
нямаме съзнанието за общност.

Затова и Патриотичният фронт 
от месеци предлага активна регис-
трация за изборите, ясно спазване 

на уседналостта и ограничения за 
безразборното, безконтролно и 
крайно съмнително гласуване в Ре-
публика Турция.

Защото етническите провока-
ции са опасност, но когато те дове-
дат и до прилив на бюлетини за ет-
нически партии, опасността става 

двойна.
Господа от ДПС, местните избо-

ри идват и си отиват, а ние все още 
сме тук. И ще трябва да живеем за-
едно - мюсюлмани, християни, бъл-
гари, цигани, всякакви. Ако днес се 
караме за паметници на културата, 
то какво следва утре?

Приемаме за задоволително 
справянето по отношение на разру-
шаването на незаконните постройки 
в Гърмен, каза още Валери Симео-
нов. Друго от изискванията на Патри-
отите бе възстановяване и доизграж-
дане на защитното съоръжение по 
границата с Турция. Стана ясно, че в 
последните седмици има възстано-
вен участък. Изготвени са графици и 
за следващите участъци, приключи-
ли са процедурите по проектиране, 
към областните управи са преведени 
средства за строежа. По този въпрос 
Патриотите приемат изпълнението 
за задоволително и ще продължат 
да упражняват контрол.

Задоволително според ПФ е и 
разрешението на проблема с неза-
конната сеч и износ на необработена 
дървесина. По тази болезнена тема 
имено НФСБ и ВМРО настояха за мо-
раториум върху износа на дървесина 
и спешни законови промени. 

По-късно беше издадена запо-
вед за удължаване на срока на мо-
раториума, което даде време на На-
родното събрание да приеме необ-
ходимите законови промени за спи-
ране на незаконната сеч и износ.

Патриотичният фронт продъл-
жава да настоява за задължително 
гласуване. Ако резултатът от рефе-
рендума по тази тема е неудовлет-
ворителен, веднага след местните 
избори Патриотичният фронт ще 
внесе законови промени за въвеж-
дане на активна регистрация на из-
борите.

Сключено бе и споразумение 
внесеният от Патриотичния фронт 
законопроект за българите в чужби-
на да бъде подкрепен от ГЕРБ и Ре-
форматорския блок. Законопроек-
тът вече беше приет от Комисията 
по политиките за българите в чуж-
бина и от Комисията по правни въ-
проси в Народното събрание.

РЕДАКЦИОННИ

Спрете етническите 
провокации!

Славчо Атанасов е кандидатът 
на Патриотичния фронт 
за кмет на Пловдив 

Срещу демографската 
катастрофа

Един от най-успешните пло-
вдивски градоначалници от-
ново влиза в кметската борба 

в града под тепетата. Славчо Атана-
сов ще бъде кандидат на Патриоти-
чен фронт – НФСБ и ВМРО. Залага на 
честност, почтеност и постоянни 
срещи с хората. Атанасов представи 
договор с пловдивчани с 16 конкрет-
ни предложения. 

На първо място сред приорите-
тите му е намаляването на местните 
данъци и такси. Атанасов обещава 
и пълна ревизия на управлението 
на Иван Тотев. Ангажира се и с об-
лагородяване на цялостната инфра-
структура в Пловдив и отваряне на 
социални кухни за пенсионери.

В програмата на кандидат-кме-
та от ПФ е включено и довършване 
изграждането на стадион „Плов-
див“, въвеждане на мораториум 
върху промяната на статута на зе-

лените площи и междублоковите 
пространства, изграждане на без-
платни интернет зони, създаване на 
електронна община. Той обещава 
още възстановяване дейността на 
Белодробната болница и връщане 
на тролейбусния транспорт в града.

Славчо Атанасов за нас е най-
достойният кандидат за кмет на 
Пловдив. Той е доказал своя профе-
сионализъм, честност, принципност 
и най-вече, в сравнение със сегаш-
ните управляващи, е доказал, че не 
се поддава на корупция. А това тряб-
ва да бъде оценено по достойнство, 
заяви съпредседателят на Патри-
отите Валери Симеонов.

В момента Славчо Атанасов е 
народен представители от Патрио-
тичния фронт, избран от  Пловдив. 
Бил е градоначалник от 2007 до 2011 
г., а преди това и кмет на пловдив-
ския район „Тракия“.

Искрен Веселинов
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ИМИГРАНТИ ТРЪГВАТ И ПО ЧЕРНО МОРЕ

Юлиан Ангелов: Пет месеца България не 
изпраща помощта за българите в Украйна

Борис Вангелов 
създава национално 
представителство на 
българите зад граница

Европейската комисия да пре-
разгледа своето предложение 
по отношение на нелегалните 

имигранти и да обяви и България за 
държава в извънредна ситуация, 
която не може да приема повече 
бежанци и нелегални имигранти. За 
това настоя в свое изказване в пле-
нарната зала на Европейския парла-
мент европейският представител и 
заместник-председател на ВМРО 
Ангел Джамбазки.

В крайна сметка именно това 
беше и прието като политика на 
Брюксел: България и Унгария бяха 
признати за специфичен случай в 
Европейския съюз – заради факта, 
че са една от първите спирки по пътя 

от Африка и Близкия Изток и вече са 
приели доста имигранти.  

