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В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ И СУВЕРЕНИТЕТ

ВМРО отново зове
за общ патриотичен
кандидат за президент
СРЕЩУ НЕЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЯ, СРЕЩУ РАДИКАЛНИЯ ИСЛЯМ И
СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ

П

редседателят на ВМРО
Красимир Каракачанов
призова Патриотичния
фронт, „Атака“ и други патриотични формации да издигнат
обща кандидатура за президент.
Само така България ще има достойна патриотична алтернатива.
В цяла Европа, а и в САЩ, хората гласуват все повече доверие
на лидери, които говорят за интересите на държавата, нацията
и традиционните ценности. От
Великобритания до Полша, от Русия до Унгария – страните в Европа все по-видимо поемат по пътя
на националните интереси.
Време е и в България националистите най-после да бъдат заедно. Така българите ще имат реалната възможност да гласуват
за президент, който ще отстоява
християнската и историческата
идентичност на страната ни и на
Европа.
В изключително сложната и
динамична геополитическа обстановка в света и на Балканите
на България ѝ е нужен президент
– обединител на нацията. Българският президент не трябва да
разделя обществото, а да е фигура, която обединява хората в
името на българските национални интереси.
Повече по темата – четете
на вътрешните страници на
„България“

РЕДАКЦИОННИ

За Европа
на отечествата!
Силни нации, благоденстващ
ЕС!

В

олята на британците, изразена в
референдума, трябва да се уважи. Тя показа, че националните
интереси са най-важното. Затова сега е
моментът Европейският съюз да поеме
в единствената вярна посока: Европа на
отечествата, която излъчва повече сила
и решителност.
Европа трябва да започне да показва воля, да има по-отговорни лидери и
да се основава на ценности. И за нищо
на света да не пренебрегва интересите
на националните държави.
Европа твърде бързо се отказа от
националните и християнските ценности. Реши, че националните традиции
пречат. А националните и християнските традиции единствено правят Европа
по-силна, дават ѝ идентичност и самоличност в света.
Сега пътят е един: Европа на отечествата. Националните държави не
пречат на Европа, те са основата на Европа. Показват го лидери като Виктор
Орбан, които доказаха, че националното и европейското могат да вървят ръка
за ръка.
Защитата от тероризма, отбраната
срещу нелегалната имиграция, силната
позиция в света, вместо заложничество
на източни или западни интереси - всичко това изисква ЕС да бъде едновременно единен и отворен към националното.

Красимир Каракачанов, председател на ВМРО - Българско национално движение

Повече по темата
четете на стр. 5
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Патриотите поставиха радикалния
ислямизъм извън закона
ВМРО ИНИЦИИРА ПОПРАВКИ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС,
КОИТО ПРЕСЛЕДВАТ ОПАСНАТА ИДЕОЛОГИЯ

С

ъс 106 гласа „за“ народните
представители приеха на първо четене промяната в Наказателния кодекс, която криминализира
разпространението и проповядването на радикален ислям в България.
Против бяха трима, въздържаха се
десет.
Промяната бе предложена от Патриотичния фронт и бе мотивирана
от парламентарната трибуна от лидера на ВМРО – Българско национално
движение Красимир Каракачанов. Де-

Знамето на „Ислямска държава“ бе развято в
циганската махала в Пазарджик

путатите от ДПС напуснаха демонстративно пленарната зала преди гласуването.
През последните 15 години проявите на радикалния ислям се свързват не само с облекло и други външни
белези, а с терористична дейност –
Мадрид, Лондон, Париж, Брюксел,
припомни Каракачанов.
По думите му, в ЕС в последните
две десетилетия радикалният ислям
се насажда като една нова идеология
и тя е агресивна, не търпи друго мне-

Оградата на
границата пред
окончателно
завършване
Твърдата позиция на
групата на
„Патриоти за
София”, която
обединява
съветниците
от ВМРО и
„Атака“, не се
харесва на
партиите на
статуквото в
Валери Симеонов, съпредседател на
Патриотичния фронт
Общинския съвет. Патриотите
от
месеци
настояват
за
далеч по-раротиворечие между патриоти
и всички останали бележи ра- дикални мерки за сигурност в София.
Искрите припламнаха отново при
ботата на Столичния общински
съвет. Поводът е имигрантската криза гласуване на декларации по повод
в Европа и нейното отражение върху атентатите в европейски столици.
Председателят на групата на нациосигурността в столицата.

П

налистите Карлос Контрера (ВМРО)
предложи остра декларация по повод
сигурността в София. Контрера припомни: „Верни са думите, че сме във
войната, но войната вече не е оттатък
– в Азия, в Африка, тя вече е по нашите
улици, тук в нашите държави“.
„Мултикултурният модел е провален. Либералният модел фалира.
Край. Казвам го, защото истината трябва да се казва. Казвам го, за да предупредя, че това със сигурност ще удари
и нас по главите. Не забравяйте атентата в Сарафово“, заяви още Контрера.
Общинският съветник от ВМРО
призова за спешни мерки в сектора на
сигурността в София, поиска повече
финансиране за Общинската полиция,
както и увеличаване на състава и пращането на сили в критичните точки.

