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Разпространява се безплатно

Каракачанов:
Няма да допуснем
„гореща точка“ у нас

Джамбазки: Не съм се венИзвадете изборните
чал за Брюксел, искам да ре- секции от гетата!
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122 години ВМРО,
122 години борба за българщината,
122 години отговорност към българския народ!

В

ашият глас е Вашата власт.
Купуването и продаването
на гласове е престъпление
по смисъла на закона, но е и престъпление срещу Вашето бъдеще.
През годините на прехода вотът на българския народ бе манипулиран, фалшифициран и ограбван от партии, загърбили националния интерес, за обслужване на
лични и партийни цели.
ВМРО – Българско национално
движение, изповядващо автентичен и градивен патриотизъм, доказа през 122-годишното си съществуване, че негов висш идеал
са сигурността и достойнството на
българина – и в Родината, и извън
нея.
ВМРО не обещава, ВМРО изпълнява ангажименти.
Какви политики ще отстояват
кандидатите на Патриотите на
местно ниво, както и какво свършиха в парламента само за една
година – четете в това издание на

РЕДАКЦИОННИ

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ НА
ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ!
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АВТЕНТИЧНИЯ
БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИЗЪМ!

ВМРО проведе поредица антимонополни
протести като част от кампанията
национален поход „Да обърнем знамената“
„България“, както и в специалното приложение, посветено на дейността на ВМРО в Народното събрание и Европейския парламент, както и на изборите за местна
власт на 25 октомври 2015 г.

Преди 122 години шестима млади
мъже се събраха в Солун, за да поставят
началото на освободителното движение
на българите от Македония и Тракия. За
тези години едно нещо никога не се промени – борбата за свобода и справедливост.
В своето вековно съществуване ВМРО
сполучи да съчетае работата за българщината с общочовешките ценности. Организацията успя да продължи и делото на
българските възрожденци и революционери. ВМРО създаде своите герои, които
станаха част от българския пантеон.
С всичко това ВМРО се превърна в легенда. Легенда, която задължи и днешните поколения да продължат недовършената борба.
Близо четвърт век в България и в Република Македония буквите ВМРО са част
от обществения живот.
Защото това име тежи. Няма как да не
тежи онова име, което е написано с кръв
и е станало известно със саможертва.
В тези дни отбелязваме годишнина от
началото на борбата, която и днес владее
сърцата и умовете на мнозина, както ги
владееше преди 122 години. Не с онази
опасност за живота, с онзи фатален залог
и с оръжие, но отново ежедневна, скромна, справедлива и упорита. Затова годишнините на ВМРО са колкото празник, толкова и време да се отчете свършеното.
В дните на равносметка ВМРО честити
празничната дата на всички свои членове
и привърженици, на всички българи навсякъде по света.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

НОВИНИ
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Каракачанов: Няма да допуснем „гореща точка“ у нас.
Ще искаме референдум

ТОВА НЕ Е ПРОСТО БЕЖАНСКА КРИЗА, А КРИЗА НА ЛИДЕРСТВТО В ЕВРОПА

В

МРО ще иска насрочване на
референдум, ако бъде решено в България да бъде изграден бежански лагер или центрове за
разпределение на имигранти. Това
заяви председателят на ВМРО – Българско национално движение Красимир Каракачанов, който е и заместник-председател на Народното събрание.
Междувременно във Велико
Търново кандидатът за кмет на Старата столица проф. Пламен Легкоступ и коалицията „Патриотите ВМРО“ започнаха подписка срещу
разпределителните центрове за
имигранти (стр. 4).
Няма да допуснем „горещи точки“, буферни зони или каквото и да
е подобно в България, заяви още за-

местник-председателят на парламента Красимир Каракачанов в коментар на изказването на Ангела
Меркел и на обясненията след това
на премиера Бойко Борисов за „гореща точка“ у нас.
Да правим буферни зони на територията на България, да ставаме
транзитен лагер за нелегални имигранти, това е най-безумното и безотговорно нещо, което може да се
направи от правителството, заяви
Каракачанов.
Това не е бежанска криза, а европейска – криза на лидерството в
Европа. Глупавата политика на Европа доведе до този проблем сега да
се занимаваме с 1 милион влезли в
Европа и поне 10 милиона мераклии,
припомня Красимир Каракачанов.

Патриотите пребориха ДПС Скандална заповед раздели българските
за „майчиния език“
ученици според религията им

П

атриотичният фронт осуети
опитите на ДПС българските
деца да бъдат задължавани
да изучават т. нар. „майчин език“. По
време на дебатите в парламента по
Закона за предучилищното и училищното образование мнозинството
народни представители в пленарната зала се вслушаха в мотивите на
Патриотите и не подкрепиха предложението на ДПС часовете по майчин език да са задължителни в училище.
ДПС иска да раздели българска-

та нация. С това се нарушава Конституцията на страната, а стремежът на
тази партия е да асимилира и турцизира българите мохамедани в Родопите, чийто майчин език е български.
Обект на апетитите са и циганите в
страната, категорични са Патриотите.
От трибуната на Народното събрание депутатът от ВМРО доц. Милен Михов заяви, че патриотите не
делят българите на етнос и религия,
а на българи, които обичат страната
си, и на такива, които обслужват чужди национални интереси.