Джамбазки пресметна, че за 
миналата година България е приела 
и дала статут на 2,5 пъти повече не-
легални имигранти, отколкото Ита-
лия, и 2,7 пъти повече, отколкото 
Гърция. Италия и Гърция още по-ра-
но бяха обявени от Брюксел за стра-
ни в необичайно положение. 

Държавата ни не може да си 
позволи да приеме повече нелегал-
ни имигранти, категоричен е Джам-
базки. Заместник-председателят на 
ВМРО посочи, че в този случай тряб-
ва да действа член 78 (3) от догово-
ра за Европейския съюз: „В случай 
че една или повече държави-членки 

се намират в извънредна ситуация, 
характеризираща се с внезапен при-
ток на граждани на трети страни, 
Съветът, по предложение на Коми-
сията, може да приема временни 
мерки в полза на засегнатата(ите) 
държава(и)-членка(и). Той действа 
след консултация с Европейския 
парламент“.

Бежанци тръгват и по Черно 
море, предупреждава още Ангел 
Джамбазки. Заедно с бежанците ид-
ват и много нелегални имигранти от 
Африка. В момента има операция 
срещу трафика на хора в Средизем-
но море. Затова и тази вълна се пре-
насочва към Черно море, предупре-
ди за заплахата Ангел Джамбазки. 

Европейският предста-
вител поясни, че вече има 
кораби, заловени в наши 
териториални води. Ролята 
на Турция е опасна, защото 
тя организира и подпомага 
тези потоци. Не може кораб 
да тръгне от Турция без гра-
ничните власти да са наяс-
но с това. Значи това явно е 
тяхна политика. Има изход 
и това е нова военна опера-
ция, обясни заместник-председате-
лят на ВМРО – Българско национал-
но движение.

Евродепутатът остро възрази 
срещу превръщането на България в 
буферна зона за мигранти. По думи-

те му, ако ще се говори за солидар-
ност в приемането на мигранти в ЕС, 
тази солидарност трябва да е без 
изключения, трябва да има соли-
дарност от Финландия до „Капитан 
Андреево“. 

Повече от пет месеца, 
откакто беше решено 
да бъде отпусната ху-

манитарна помощ за бълга-
рите в Украйна, тя все още не 
е пристигнала там. Пет месе-
ца България не може да се ор-
ганизира, а само се намират 
различни оправдания.

Това каза от парламен-
тарната трибуна народният 
представител от Патриотичния 
фронт и организационен секретар на 

ВМРО Юлиан Ангелов.
По същия начин все още не 

може да се намери механизъм за 
българите в Украйна, които искат 
да получат документи за постоян-
но пребиваване у нас, добави той.

Ангелов призова Бойко Бори-
сов да се ангажира със случая, за 
да може Министерството на външ-
ните работи да си свърши работа-
та. Народният представител пояс-
ни, че дошлите у нас украински 
граждани нямат необходимите 

средства да се върнат обратно, а ако 
се върнат, ги грози мобилизация.

Председателят на Държавна-
та агенция за българите в 
чужбина (ДАБЧ) Борис Ван-

гелов учредява консултативен съвет 
от 40 души, който да предложи ва-
риант за нов текст в Закона за бъл-
гарите зад граница. Причината е, че 
сегашният закон така и не се прила-
га и българите в чужбина нямат въз-
можността да получат полагащото 
се по закон представителство.

Според организациите на бъл-
гарите зад граница националното 
представителство на българите в 
чужбина трябва да се създаде с из-
бори. Известни българи в чужбина 
са поканени да се включат в създа-
ването на представителството, по-
яснява Вангелов.

Междувременно подкрепеният 
от ВМРО председател на ДАБЧ е на-
редил да се спазва едномесечният 
срок за обработване на преписките 
на кандидатстващите за удостове-
рение за български произход. Досе-
га случаите на забавяне на докумен-
тите бяха обичайна практика.

Борис Вангелов е внесъл в Ми-

нистерския съвет и предложение 
стипендиите на българите зад гра-
ница, които учат в наши универси-
тети, да бъдат увеличени на 150 лв. 
Сега стипендията е 102 лв., но кога-
то се платят наем и ток, остават 20-
30 лв. С тези пари държавата не 
може да привлича децата на съна-
родниците ни да учат в България, 
категоричен е Вангелов.

Председателят на ДАБЧ насто-
ява да отпадне и изискването за съ-
народниците ни зад граница да де-
кларират наличие на средства за 
издръжка, когато кандидатстват за 
статут за постоянно или продължи-
телно пребиваване в България. Мяр-
ката е въведена през 2004 г. и наис-
тина затруднява кандидатите. В ог-
ромната част от случаите тези сту-
денти произхождат от държави с 
нисък жизнен стандарт и няма как 
да осигурят такива средства. Дори 
събират помежду си средства, за да 
формират необходимата сума. Пре-
махването на тази мярка няма да е 
в ущърб на бюджета, коментира 
още Борис Вангелов.

„Днес убихме капитализма и 
направихме революция“. Така со-
лунски грък мотивира вота си на 
скорошния референдум.

Въздържах се от коментар по 
темата, докато не станат ясни ре-
зултатите от гръцкия референдум.

Референдумът сам по себе си 
ще има важно значение за бъде-
щето на ЕС. Колкото и на част от 
политическите лидери да не им се 
иска. Той постави ребром много 
важния въпрос – продължава ли 
федеративният път на развитие на 
ЕС до една „наддържава“. Път, из-
ключително погрешен според мен.