Междувременно ГЕРБ, Реформаторският блок, БСП – Лява България,
Коалиция „Сердика” и група „Пет” отново приеха в Общинския съвет максимално мека декларация по повод
атентатите.
Преди гласуването и Димитър Антов от ВМРО изказа несъгласие с текста на декларацията.
Според него е абсурдно да се изказват съболезнования, а да не
се дебатира защо нещата стигнаха до тук и кой е отговорен Европа да се напълни с „бежанци” и
терористи.
Групата на „Патриотите” не подкрепи декларацията, а председателят ѝ Карлос
Контрера гласува знаково против. По думите му такива декларации са чисто лицемерие.

ДОСТ е чужд проект!
ПАТРИОТИЧНИЯТ ФРОНТ НАПОМНИ, ЧЕ МЯСТО ЗА
ПАРТИИ КАТО ДОСТ И ДПС В БЪЛГАРИЯ НЯМА

П

Софийски градски съд отказа
регистрация на партията на
Лютви Местан

артия ДОСТ е политически проект, който
най-вероятно е създаден от една съседна нам държава. Това припомня ВМРО
по повод напрежението между съда и партията на Лютви
Местан. Не е редно в българския политически живот да
влизат субекти или да участват субекти, които са креатури на други държави.

Ако се разгледат изказванията
и позициите на тази партия, се вижда, че тя следва постулатите на турската външна политика. Има достатъчно информация в специализираните органи и служби на Република България и съдът трябва да
изиска и получи тази информация,
включително и на по-горната инстанция.
Наскоро заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки

внесе жалба срещу евентуална регистрация на ДОСТ. Както и ДПС,
това очевидно е противоконституционна формация.
Според ВМРО Лютви Местан
трябва да обясни също защо преди
време се укриваше в турското посолство, а не е отишъл в МВР, например, ако се е чувствал застрашен.
Затова Патриотите приветстваха решението на Софийски градски
съд да откаже регистрация на ДОСТ.

ние. Всички светски нормални държави в света се борят с подобни прояви чрез своето законодателство.
Няма нормална държава, която да не
е взела предохранителни мерки.
Повече от 20 години в България
под различни форми се опитват да
пробиват подобни действия и пропаганда. За разлика от пропагандаторите от други религии, тук става въпрос
за директно заплащане. Нямаме право да подценяваме подобен проблем, призова още Каракачанов.

Ница
постави на
изпитание и
сигурността
на България

Т

ерорът, покосил Франция, е
симптом за неспособността
на Европейския съюз да противодейства на ислямския тероризъм, ширещ се на територията на
Европа.
ВМРО настоява българската
държава да осъзнае опасността,
надвиснала не само над западна
Европа, но и над страната ни.
За пореден път световните лидери изразиха лицемерна съпричастност с трагедията, обещават
единство, подкрепа и решителност.
Фактът обаче е, че това е третият
голям терористичен акт във Франция от началото на 2015 г., а в Белгия ислямски терористи също отнеха невинни човешки животи, а „великите сили“ остават бездейни наблюдатели на окървавяването на
Стария континент и се задоволяват
с изказване на съболезнования и
заклеймяване на подобни деяния.
Видно е, че без създаване на
собствени военни сили Европа не е
фактор, който се ползва с респект
сред силите, целящи разрушаването на европейската, християнска,
демократична цивилизация.
Криминализиране проповядването и разпространението на радикален ислям, забрана за закриване
на лица на обществени места и въвеждане на задължителна наборна
военна служба са лесно приложими
мерки, чрез които да отговорим
превантивно на заплахата от тероризъм, посочва лидерът на ВМРО
Красимир Каракачанов, съвносител
на изброените законови промени.
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Бурките забранени!
ВМРО ИЗДЕЙСТВА ЗАБРАНИ ЗА ЗАБУЛВАНЕ И
ПРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В РЕДИЦА ГРАДОВЕ

З

аконът за носенето на облекло, покриващо или скриващо
лицето бе приет на първо четене от народните представители
със 108 гласа „за“. Проектът, добил
популярност като „закон срещу
бурките“, бе внесен от лидера на
ВМРО и съпредседател на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов заедно с група депутати.
Предвижда се забраната да
важи за официалните институции
и обекти, свързани с предоставянето на административни, образователни или обществени услуги,
местата за обществен отдих, спорт,

култура и комуникации, където носенето на подобен тип облекло би
могло да улесни извършването на
терористични актове с потенциално голям брой жертви.
Забраната не се отнася за домовете на съответните граждани или
до официалните места за молитва
на съответното вероизповедание.
Със законопроекта се въвежда
и задължение за чуждите граждани или мигранти да предоставят
снимка на личните документи и на
документите за временно или постоянно пребиваване, тъй като това
е необходимо за тяхната иденти-

фикация.
Народният представител и организационен секретар на ВМРО
Юлиан Ангелов защити законопроекта и изложи от трибуната на парламента доводите на Патриотичния
фронт за приемането му. По думите му законопроектът отговаря на
обществените очаквания и на националните интереси на България,
както и на светския характер на
българската държава. Това, че сега
има 20 или 100 жени с бурки, не
значи, че трябва да изчакаме да
станат 150 хиляди, например, категоричен бе Юлиан Ангелов.