СЕМ да се прекръсти на
Слуги на Ердоган и Местан

С

ЕМ да се прекръсти на Слуги на Ердоган и Местан. Тази идея предложи депутатът от Патриотичния
фронт и организационен секретар на
ВМРО Юлиан Ангелов.
Поводът е приетото от Съвета за
електронни медии предложение на Българското национално радио за създаване
на радиопрограма на турски език. Както
„България“ вече писа, ВМРО – Бългрско
национолно движение на няколко пъти
остро протестира срещу проекта.
Шефът на СЕМ Георги Лозанов заяви,
че иска да съди Юлиан Ангелов и Ангел
Джамбазки, но бил възпрепятстван от
имунитета им. В СЕМ се обидили от ата-

ките на двамата патриоти.
Г-н Лозанов е съвсем
свободен да съди когото
пожелае, изтъкна Юлиан
Ангелов. Според депутата
обаче няма основание за
съдебен иск срещу него и
Джамбазки, тъй като двамата не са заплашвали нито Лозанов,
нито някой друг член на СЕМ.
Според Юлиан Ангелов председател
на СЕМ има гузна съвест, защото на практика обслужва интереса на ДПС и турската държава. Патриотът не се притеснява
от съдебно преследване срещу себе си.
ВМРО - БНД обаче ще атакува в
съда решението на СЕМ за програми
по националното радио на турски език.
Това е национално предателство,
категоричен е Юлиан Ангелов. Това решение не е взето след обществено обсъждане. Ако някой нарушава правилата и нормите, това е СЕМ, смята още
Ангелов.

В

МРО поиска спешно изслушване на просветния министър Тодор Танев в Народното събрание. Поводът е нашумялата заповед
за ваканция заради Курбан байрам,
според която два дни бяха обявени за
неучебни за ученици, които изповядват мюсюлманско вероизповедание.
Това е точният цитат на заповедта, която е подписана от Тодор Танев на 18
септември.
Скандалната заповед на министъра събуди редица въпроси. Въпреки
че не е първа по рода си в практиката
на министерството, заповедта всъщност нарушава светския характер на
образованието у нас. Това създава опасен прецедент, след който всеки ще
може да отправя подобни претенции

на база изповедание.
Според ВМРО заповедта на министъра е и незаконосъобразна, освен
че противоречи на Конституцията. Разделянето по религиозен признак е пагубно от гледна точка на светския характер на българската образователна
система.
Заповедта на министъра събужда
отново подозренията, че зад Министерството на образованието в момента стоят интереси на чужда държава.
Това е втори сериозен скандал в ресора на това министерство, след като
фондът „Научни изследвания“ окончателно се срина.
Досега определените от МОН ваканции се отнасяха за всички ученици
или до определени степени или кла-

сове. Всички ваканции се съобразяват
и с държавния календар в страната,
който възприема Великден и Коледа
като част от официалните празници.
Изричното позоваване на религиозното изповедание е нещо, което се случва за първи път и дели учениците на
религиозен признак.

ВМРО спря идеята за нов данък върху
доходите на българите
ПАТРИОТИТЕ В ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ

В

МРО – Българско национално движение призовава финансовото министерство да
преразгледа плановете си ново данъчно бреме над българите. Преди
седмици Министерството на финансите пусна за публично обсъждане законопроект, който позволява на общините да налагат до 2%
данъци върху доходите на физическите лица, като добавка към десетте процента досегашен данък.
След реакцията на ВМРО - БНД
финансовото ведомство изтегли
предложението. Според патриотите набавянето на средства за общи-

ните трябва да става за сметка на
парите, които държавата събира
досега, а не за сметка на гражданите. Въпросните 2% трябва да се
вземат от 10-те досегашни процента.
Според партията подобни данъчни промени са неприемливи,
защото ощетяват т.нар. „работещи
бедни“ – съвестните хора, които
работят, но доходите им не достигат. ВМРО отдавна настоява за въвеждане на необлагаем праг в размер минималната работна заплата.
Партията от години предлага и
модел на семейно подоходно об-

лагане,
като в края
на 2014 г.
депутатите
на Патриотичния
фронт внесоха и съответните
предложения за за- Финансовият минисконови по- тър Владислав Горанов
правки.
Целта е да се създаде мярка в полза на всеки изряден български данъкоплатец, отглеждащ деца.
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КРАСИМИР БОГДАНОВ, КАНДИДАТ-КМЕТ ЗА ВРАЦА:

За нас са важни хората
КАНДИДАТЪТ НА ВМРО Е ПАТРИОТИЧНИЯТ
ИЗБОР ЗА ВРАЦА

И

сторик, доскорошен заместник-кмет на Враца с ресор
култура и образование и народен представител от Патриотичния фронт, създател и патрон на
програмата „Патриотично възпитание“ отдаден на каузата да възроди
Северозапада и да изгради мост
между Родината и българите от историческите общности. Името му е
свързано и с гражданските протести
срещу закриването на военното поделение във Враца, срещу претенциите на мюфтийството, срещу посегателствата върху историческата