Очевидно „виждането“ на част 
от брюкселските бюрократи, че 
знаят по-добре от народите какво 
е „добро“ или лошо за тях, е по-
грешно. 

Особено интересни и показа-
телни са нашенските български ре-
акции на гръцката драма. Както 
обикновено – полярно разделени.

Между другото, 
„отборите“, които 
вилнеят запенено из 
социалните мрежи, 
очаквано са почти съ-
щите циркови трупи, които спори-
ха превзема ли Путин Македония 
или Обама прави „Майдан“, трябва 
ли да светят очите на паметника на 
цар Самуил или трябва да сложим 
паметник-композиция  „Америка 
за България“, има ли турско роб-
ство или е просто „турско присъст-
вие“…

Все същите „фили“ и „фоби“, 
които продължават да прекарват 
всички световни събития през 
собствените си диоптри, собстве-
ните си обсесии, мании и служебни 
задължения.

Зависи от това дали са „руб-
ладжии“ или „грантаджии“, зависи 
от това пред кое посолство клечат, 
все едни и същи „интернациона-
листи“ или „глобалисти“, иначе ка-

зано – едни и същи безродници. 
Както и да е, дотук особена изне-
нада няма.

Резултатът вече е известен, 
мнозинството от гръцките гражда-
ни отхвърлиха предложението за 
споразумение.

Едва ли има особена изненада 
в това, не знам нация по света, коя-
то да бъде попитана иска ли да ѝ 
се наложат финансови ограниче-
ния, рестрикции и съкращения, и 
тя да каже „да, искаме, вземете и 
намалете заплати и пенсии, увели-
чете данъците, намалете социал-
ните помощи и уволнете и съкра-
тете администрацията“.

Да не се лъжем. Всеки би 
предпочел да е млад, здрав и бо-
гат, а не стар, болен и беден.

Продължава на стр. 7

Брюксел прилага предложението 
на Джамбазки за бежанците
ИМЕННО ВМРО НАСТОЯВАШЕ БЪЛГАРИЯ ДА НЕ ПРИЕМА 
ПОВЕЧЕ НЕЛЕГАЛНИ ИМИГРАНТИ 

„Днес убихме капитализма 
и направихме революция“
КОМЕНТАР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ВМРО И ЕВРОДЕПУТАТ АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ 
НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД СКОРОШНИЯ 
РЕФЕРЕНДУМ В ГЪРЦИЯ

РЕД ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ 
В ЧУЖБИНА ВЕЧЕ СА ФАКТ

Ангел Джамбазки

Юлиан Ангелов

Председателят на Държав-
ната агенция за българите в 

чужбина Борис Вангелов
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КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ – НФСБ И ВМРО:

Пренебрегваната циганска престъпност 
създаде напрежението в страната

Нека да не търсим проблема 
за ситуацията в „Орлан-
довци“, Гърмен и всичките 

места с етническа престъпност, във 
футболните агитки или в предсто-
ящите избори. Просто търпимостта 
на хората свърши. Дългогодишното 
пренебрегване на циганската прес-
тъпност и беззаконието доведоха 
до протестите. 

Опитват се да обърнат фокуса 
към това, че в „Орландовци“ имало 
хора от агитките. Ами ще има - като 
си изпуснал положението. Хората 
искат да видят някакви мерки. Не 
може да продължаваш да си затва-
ряш очите пред проблема и после 
да търсиш вината в протестиращите. 

Няма защо да се спекулира, че 
нещо отвън подклажда напреже-
нието. Причината е, че 20 години 
никой не е взел каквито и да било 
мерки, за да се премахват тези гета 
и да се въвежда обществен ред. Аз 
мога да ви покажа документ от пре-

ди 4 години – гражданите на „Орлан-
довци“ събираха подписи с искане 
за местен референдум за премахва-
нето на незаконните постройки в 
това гето. (б.ред. виж страница 2) 

Тази тяхна подписка беше внесена 
от тогавашния общински съветник 
Ангел Джамбазки, но Столичната 
община не пожела да насрочи до-
питване, районният кмет само се 

ослуша. През 2011 
г. имаше избори - 
и президентски, и 
местни - и така 
проблемът остана. 
4 години по-късно 
о б а ч е  н е щ а т а 
гръмват.

Да не обясня-
ват различни орга-
низации, че цига-
ните си били в 
правото да правят 
това или онова. За 
какво право си го-
ворим като на 13 
години имаш по 
две дец а!? Не 
може да стоим 
като щраус със за-

ровена глава. Хората остават с впе-
чатление, че малцинствата са посто-
янно привилегировани и няма зако-
ни за тях.

Какво прави държавата, за да 

може това население да бъде ин-
тегрирано? Хората искат да видят 
мерки, искат да видят, че държава-
та си е на мястото. Едва тогава не-
щата ще се успокоят.

Ние от ВМРО от години пред-
лагаме ясни мерки в своята де-
мографска програма „България 
2050”. Можете да я прочетете на 
страницата ни в интернет. Изда-
нието „България” също доста 
пъти е публикувало части от нея. 

Добре известно е, че ние от 
години сме активни по тази тема 
и настояваме за ясни стъпки, сро-
кове и отговорник за вписването 
на циганските общности в обще-
ството – основано на труд, обра-
зование и спазване на закона. И 
днес Патриотичният фронт ще 
контролира много внимателно 
управляващите дали спазват тези 
части от програмата, която под-
крепихме.