Коранът не задължава жените да носят бурки,
посочват експерти
До момента по инициатива на съветници от ВМРО
забулването на обществени места е забранено в
общините Пазарджик, Стара Загора, Бургас и Карлово.
Такава забрана бе приета наскоро и от общинския
съвет в Сливен.
Подобно предложение е направено и предстои решение
и в общините Варна, Сандански, Мездра, Елин Пелин,
Враца, Благоевград, София, Шумен, Хасково и Харманли.

КАРАКАЧАНОВ ПОСРЕДНИЧИ ЗА „ЗАРАВЯНЕ НА ТОМАХАВКИТЕ“

Сидеров: Общ патриотичен блок може
да е втора политическа сила
ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЛЕВНЕЛИЕВ ДОПУСНА МНОГО ТЕЖКИ ГРЕШКИ

Л

Волен Сидеров, председател на ПП „Атака“

идерът на „Атака“ Волен Сидеров наскоро се срещна с председателя на Националния
фронт за спасение на България Валери
Симеонов в рамките на инициативата
на Красимир Каракачанов за общо явяване на патриотичните сили в изборите
за президент. Влезли сме в политиката
с идеи, а не да оправяме лични вражди,
припомни по този повод Сидеров.
Той беше категоричен в интервютата си пред медиите: сега му е дошло
времето за общи действия на патриотите. Вече се видя, че разпокъсването на патриотичния вот не води до
нищо добро. Правим различни групи,
борим се поотделно, а електоратът е
един и същ.
По думите му в момента антиглобалистките настроения в Европа се засилват. Расте съпротивата срещу миг-

Турция тръгва по още по-лош път
След опита за преврат Ердоган
започва съвсем да прилича на диктатор. Това е зле за турския народ,
зле е и за Европа и България. Това
се казва в позиция на ВМРО по повод неуспешния преврат в югоизточната ни съседка и последвалите
събития.
Още преди години ВМРО – Българско национално движение беше

първата българска политическа организация, която открито постави
въпроса за новия османизъм и ислямизма в Турция. Сега предупрежденията на ВМРО се оказват съвсем
актуални.
Сега е моментът България да се
опита да се върне в позицията на
активен фактор в политиката на Балканите. Силният ни коз е искане от
страна на министър-председателя

Бойко Борисов за спешно свикване
на Европейската комисия и премиерите в ЕС, за да бъдат обсъдени
процесите, които се случват в Турция и Близкия Изток.
Борисов трябва да поиска реална финансова и техническа подкрепа за българските служби за сигурност и армия за опазване на европейската граница между България
и Турция, е позицията на ВМРО.

рацията, срещу това, че Европа се превръща в континент, който губи своята
идентичност. Всичко това увеличава
подкрепата за националисти. Гледам
как вървят нещата в национален и
международен мащаб. Затова съм
убеден, че трябва да се върви към обединяване на патриотите в този вот, казва той.
Ако можем да се обединим около
една президентска двойка, ще е силен
политически знак и за бъдещи политически действия, категоричен е Сидеров. Президентските избори може
да станат сериозен тест за това.
Основният поглед на Сидеров е
към следващите парламентарни избори. Според лидера на „Атака“ при
обединяване на вота може да се получи акумулиране на усилията, което
да доведе до по-голяма патриотична

група в НС - примерно до 45-50 депутати. При това положение ДПС вече
няма да е онзи балансьор, който е
свикнало да бъде, а с по-слабата БСП
един общ патриотичен блок има шанса да стане втора политическа сила,
която много по-успешно може да се
бори за реализацията на своите идеи.
Докато сме в опозиция, почти всичко,
което предлагаме, остава нереализирано, припомня Сидеров.
Той припомня още, че Европа и
Русия имат общи интереси, а президентът Росен Плевнелиев е направил
много грешки и е показал как не трябва да се държи един държавен глава.
Не е допустимо да създаваш враждебност към други държави, когато си президент, изтъкна Сидеров по повод речта на държавния глава пред Европейския парламент.
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Патриотите връщат наборната служба
ВМРО изготви проекти на изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за резерва на въоръжените сили
на Република България. Законопроектите предвиждат задължителна
наборна военна служба, като базовата служба е за срок от 6 месеца за
лица от мъжки пол, навършили
19-годишна възраст. Има и варианти
за алтернативна гражданска служба
за срок от 12 месеца – за онези, които не са достатъчно образовани.
Рязкото влошаване на параметрите на сигурността в цяла Европа
изисква бързи и адекватни действия
на законодателната власт у нас, заявява ВМРО – Българско национално
движение. Преминаването от наборна военна служба към механизма на
професионална военна служба у нас
беше прибързано, без съобразяване
с конкретната геополитическа и военностратегическа обстановка в
Югоизточна Европа и без да се отчита националната традиция.
С промените на Закона за резерва на въоръжените сили се предвижда още началната военна подготовка
на гражданите на Република България да стане задължителна. За учащите се в средните училища се пред-