Ислямският халифат успя да по-
стави в ситуация на техниче-
ски туш политическите кръго-

ве. Само за няколко месеца видяхме 
как смятаните за проста банда теро-
ристи и обикновени главорези-исля-
мисти установиха контрол върху по-
ловин Ирак и части от Сирия. Факти-
чески те установиха държавно упра-
вление в тези територии по законите 
на Шериата и местното население 
пропищя веднага от кланета и изде-
вателства.

  
НО ЦЕЛТА Е ПОСТИГНАТА, 
ДОРИ ХАЛИФАТЪТ ДА БЪДЕ 
УНИЩОЖЕН – ДОКАЗА СЕ, 
ЧЕ НЕ САМО Е ВЪЗМОЖНО 
СЪЗДАВАНЕТО НА 
ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА, НО Е 
ВЪЗМОЖНО И ТЯ ДА ОЦЕЛЕЕ 
В ДНЕШНИЯ СВЯТ. 

Допреди години ислямистите се 
ограничаваха до контрол на опреде-
лени региони и анклави. Днес вече 
смело създават държава със собстве-
ни правила, със собствена админи-
страция и с ясни намерения – да под-
чинят останалата част от света. Онези, 
които не могат да подчинят, просто 
ще избият. 

Това, което спасява засега съвре-
менния ни свят, е една човешка сла-
бост – кой е по-велик и кой заслужава 
да бъде халиф на всички правоверни. 
Именно тази конкуренция между ис-

лямистките организации и водачите 
им, от Филипините през Африка, Близ-
кия Изток и Далечния изток, им пречи 
действително да създадат тоталната 
Ислямска държава. Но няма гаранции, 
че утре, след година, след пет, десет, 
двайсет години, няма да се появи по-
добна организация с водачи, които да 
го постигнат. 

Време е да отхвърлим либерали-
зма като политика и да тръгнем по 
стъпките на реализма - особено по 
отношение на ислямистите и запла-
хите, които те носят навсякъде, къде-
то са пуснали корени по света. 

При досегашната концепция, сил-
но повлияна от опростачения и опро-
стенчески подход на САЩ за подред-
бата в света, ислямските (не ислямист-
ките) държави бяха разделяни на при-
ятели и врагове. 

ПРИЯТЕЛИТЕ СА ТЕЗИ, С 
КОИТО ВЪРТИШ БИЗНЕС. 
ВРАГОВЕТЕ СА ТЕЗИ, С 
КОИТО НЕ ВЪРТИШ БИЗНЕС. 
ПРОСТО И ЕЛЕМЕНТАРНО. 

Именно по тази схема в редиците 
на приятелите на „Запада” се редят 
Саудитска Арабия и Катар, а Сирия и 
Ирак при Саддам бяха разглеждани 
като врагове. А Саудитска Арабия, Ка-
тар, близкият им Бахрейн са дамгоса-
ни от крайните сунитски течения в ис-
ляма. Най-радикалните школи в исля-

ма са дело именно на сунити 
(ахл-ал-Суна) – хората на су-
ната, пазителите на суната, 
традиционалистите, после-
дователите на „традицион-
ната” ислямска догма. Имен-
но подобни кръгове изфа-
брикуват едни от най-край-
ните, мракобесни и античо-
вешки трактовки на исляма 
– уахабизма (Саудитска Ара-
бия и Катар), салафизма и 
други.

 От другата страна стои 
„шиитската” ос – течение в 
исляма, което не слага точка 
в религията и допуска интер-
претации на исляма. Практи-
чески шиитските общества, 
респективно шиитските държави, са 
по-отворени към света, някои от тях 
определено са светски настроени и 
готови на диалог. 

Критиците обикновено посочват 
като заплаха Ислямска република 
Иран – защото е шиитска теокрация. 
Но събитията от последните месеци 
доказаха, че не Иран и Сирия са запла-
хи, а неконтролируемите ислямисти, 
създадени с вдъхновението и подкре-
пата на политическия ислям в Саудит-
ска Арабия и Катар.

Изводът е, че трябва да си подби-
раме съюзниците. Ако оставим на-
страна САЩ, който има интереси, раз-
лични от тези на националните дър-

жави в Европа, прави впечатление, че 
сред европейските държави цари пъл-
но объркване по въпросите с Близкия 
Изток. Очевидно е, че срещу халифата 
трябва да бъдат взети спешни преван-
тивни и ответни мерки. 

Но да се стига до пряка военна 
намеса, включително с участието на 
войски от Европа, би било самоубий-
ство. На този етап стъпването и на 
един, най-общо да го наречем „запа-
ден”, войник в Близкия Изток само би 
изиграло ролята на катализатор за ис-
лямизма. Самопровъзгласилият се за 
халиф Ал Багдади на момента ще обя-
ви „джихад” на нашествениците „не-
верници”, с което авторитетът му в 

ислямския свят неминуемо ще се по-
виши. 

Не трябва да имаме съмнения, че 
ситуацията ще бъде много хитро изи-
грана и за пореден път ислямистките 
извращения ще бъдат обявени за све-
щена война срещу „неверниците” и 
техните слуги, които искат „да осквер-
нят земите на Пророка“. 

ЕДИН ПОДОБЕН СЦЕНАРИЙ 
БИ МОГЪЛ ДА ДОВЕДЕ 
ДО РАДИКАЛИЗИРАНЕ 
НА ЦЕЛИ ОБЩЕСТВЕНИ 
СЛОЕВЕ И СЪСЕДНИ 
ДЪРЖАВИ. ДА НЕ ГОВОРИМ 
ЗА ЕФЕКТА ВЪРХУ РЕДИЦА 
ИСЛЯМСКИ ОБЩНОСТИ В 
ЕВРОПА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В 
БЪЛГАРИЯ. 

Прекалено либерални към рели-
гиозните извращения, ние допуснах-
ме държавите в Европа да се наводнят 
с пришълци, носители на всякакви ра-
дикални ислямистки идеологии. 

България не остана по-назад и 
безконтролно и безкритично прие 
маси от „бежанци” (защото освен ис-
тинските бежанци влязоха и много 
нелегални имигранти). Част от тях 
дори да не са носители на радикални 
идеологии, то в настоящото си соци-
ално положение са благодатна среда 
за разгръщане на ислямистка пропа-
ганда на територията на държавата.

Продължава на стр. 6

ВМРО ОТДАВНА ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ПРОБЛЕМИ КАТО ТЕЗИ В „ОРЛАНДОВЦИ“ И ГЪРМЕН

Ислямска държава трябва да бъде спряна
КОМЕНТАР НА ОБЛАСТНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО В СОФИЯ КАРЛОС КОНТРЕРА

Красимир Каракачанов

Карлос Контрера
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ПАТРИОТИЧНИЯТ ФРОНТ – НФСБ И ВМРО НАСТОЯВА ЗА:

Десет стъпки за по-евтин ток
1. Износът на ток да бъде на-

товарен с поне 10% такса 
„задължение към обще-

ството”. Ако печалбата отива в На-
ционалната електрическа компа-
ния (НЕК), ще се овладее разклате-
ният ѝ финансов баланс. Тук резер-
вът е между 70 и 100 млн. – т.е. сума 
по-голяма от това, което ще се съ-
бере от всички битови абонати за 
1 година.

2. Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР)  
да поиска от Европейската 

комисия спешен отговор дали мно-
го по-високите „преференциални 
цени“, по които по договор се изку-
пува електроенергията от „амери-
канските централи“ („Марица-из-
ток“ 1 и 3) и от възобновяеми енер-
гийни източници (ВЕИ), не предста-
вляват непозволена държавна по-
мощ с оглед законодателството на 
Европейския съюз. Писмо с такъв 
сигнал е изпратено до Европейска-
та комисия още от предишния със-
тав на Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР). Положи-
телен отговор от страна на ЕК ще 
позволи предоговарянето и нама-
ляването на въпросните „префе-
ренциални цени“  - без опасения, 
че това може да бъде използвано 
за съдебни дела за милиарди ле-
вове поради „нарушаване на дого-
ворите“ от страна на българската 
държава.

3. Да се прекрати изкупува-
нето на енергията от ВЕИ-
та, които са въведени с 

разрешение за ползване с една 
мощност, а са присъединени с по-
висока мощност (примерно въве-
дени с мощност 5 мегавата, а про-
дават  8 или 10 мегавата).  Има над 
100 такива ВЕИ. Да се прекрати из-
купуването, докато не се изясни 
каква е реалната мощност.

4. Да не се заплаща електро-
енергията на тези ВЕИ, за 
които са констатирани се-

риозни разминавания в показани-
ята на електромерите им и факту-

рираното от ЕРП-то количество 
електроенергия за плащане от 
страна на НЕК. Тези разминавания 
са установени при одитните про-
верки, извършени от КЕВР още през 
февруари тази година.

5. Да не се изкупува електро-
енергия от ВЕИ-та, които 
не са въведени в експлоа-

тация. Има случаи, в които ВЕИ ня-
мат разрешение за ползване, нямат 
строителни разрешения, но вече се 
изкупува ток от тях. Т.е. купува се 
скъп ток, произведен от централа, 
която юридически не съществува.

6. Д о  и з -
вършва-
н е т о  н а 

пълна и детайлна 
проверка да се от-
каже изплащането 
на електроенергия 
от фотоволтаични 
централи, които 
о т чи т а т  п о в е ч е 
произведена слън-
чева енергия през 
зимните месеци, 
о т колко т о пр ез 
слънчевите летни 
месеци с много по-
дълга „светла част“ 
на денонощието.

7. При елек-
троразпре-
делител-

ните предприятия (ЕРП) има драс-
тично несъответствие  между пре-
ките разходи за издръжка на основ-
ната дейност и т.нар. „външни ус-
луги“. Съотношението достига до 
2:1 в полза на „външните услуги“. 
Т.е. повече разходи се правят за 
„външни услуги“, а не за пряката 
основна дейност на ЕРП.  Това е по-
вод да се преразгледат разходите 
на електроразпределителните дру-
жества и да не се одобрят.

8. Кражбите на електроенер-
гия да не се признават за 
„технологични загуби“ на 

електроразпределителните друже-

ства. Проблемът с ограничаването 
на кражбите е на ЕРП, не на държа-
вата или на коректните потребите-
ли.