вижда тя да бъде интегрална част от
учебния процес, а за неучещите
средно образование ще се организират задължителни курсове. Подобрява се системата за военна подготовка на студентите, включително и
по посока на тяхното обучение за
офицери от запаса.
Още преди година ВМРО цитира
социологически данни, според които връщането на наборната военна

служба среща широко одобрение
сред обществото. Патриотите разглеждат службата като възможност
младите хора да придобият умения
във все по-несигурната среда. Ние
дължим на нашите младежи поне
умения да оцелеят при бедствия,
атака или други извънредни ситуации, категорични са депутатите от
ВМРО – БНД.
На тези, които възразяват сре-

КАК УНГАРИЯ СЕ ГРИЖИ ЗА
СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ ЗАД ГРАНИЦА

Каракачанов на среща
с унгарските патриоти
СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ СЕ
СРЕЩНА И С БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В УНГАРИЯ
Каракачанов
разговаря
с държавния министър за
национална политика
Арпад Потапи, който отговаря за работата с
унгарските общноКрасимир Каракачанов и Арпад Потапи
сти в чужбина. Страаместник-председателят на ната отделя около 300 милиона
Народното събрание и ли- евро годишно, за да подпомага
дер на ВМРО - БНД Краси- малцинствата си в Румъния, Сърмир Каракачанов беше на офици- бия, Словакия и новите мигранти.
ално посещение в Унгария, за да За сравнение - България е заделипроучи местния опит за работа с ла по-малко от 1 милион евро.
С час т от тези средс тва се
националните малцинства в чужбина. В столицата Будапеща той подпомагат бизнес инициативипроведе редица срещи с предста- те на етнически унгарци, подвители на управляващата партия държат се училища и култ урни
средища. Всеки учител в унгарна премиера Виктор Орбан.

З

ско училище в чужбина например освен държавната си заплат а, пол у чав а и доп ъ лни т е лно
възнаграждение.
Каракачанов се срещна и със
заместник-председателя на унгарския парламент проф. Ищван
Якуб. Двамата обсъдиха двустранните отношения и възможността
за възстановяване на образователните програми и обмяната на
с т уден т и. Разисквана беше и
външната политика, особено по
отношение на нелегалните имигранти. Както е известно, Унгария
не приема брюкселската политика за квоти.
Лидерът на ВМРО се срещна
и с представители на българските
общности в Унгария. Само в Будапеща живеят около 3000 души с
български произход. Това е традиционна общност, която от век
живее там. Те поддържат и изградената през 1916 г. църква, имат
български театър, училище, детска градина, три фолклорни ансамбъла и един депутат - Симеон
Варга.

щу законопроекта за връщането
на казармата, лидерът на ВМРО и
съпредседател на Патриотичния
фронт Красимир Каракачанов припомни, че преди години някои
казваха, че да се гради ограда на
границата с Турция е ненормално.
Но се случи. Казваха, че е невъзможно армията да пази границата. Но и това се случи.
Лидерът на ВМРО даде при-

мер, че държави като Швейцария
и Израел използват наборната военна служба. Държави като Турция
и Гърция също използват наборна
военна служба, както и Дания,
Норвегия, Австрия, а в Литва пък
ще я връщат.
Ние трябва да се замислим
дали при необходимост със сегашната 30-хилядна българска армия,
от която има 5100 незаети места
за военнослужещи, можем да се
справим в случай на война. За 6
месеца всеки един млад човек
може да получи минимума от знания и умения, за да може да изпълни своите задължения, ако
това се наложи, уточнява Каракачанов.
В нашия законопроект никъде
не казваме, че жените подлежат
на задължителна наборна служба.
Всички мъже, навършили 18 години минават през военна подготовка, уточни Каракачанов.
Един от основните критици на
идеята е военният министър Николай Ненчев. Той говори непроверени неща и извади непроверени сметки за наборната армия, коментира лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

Турция не
е партньор,
Турция е
рекетьор
Д

нес Турция не е партньор на
страните от Европейския
съюз, Турция е рекетьор, заяви заместник-председателят на
ВМРО и евродепутат Ангел Джамбазки в изказване в залата на Европейския парламент.
То бе продиктувано от поредното погазване на демокрацията в
Република Турция – отнемане на
имунитета на 138 депутати от турския парламент.
За пореден път Турция и лидерът ѝ Ердоган доказаха, че не зачитат демократичните принципи и че
тяхното място не е в Европейския
съюз. Снемането на имунитета на
една четвърт от представителите в
турския меджлис е съкрушителен,
явен и нагъл удар срещу демокрацията, посочи Джамбазки.
Мнението му е, че този акт е началото на мащабна чистка сред политиците в Турция с цел да се
дискредитира и унищожи прокюрд-