9. Заводските централи и 
топлоцентралите на топ-
лофикациите злоупотре-

бяват с възможността да произвеж-
дат и електроенергия. КЕВР в мо-
мента не разполага с ресурси, за да 
извършва контрол върху тях. Въ-
просните централи, чието основно 
предназначение е парното отопле-
ние и топлата вода, декларират ог-
ромни количества „високоефектив-
но производство“ на електроенер-
гия, т.е. на електроенергия, която 
се изкупува на много високи цени. 
КЕВР трябва спешно да поиска до-
пълнително финансиране за назна-
чаването на нужния брой специа-
листи, за да се прекратят злоупо-
требите.

10. Да се извърши про-
верка доколко са оп-
тимизирани разхо-

дите в големите държавни пред-
приятия, произвеждащи електрое-
нергия – ТЕЦ-2 на „Марица Изток“, 
АЕЦ, водните електроцентрали и 
т.н. Във Временната анкетна коми-
сия за проверка и оценка на състоя-
нието на енергетиката има доста-
тъчно данни за нарушения, особе-
но при обществените поръчки. Тук 
също има резерви за съкращаване 
на разходите с милиони.

Продължение от стр . 5 

Ако се върнем на казуса с Ис-
лямска държава, която по-точно 
би трябвало да бъде наричана Ис-
лямската, защото претендира да 
бъде единствената и автентична-
та държавата на исляма, то след-
ва да се замислим как да бъде не-
утрализирана в най-кратки сроко-
ве. 

ОЧЕВИДНО НЕЙНОТО 
ПОЛИТИЧЕСКО 
И ФАКТИЧЕСКО 
СЪЩЕСТВУВАНЕ МОЖЕ 
ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО 
САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ 
ОНЕЗИ МЮСЮЛМАНСКИ 
СРЕДИ И ДЪРЖАВИ, 
КОИТО КАТЕГОРИЧНО 
ОТХВЪРЛЯТ, ИЗНАЧАЛНО 
ПРОТИВОСТОЯТ НА 
КРАЙНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ 
ИСЛЯМ, ИЗПОВЯДВАН ОТ 
ХАЛИФАТА. 

Понастоящем боеспособни в 
това отношение са само Иран, 
кюрдските милиции и Сирия. Пра-
вилно в момента се оказва под-
крепа на кюрдските сили, но те 
едва ли са достатъчни, за да овла-
деят положението, дори и да по-

лучават подкрепа по въздух.
Стратегически разумно и съв-

сем прагматично би било на пър-
во място да се помогне на Сирия 
да спре гражданската война. Това 
минава през признанието, че по 
отношение на Асад е допусната 
грешка - което пък следва да бъде 
последвано от помощ за режима 
му да възстанови контрола върху 
цялата сирийска територия и да 
затвори цялата граница с Ирак. 

Отделно от това би могло да 
се водят и разговори за участието 
на Иран в борбата на терен с ча-
стите на ИДИЛ. Тук основният про-
блем би бил, че едно подобно по-
ложение ще бъде изтълкувано от 
сунитския свят като провокация. 
И тук е мястото веднъж завинаги 
да се тропне по масата и режими-
те на Саудитска Арабия и Катар да 
бъдат усмирени, защото именно 
с техни пари и подкрепа беше съз-
даден халифатът такъв, какъвто 
сега го виждаме. 

Проблематична е ролята на 
неоосманистка Турция - от гледна 
точка на това, че тя едва ли би взе-
ла участие в един подобен сцена-
рий. Първо, защото ще ѝ се нало-
жи да сътрудничи с най-големите 

си противници – кюрдите, Сирия 
и Иран, и второ, защото митът за 
водаческата роля на Турция в ис-
лямския свят ще рухне. 

От друга страна, Ердоган няма 
особен избор – самият той ислям-
ски радикал, беше окачествен от 
халифата и други подобни нему 
като недостатъчно радикален и в 
съюз с „неверници”. 

В най-добрия случай на Тур-
ция би било логично да бъде от-
редена ролята на граничен фил-
тър, като бъде принудена да не 
допуска през територията си дви-
жение на маси от хора към евро-
пейските граници – България и 
Гърция и обратно – на доброволци 
от Европа към халифата.

Някой би окачествил подобен 
подход като абсурден, но трябва 
да се държи сметка, че предвид 
обстоятелствата и тяхната дина-
мика няма как да се мине без по-
мощ от Сирия и Иран. Великобри-
тания вече недвусмислено заяви, 
че по този въпрос трябва да се 
води диалог и да се търси сътруд-
ничество с Иран. Въпрос на време 
е преосмисляне на отношението 
на Европа към Сирия и Иран. То е 
и необходимо. В тази насока вече 

се изказват и експерти в сферата 
на отбраната – генерал Франсиз 
Данат, началник щаб на британ-
ската армия, недвусмислено зая-
вява, че Британия трябва да си съ-
трудничи с Асад, за да бъде уни-
щожен ИДИЛ.

В този контекст следва да се 
замислим какви са заплахите по 
отношение на България и как да 
ги неутрализираме. На първо мяс-
то за пореден път трябва да на-
правим преоценка на заплахите и 
възможностите си да им противо-
действаме. Халифатът обяви те-
риторията на България за изконна 
ислямска земя (б. а. всяка земя, 
владяна някога от исляма, според 
ислямистите, е по начало и по 
право ислямска и не е загубена). 
Това означава, че ние сме в обхва-
та на тяхната активност, цели и 
интереси. В този смисъл заплаха-
та е свързана с конкретна дейност 
- и терористична, и пропагандна 
- на наша територия. 

ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА 
СЕ НАЛАГА ДА 
БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ 
ПАРАЛЕЛНО ДВЕ ТВЪРДИ 
И БЕЗКОМПРОМИСНИ 
КАМПАНИИ – 

първата да се спре потокът от ка-
квито и да е нелегални имигранти 
през границата, защото всеки вля-
зъл носи риск. Втората е да се на-
прави преглед и да се профи-
лактират всички онези групи - 
формални и неформални, лица и 
организации - за които има данни, 
че са били в контакт или е въз-
можно да са били в контакт със 
среди, близки до радикалния по-
литически ислям. 

Очертава се и трето предиз-
викателство – как да се противо-
действа на граждани на държави 
членки, които са съпричастни към 
радикални ислямистки идеоло-
гии. Тази задача би имала реше-
ния в две направления – обмен на 
данни за подобни лица и органи-
зациите им с другите държави 
членки и по-строг контрол върху 
лица, идващи от държави членки, 
където е регистрирана подобна 
активност.

Очевидно е, че ситуацията се 
нуждае от твърда ръка и безком-
промисна политика, въпреки оч-
аквания вой, който ще бъде нада-
ден от някои либералстващи сре-
ди в страната.

Ислямска държава трябва да бъде спряна
КОМЕНТАР НА ОБЛАСТНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО В СОФИЯ КАРЛОС КОНТРЕРА
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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: Живко Костадинов – 0879880015
Шумен: Деан Станчев - 0886377080
Добрич: Тихомир Маринов –  0882123866
Велико Търново, Габрово и Търговище: Недялко Стоянов - 0884711004
Враца, Видин и Монтана: Марин Иванов – 0888214415

Плевен: Калин Поповски - 0888310262
Ловеч: Даниел Сираков – 0886393987
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

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

Ще бъде ли удължен животът на 
5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“? 

След затварянето на първите че-
тири блока на АЕЦ „Козлодуй” 
цената на електроенергията у 

нас се увеличи за периода 2005 – 2013 
г. както следва:

битови потребители - 66%, 
стопански потребители, ниско 
напрежение - 83%. 

Цени от производител в 
лева на мегават/час:

АЕЦ „Козлодуй“: 15.30;

ТЕЦ  „Марица-Изток“ 2 /държав-
на/: 40.30;
ТЕЦ  „Марица-Изток“  1    /АЕS/: 
110 – 120; 
Възстановяеми енергийни източ-
ници – фотоволтаици: 236 – 240;

Лицензията за експлоатация на 
5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ изтича  
през  2017  г. и най-късно до октомври 
2016 г. атомната централа трябва да е 
направила всички необходими модер-
низации. Това е условието да бъде по-

дадено искане за удължаване срока 
на експлоатация.

През ноември 2014 г. приключиха 
комплексното обследване и оценка на 
остатъчния ресурс на 5-и блок, след 
което АЕЦ „Козлодуй” е предоставил 
програмата си за удължаването на жи-
вота на реактора. На базата на първи-
те данни от оценката на остатъчния 
ресурс на блока е категорично ясно, че  
той ще може да работи най-малко още 
10 години. 

В действителност двата т.нар. хи-
лядника (двата блока на АЕЦ) ще могат 
да работят доста по-дълго. Това зави-
си основно от състоянието на така на-
реченото „критично оборудване”. Ста-
ва въпрос за корпуса на реактора, за 

парогенератора и за компенсатора на 
налягането. 

Взети са проби от корпуса на 5-и 
блок и след анализа им ще е ясно точ-
но колко е остатъчният му ресурс. Не 
е изключено той да се окаже повече 
от 20 години. Междувременно е нает 
консултант – „Уорли Парсънс”, който 
трябва да направи собствена оценка 
на програмата за удължаване на жи-
вота на блока. Консорциумът между 
френската EDF и руската „Росенергоа-
том” е натоварен със задачата да из-
пълни мерките за удължаване на жи-
вота. 

Не са малко заинтересованите 
страни това да не се случи, основно 
външни производители на ел. енергия, 

за които ниската производствена цена 
на АЕЦ „Козлодуй” е пречка за пласи-
ране на продукция от техните собст-
вени мощности. Ето защо изключител-
но кратките срокове за рехабилитация 
на нашите „хилядници” могат да се 
окажат критични - при забавяне по 
обективни или субективни „причини”. 

Ето за това трябва да се говори у 
нас, не да се обсъжда дали на едни 
хора на жълтите павета има харесва 
новият паметник на Самуил. Обсъжда 
се кой къде ходил на море и други 
жълтении. 

А утре въпросът няма да е можем 
ли да удължим живота на ядрените си 
реактори. Въпросът ще бъде дали мо-
жем да удължим живота на България.

„Днес убихме капитализма 
и направихме революция“
КОМЕНТАР НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВМРО И ЕВРОДЕПУТАТ АНГЕЛ 
ДЖАМБАЗКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД СКОРОШНИЯ РЕФЕРЕНДУМ В ГЪРЦИЯ

Продължение от стр. 4

От една страна особено ми е 
приятно да гледам изкривените и 
спечени физиономии на нашенските 
„либерални десни“ по телевизорите, 
които седмици наред едва ли не „на-
реждаха“ на гърците какво да правят 
и как да гласуват. Обвиняваха Ципрас 
в какво ли не, наричаха го „рублад-
жия“, „путинист“. Ехидно „гадаеха“ 
как уплашените от банкоматните 
опашки гърци ще гласуват с „да“, ще 
свалят правителството си. Предрича-
ха резултат, който разбира се не по-
знаха.