ската Демократична партия на народите.
Няма да се учудя, ако от тези
действия последва ескалация на
конфликта с кюрдското малцинство,
което ще доведе до атентати, множество загубени човешки животи и
една истинска гражданска война в
Турция, заяви евродепутатът.
Той е категоричен, че подобен
род действия от страна на диктатора Реджеп Ердоган ще продължат,
ако ЕС не го спре.
Нека Комисията и Съвета да активират клаузата за човешките права и да замразят всички споразумения с Турция, призова заместникпредседателят на ВМРО – Българско
национално движение.
Според него Евросъюзът, който
е основан на демократичните принципи, трябва не само на думи, но и
с действия да покаже, че подобни
постъпки от страна на кандидатчлен на ЕС няма да се толерират.
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АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ЕВРОДЕПУТАТ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО:

Европейският съюз
трябва спешно да се
реформира

Интервю на Иван Петров
- Господин Джамбазки, тезите
Ви за напускането на Великобритания станаха много популярни у нас.
Вие мислите ли, че България трябва да напусне Европейския съюз?

- Не! И ако има такъв референдум, аз ще агитирам срещу излизането на България от ЕС.

БЪЛГАРИЯ ИМА ЯСНО
ОСЪЗНАТ НАЦИОНАЛЕН
ИНТЕРЕС ДА Е В
ЕВРОСЪЮЗА.

Само че ЕС трябва спешно да се
реформира. Защото почти религиозният проект „Обединена Европа“,
под формата на Съединени европейски щати, получи силен шамар с
Брекзит. Видя се безсилието на
брюкселските чиновници и местните им прислужници.
Затова и нашите папагали наричат 17 410 742 гласували за изход
британци тъпи, необразовани, селяни, ксенофоби, наивници, кретени, болни от луда крава. Много демократично и много европейско,
няма що. Показва истинското им
криво от злоба лице.
Великобритания никога не е
била интегрален член на ЕС. Но това
неуките коментатори от политиче-

ските среди, които се чувстват гузни,
пропускат. Великобритания не беше
част от шенгенското пространство,
не е част от еврозоната, тя отказа
всякаква по-тясна интеграция.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЕЧЕ
ИЗЛЕЗЕ И В ТОВА НЯМА
СПОР.

Сега вече, като добри търговци,
те ще се пазарят за своите интереси
и ще видите, че накрая ще защитят
интереса си все едно не са излизали.
- Как да се реформира ЕС?
- Нямаме нужда от федерация
или свръхдържава, а от Европа на
нациите.

СИЛНИ НАЦИИ,

БЛАГОДЕНСТВАЩ ЕС. ТОВА Е.

Европа почива на християнските ценности и националните традиции. Европа не е бюрокрация. Европа не бива да означава постоянна
загуба на суверенитет за националните държави.
Ето, британците винаги са били
със самочувствието на империя, и
никога не са искали някакъв назначен брюкселски анонимник да определя съдбата им.

ЗАЩОТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ
НА ЕК Е ИЗБРАН ВЪЗ
ОСНОВАТА НА МНОГО
МЕРЗАВСКА СДЕЛКА
МЕЖДУ ЛЕВИ И ДЕСНИ.

Продължава на стр. 6

Престъпно бездействие срещу битова престъпност

Б

езчинствата на циганите из цялата
страна не само не намаляват, но и
стават все по-брутални, докато държавата нехае за живота, здравето и имота
на обикновения български гражданин.
Така лидерът на ВМРО – Българско национално движение коментира нападението над 28-годишния русенец Антон Спасов,
който е бил тежко ранен от група цигани,
заради това, че им прави забележка да не
крадат от градината му.
Министерство на вътрешните работи
се е превърнало в ням съучастник на всеки
циганин, престъпващ законите на републиката и по най-силов и вулгарен начин отнемащ достойнството на хора като Антон Спасов от Русе, Борис Спасов от видинското
село Черно поле, семейство Стефанови от
котелското село Кипилово, Емилия Бузова
от Видин и стотици други.
Тези българи са пребити и поругани от
цигани, защото държавата няма политическа воля за овладяване на този геноцид.
Правителството и в частност МВР носят

пряка вина за престъпното бездействие по
отношение на циганската битова престъпност.
След като народът ти е гласувал доверието си, то ти си длъжен да отстоиш правата му на сигурност и неприкосновеност
на личността и собствеността. Отклонението от този ангажимент е гавра с всеки българин, все още останал в Родината.
Спешното овладяване на битовата
престъпност е едно от условията на Патриотичния фронт за подкрепа на правителство.
Някой трябва да поеме отговорност,
защото държавността в България е поставена на тежко изпитание. Ако борбата с
контрабандата осигурява финансиране на
инфраструктурни проекти, то е време да
се намерят силите и волята за гарантиране
на реда и сигурността в страната – от жълтите павета в столицата до улиците на наймалкото село.
Мерките, които предлага ВМРО,
вижте на стр. 7

Румяна Бъчварова и Бойко Борисов по време на заседание на Министерски
съвет

Мо ж е т е д а с е с вър ж е т е с п р е дс т а в и т е ли т е н а
ВМ Р О – Б ъл г а р с к о н а ц и о н а л н о д ви ж е н и е :
Благоевград: Огнян Узунов – 0888214413
Бургас и Ямбол: Николай Стоянов - 0882124390
Сливен: Георги Георгиев - 0887080985
Варна: Живко Костадинов – 0887485735
Шумен: Деан Станчев - 0886377080
Добрич: Тихомир Маринов – 0882123866
Велико Търново, Габрово и Търговище: Ивайло Джилянов - 0882466378
Враца, Видин и Монтана: Марин Иванов – 0888214415

Плевен: Радослав Маринов - 0885602050
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

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
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КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, ЛИДЕР НА ВМРО И СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ:

На България ѝ е необходим президент
патриот, а не евроатлантически папагал
ПАТРИОТИЧНИТЕ ФОРМАЦИИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ ЕДИННИ НА ПЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

ВМРО има решение на нашия
конгрес от 17 април тази година, че
първо запазваме Патриотичния
фронт като формат. И второ – за президентските избори тази година целта на ВМРО е да се опита да обедини
всички патриотични формации – и
ВМРО, и НФСБ, и „Атака“, които са
парламентарно представени, и извънпарламентарни партии, граждански, младежки патриотични сдружения, с идеята за издигане на единна
патриотична кандидатура.

ОБЕДИНЕНИЕТО Е НАША
ПОЛИТИЧЕСКА АМБИЦИЯ И
НАША ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ.
Профилът на бъдещия президент е много ясен. Добър българин,
патриот, човек с гръбначен стълб,
тоест с воля да отстоява интересите
на България, във вътрешен план срещу икономическата олигархия и срещу интересите на различните партии.
Българският президент трябва да
е патриот, политик, държавен глава,
който може да казва „не“, когато това

не е в интерес на България, а не само
да папагалства с някакви клишета за
евроатлантическа солидарност.
Българският президент трябва
да бъде балансьор на българския
политически живот и да показва правилния път, а не да взема страна. А
във външнополитически план българският президент, който ръководи
и дипломацията на България, трябва
да бъде човекът, който търси пътищата, които да отворят в международен план пазарите за българската

икономика. Да се подпомогне износът на българския бизнес, това би
създало работни места и би вкарало
инвестиции в България.
Ние се намираме в един изключително рисков регион. България не
може да си позволява резки движения. заради нечии лични приумици.
Българските интереси - над всичко
друго. Това трябва да е мотото на
следващия български президент и
това трябва да е неговата политическа практика. Всичко останало ще ни
доведе до една картинка, която няма
да е полезна за България. Както виждате, 25 години вървим назад, разграждаме, унищожаваме, събаряме,
българите бягат от страната, икономиката се свива.
Досегашният президент Плевнелиев трябва да бъде образец за
това какъв не трябва да бъде българският президент.

СЕГАШНИЯТ БЪЛГАРСКИ
ПРЕЗИДЕНТ НА ПРАКТИКА
РАЗДЕЛЯШЕ НАЦИЯТА,

вкарваше спорни тези, със своите изказвания разделяше обществото, вкарваше ни в международни
конфликти, които абсолютно са излишни на България.
Говоря най-вече за неговите антируски изказвания ни в клин, ни в
ръкав, без да се съобразява с това

какъв е курсът на българската външна политика, без да се съобразява
какво е общественото мнение в България, без дори да се съобразява какви са обективните факти, за които
говори.
Българският президент трябва
да бъде обединител на нацията, да
стои над своите партийни пристрастия или пък най-малко трябва да стои
над всичко това, което му шушнат
най-различни лобисти от Брюксел
или някъде другаде, и трябва да защитава българския национален интерес.
Аз задавам въпроса какво спечели България? Когато България можеше, след кризата на взаимоотношенията между Турция и Русия, да
привлече руските туристи, а те са 4
млн. само в Турция, той направи поредица от антируски изказвания, с
които на практика не помогна с нищо
на българската икономика и на българския туризъм.
България с 30-хилядна армия, с
въоръжение от 80-те години на миналия век, с 5 хил. непопълнени места за професионални войници, с 80
танка и два и половина самолета да
се прави на по-голям ястреб от САЩ
по отношение на Русия за мен не
само, че е безсмислено, направо е
глупаво.