Всъщност това, което ги дразни 
у Ципрас е, че „дръзва“ да се среща 
с Путин вместо да пее мантри в об-
щия хор.

Всъщност това е опорната точка 
на брюкселските бюрократи, които 
се стараят да прехвърлят цялата вина 
за случилото се върху гръцкия ми-
нистър-председател. И да се скрият. 
Да скрият собствената си отговор-
ност.

Защото да не забравяме, тези 
колосални и невъзвръщаеми дълго-
ве от 320 млрд. евро не са взети от 
това гръцко правителство. Вземани 
са години наред от „сестринските“ 

партии на ЕНП и ПЕС. И някой ги е дал 
тези пари. Някой е лъгал, фалшифи-
цирал отчети и бюджети, някой, на-
рушил правилата на финансовата 
дисциплина, и правилата на ЕС, някой 
е ощетил европейските граждани и 
данъкоплатци с 320 млрд. евро. И 
този някой не е в Атина, а в Брюксел.

Не е луд този, който яде зелника, 
нали знаем? И цялата тази истерия 
всъщност прикрива брюкселските 
виновници.

От друга страна изобщо не спо-
делям възторга на нашенските „бол-
шевики“, кандидат-сиризи и прочее, 
които възхваляват гръцкото „не“ и 
това как гърците ѝ били „показали“ 
на „Европата“. Категорично не прие-
мам отказа на някого да върне пари, 
за които е молил и които доброволно 
е взел за „революция“. Дълбоко се 
съмнявам, че тези пари някога ще 
бъдат върнати, прочее.

Прочетох, че България за време-
то си в ЕС била доведена до катастро-
фа и демотивация от европейските 
директиви. Това просто не е вярно. 
Българската икономика беше съси-
пана от българи и то преди 2007 г.

Да напомням ли 1990, 1994, 1997 
г.? Приватизация. Масова, касова, бо-
нови книжки, прочее… Май тогава не 

бяхме членове на ЕС. Нали не греша? 
И по тази причина днес над два ми-
лиона българи работят в държави-
членки на ЕС и изпращат пари обра-
тно тук на близките си. А работят там, 
защото сме член на ЕС и можем да се 
ползваме от свободното движение 
на работна сила в рамките на ЕС.

Българското образование, 
здравеопазване, социални системи 
бяха съсипани от българи далеч 
преди членството ни в ЕС.

Българската армия и системи за 
сигурност бяха съсипани от българи 
също така. Преди ЕС и НАТО. Така че, 
ние сме си виновни. Защото като 
български избиратели сме избирали 
тези управляващи, които извършиха 
тези престъпления. Всеки знае себе 
си, всеки знае как е гласувал.

Имаше едни повече от 50% бъл-
гарски избиратели, които гласуваха 
за един човек, който обещаваше 
„оправяне“ за 800 дни, нали не сме 
забравили? Ако днес попитате не-
говите вчерашни избиратели, убе-
ден съм, че никой няма да си при-
знае този избор и отговорността, 
която произтича от него.

Ако някой се чуди дали имаме 
„полза“ от членството ни в ЕС, нека 
вземе да прочете финансовите от-

чети и да направи за себе си смет-
ката от разликата между българска-
та вноска в ЕС и вложените в бъл-
гарската икономика европейски 
пари от 2007 г. до днес, които също 
никога няма да връщаме.

И тук говоря за цифри, а не за 
налудните, лъжливи и фалшиви 
пропаганди и неграмотни твърде-
ния на неписмени и лицемерни на-
шенски „кандидат-сиризи“, довче-
рашни „американофили“, днешни 
„русофили“.

Съвсем друг е въпросът за това 
как и къде са вложени тези пари и 
дали са били похарчени достатъчно 
ефективно. Не, не са. Но за това са 
отговорни и виновни нашите упра-
вляващи, които ръководят тези про-
цеси. По този начин. Лош начин.

Съвсем трети е въпросът за бъ-
дещето на ЕС. Въпрос на съвсем 
друг разговор.

Гърците имат суверенното пра-
во да направят своя избор с всички 
последици от него. Ако не искат да 
бъдат част от определен военен или 

политически съюз, имат суверенно-
то право да го напуснат. Именно за-
щото ЕС не е СССР. Именно защото 
днес в Гърция, както и навсякъде 
другаде, може да се направи рефе-
рендум. Във времената на СССР и 
Варшавския договор това не може-
ше да се случи. Да напомня ли как-
во се случи с „референдумите“ в 
Чехословакия, Полша и Унгария?

И само да попитам тези, които 
се възторгват от желанието на гър-
ците да пият и да не плащат смет-
ката, защо не опитат следното 
нещо. При някой от следващите си 
воаяжи в Гърция, където отиват на 
море да наливат пари в гръцката 
икономика, защо не опитат, след 
като поръчат обилно всичко в ме-
нюто, да преговарят за сметката в 
таверната, и ако им откажат, да на-
правят един референдум в компа-
нията и да откажат да платят смет-
ката?

Тогава ще ги призная за рево-
люционери. Дотогава ги смятам 
просто за лицемери.

РЕДАКЦИОННИ

Централа: София, ул. „Пиротска“ 5, тел.: 02 980 2582
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БЪЛГАРИЯ 24Национална телевизия „България 24“ - 
първа информира, първа коментира