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ЕВРОДЕПУТАТ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО:

Европейският съюз трябва спешно
да се реформира
Продължение от стр. 5
- Доста сте краен...
- Мога и още. Вместо тези бюрократични мишки в Брюксел да
си помислят защо 17 млн. души
гласуваха срещу тяхната глупотевина, те започнаха да го играят
обидени. Това на мен ми говори
за гузна съвест.
Тези хора знаят колко дълбоко са сгрешили и знаят, че настроението в много от държавите към
тях е точно такова. Именно затова
започнаха да говорят против ре-

ферендумите и да казват, че народът е прост и не може да взима
важни решения.
- А не са ли по-опасни тукашните апологети на Брюксел?
- Нашенските клакьори обичат брюкселските бюрократи и те
им отвръщат със същата перверзна любов. Пример – „АЕЦ Козлодуй“. Централата беше затворена
излишно, здрава и работеща, българска, изплатила се, произвеждаща евтин ток. А беше предадена и затворена.

СПЕЧЕЛИХА НЕЯСНИ
ЕНЕРГИЙНИ ЛОБИТА,

свързани с френските интереси в ЕС и нашенските тарикати,
нашибали вятърни перки на старо, та да трепят птиците по Черноморието.
Или монтирали фотоволтаици, които отчитат 25-часов работен ден, 7 дни в седмицата, 365
дни в годината. Сякаш над тях
слънцето не залязва, винаги е в
12.00 на обяд, безоблачно е и това
им дава 25-и час производство
повече. И всичко това с мощност
повече от нов ядрен реактор. Който ние плащаме, разбира се, по

десетократно по-високите „зелени“ цени.
Нима от Брюксел не се виждат
тези тежки злоупотреби? Хайде
бе? А ако не се виждат, толкова
по-зле. Прочее, Гърция и милиардите потънали там са още по-ярък
пример за тежка политическа
брюкселска корупция, ама и нашите евро-тарикати не се дават.

КОЛКО ПЪТИ ЧУХТЕ
БЪЛГАРИЯ ДА ЗАПЛАШИ С
НАЛАГАНЕ НА ВЕТО

на някакво важно решение, за
да си гарантира свой важен инте-

рес? Да речем, ако в Сърбия и Македония нашият национален интерес не бъде гарантиран от Комисията и от Съвета, при преговорите за присъединяване на тези
държави ние да заявим, че ще наложим вето по някакъв важен за
останалите въпрос. И по този начин да ги принудим да запазят
конкретния наш интерес.
Не сте и няма да чуете. Сещате ли се защо е така? Защото нашите еврофедералисти само мяукат по тези въпроси. И се снишават. Добре са се научили.
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СТАНОВИЩА

ЮЛИАН АНГЕЛОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН
СЕКРЕТАР НА ВМРО:

България да покаже грижа за Македония
мерила правилния път за своето бъдеще.
Знаете, че в тази страна има една не малка
част албанско население, което защитава
собствените си интереси. Това включва и

ГОЛЯМО АЛБАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ
В БЪДЕЩЕ.

Това са фактори, които няма как да бъдат заобиколени и политическата криза в
Македония ще продължи още, поне според
мен.

П

олитическата криза в Македония е
повод за тревога у нас. Има икономически и етнически причини, които влияят на политиката в Македония и аз
не вярвам те да се решат скоро. Това заяви
в интервю организационният секретар на
ВМРО – Българско национално движение,
депутат от Патриотичния фронт и член на
Комисията по политиките за българите в
чужбина Юлиан Ангелов.
В дните на честване на Илинденско-Преображенското въстание и общата история
на България и Македония Юлиан Ангелов
призова официална София да прояви повече
загриженост за бъдещето на Македония. Той

добави, че всички партии в Скопие трябва да
имат кандидати с българско самосъзнание.
Според Ангелов в момента няма изгледи да се случи еврочленството на Македония - с оглед на това, че там липсват нормални демократични практики и се нарушават човешки права, включително и на
хората с българско самосъзнание.
Въпреки всичко, организационният секретар на ВМРО е категоричен, че България
трябва да прояви внимание и ясна политика по отношение на Македония. Целта е
народът от двете страни на границата да
живее в разбирателство в традициите на
своята обща история.

Интервюто на Юлиан Ангелов е публикувано за първи път във „Факти.
бг“ със заглавието „Македония е пример за избори по балкански“
- Смятате ли, че Македония се намира
пред тотален политически срив на фона възобновилите се протести?
- Факт е, че в Македония има голяма политическа криза. Като човек, който следи
нещата, които се случват там, не вярвам страната да излезе скоро от тази криза. Разбира
се, с различни спадове и възходи в кризисната ситуация.
Политическите наслагвания с годините
там са големи. Има икономически и етниче-

ски причини, които влияят на политиката в
Македония и аз не вярвам те да се решат
скоро.
Нормално е протестите да се възобновят и да се търси алтернатива за страната и
хората, които живеят в нея. Дали това ще се
случи, дори и опозицията да дойде на власт,
не съм сигурен, защото цялостната политика
в Македония е сбъркана. Когато една държава се основава на фалшиви факти в собствената си идентичност, малко трудно би на-

- На този етап възможно ли е провеждането на честни избори в Македония?
- Честни избори в Македония трудно
биха се провели сега, а и занапред. С оглед
на това, че определени икономически и медийни кръгове имат механизмите да контролират немалка част от вота в Македония. В днешно време голяма част от общините в Македония се управляват от партията на Груевски. Тоест кметовете на тези
общини ще работят за управляващата партия, а не за опозицията.
Македония е пример за това как се правят избори по балкански. Нещата, за които
си говорим тук в България, просто бледнеят пред нещата, които се случват в Македония по време на избори. Говорим за корпоративен вот, купен вот и хора, които гласуват под строй, за да запазят работата си.
Не става въпрос само за държавни, а и за
частни фирми. Трудно биха се случили честни избори.
Забелязва се обаче, че все повече хора
проглеждат и разбират, че

В МАКЕДОНИЯ ИМА НУЖДА ОТ
ПРОМЯНА.
Предполагам, че има някакъв шанс опозицията да направи един добър резултат и
да се търси консенсусен вариант за управление на Македония.
- С тези проблеми вече не се ли отдалечи тотално Македония от евентуално
членство в ЕС и не изпада ли в международна изолация?
- Според мен в момента няма изгледи
скоро да се случи еврочленството на Македония. С оглед на това, че там липсват нормални демократични практики в управлението и че се нарушават човешки права,
включително и на българите в Македония.
Аз не виждам по какъв начин Македония
може скоро да стане член. Не са предстояли
и подобни разговори, тъй като проблемите
там са от години, а не от сега.
Не е имало перспектива за скорошно

присъединяване на Македония в ЕС. Поне
според ВМРО, за да се стигне до подобен
процес, трябва да бъдат направен много преговори, като

ВСИЧКИ АНТИБЪЛГАРСКИ
ДЕЙСТВИЯ И РЕТОРИКА НА
МАКЕДОНСКАТА ДЪРЖАВА ДА
БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ.
Правата на българите там трябва да бъдат защитени. Ние не бихме подкрепили
членство на Македония в ЕС, ако продължават безчинствата над българите там.
- Трябва ли българите в Македония да
търсят свое представителство в македонския парламент?
- В Македония има етнически партии, но
няма създадена българска етническа партия.
Не виждам начина, по който подобно нещо
би заработило, ако изборите бъдат направени през месец октомври.

НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ В РАЗЛИЧНИТЕ
ПАРТИИ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В
ИЗБОРИ, ЩЕ ИМА ДОСТАТЪЧНО
КАНДИДАТИ, КОИТО ЩЕ СА С
БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ.
Всъщност и в предходните парламенти
е имало хора с българско самосъзнание, въпреки че не са го показвали. Това са хора от
стари родове, имащи българско гражданство. Те обаче не са били активни.
- При евентуална смяна на правителството в Македония, можем ли да очакваме
подобряване на отношенията между София
и Скопие?
- Такива са заявките от опозицията в Македония. А именно, че ще се търси добросъседство и избягване на проблемите с България. Македония ще разчита на България, за
да преодолее по-бързо тази политическа и
икономическа изолация, в която изпада през
последните години. Доколко ще се случи
това е друг въпрос, защото ние през последните години сме чували много такива обещания, но не сме видели да стават реалност.
Поне такива са заявките.

ВСЕ ПАК ИМА НЯКАКВА ВОЛЯ
ЗА РАЗГОВОР И ЖЕЛАНИЕ ЗА
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ.
ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА ГО
ПРЕНЕБРЕГВАМЕ КАТО ДЪРЖАВА.
Трябва да го използваме, за да могат да
се разрешат проблемите, които са от години,
за да могат хората от двете страни на границата да живеят нормално и по-добре.

ВМРО предлага 7 спешни мерки
за справяне с битовата престъпност
Продължава от стр. 5
За прилагането им настоява многократно Красимир Каракачанов от парламентарната трибуна:
1. Засилване на полицейското присъствие в малките населени места.
2. Ангажиране чрез програми за вре-

менна трудова заетост на бивши служители от полицията и армията за опазване
на обществения ред.
3. Възстановяване на доброволните
отряди на граждани за оказване на помощ на органите на МВР.
4. Разширяване на обхвата на неиз-

бежната отбраната.
5. Завишаване на наказанията за
престъпления срещу възрастни, беззащитни хора и без пускане под гаранция
за извършителите.
6. Бързо производство, на момента,
от дежурни съдилища и въдворяване на

извършителите на подобни престъпления в трудови лагери от закрит тип, където да изтърпяват наказанията си и да
придобиват трудови навици.
7. Премахване на т.нар. малозначително престъпление, което на практика
е отказ от правосъдие и възмездие.
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