памет.
Това е Красимир Богданов. Той
се кандидатира за кмет на родния
си град Враца, за да работи за икономически подем на региона и в
особено на малките населени места
– днес забравени от властта.
Предизборната кампания на
Богданов и на кандидатите за общински съветници е под мотото „Важни са хората. Патриотичният избор
за Враца“. Това се доказва и от ежедневните срещи с жителите на селата в общината, както и с местни
предприемачи, лекари, учители, зе-

меделци, животновъди и
творци. Хората са богатството на Врачанско – тяхната сигурност и достойнство са
наша кауза. Българските управници са в дълг на населението тук, затова моята работа като кмет на Враца ще
бъде съсредоточена в това
да задържим младите, да
им осигурим качествено образование и работа, да изградим удобна инфраструктура, да
гарантираме сигурността на жителите, а възрастните да имат достъп

до модерно здравеопазване, заявява кандидатът на ВМРО Красимир
Богданов.

Врачани могат да подкрепят Богданов и листата за общински съветници с номер 25 в бюлетината.

Уважаваният офицер Радион Попов „Не“ на ДПС във властта
З
влиза в битката за Казанлък
триотите в
Казанлък
з а к м е т.
Кандидатурата му е
издигната
от патриотична коалиция „Патриотите –
ВМРО,
Нова алтернатива“
(партията
на бившия
военен министър Николай ЦоЧавдар Ангелов и Радион Попов
нев).
Радион Попов доскоро беше
ившия заместник-министър
на външните работи Радион заместник-министър на външните
Попов е кандидатът на па- работи. Офицер е от разузнаване-

Б

то и е арабист. Бил е военно аташе
в Испания. Бил е и пълномощен
министър на България в Египет, а
преди 3 години беше издаден
указ да замине като посланик на
България в Катар и Саудитска Арабия.
Попов е родом от казанлъшкото село Скобелево. Съпруг е на
правнучката на Райна Княгиня Таня Попова.
Водач на листата за общински
съветници на патриотичната коалиция е Чавдар Ангелов. Той е
председател на ВМРО и е изключително уважаван в Казанлък с
почтеността и патриотизма си.
Номерът на „Патриотите –
ВМРО, Нова алтернатива“ в бюлетината в община Казанлък е 22., а
за Чавдар Ангелов може да се гласува персонално с номер 1.

а изваждане на ДПС от местната власт призова ВМРО –
Българско ноционално движение. Кампанията стартира в Шумен,
където местната коалиция „Патриоти за Шумен“ предложи „Меморандум за недопускане на ДПС в
управлението на община Шумен“.
Всички партии и коалиции без ДПС
са поканени да подпишат споразумението.
Меморандумът изключва назначаването на ръководни постове
на представители на ДПС на постове
като заместник-кмет, секретар на
общината, председател на общинския съвет и неговите заместници,
председатели на комисии и т.н.
Да не допускаме една противоконституционна партия да определя съдбата на Шумен и шуменци,
пишат от МК „Патриоти за Шумен“.
Коалицията включва ВМРО –
Българско национално движение,
партия „Нова алтернатива“, съюза
на патриотичните сили „Защита“,
обединението на българските на-

Полк. Митко Йоцов
разговаря с шуменци
ционалисти „Целокупна България“.
Кандидатът на коалицията за
кмет на Шумен е уважаваният в града полк. Митко Йоцов. Коалицията
издига и листа за общински съветници.
Почтеност и компетентност са
ключовите думи в кампанията, която цели да върне Шумен на гражданите. И за кмет, и за листа жителите
на общината могат да гласуват за
„Патриоти за Шумен“ с фаталния за
статуквото в Шумен номер 13.

По-висок стандарт за Патриоти срещу статуквото
работещите българи М

Н

а съграждащите – помощ всекиму. На рушащите – прошка
никому! Това е мотото на кандидата на ВМРО – Българско национано движение за кмет на Пещера Стефан Балабанов.
Катдидатът с номер 8 в бюлтината
търси подкрепата на порядъчните си
съграждани, на онези, които въпреки
трудностите движат местната икономика, както и на пенсионеринте, които
въпреки всичко остават честни, пращат
данъците си.
Кандидатите за общински съветници на ВМРО с номер 8 в община Пещера се обявяват за три приоритета:
работа, ред и просперитет. Проучванията до този момент показват, че имен-

Кандидатът за кмет
на Пещера Стефан
Балабанов
но Балабанов ще бъде кмет на Пещера,
а листата на ВМРО ще се утвърди като
основна политическа сила в града.

ес тната коалиция
„Патриоти за Трявна
и Плачковци“ е основна новина в община Трявна
от месеци. МК „Патриоти за
Трявна и Плачковци“ е с номер
13 в бюлетината и е единствената реална опозиция в балканската община.
В основата на коалицията
стои ВМРО, а кандидат за кмет
е Силвия Кръстева. Тя е юрист,
има и инженерна специалност
и е общински съветник в мандата 2011-2015 г.
Патриотите застават срещу
досегашния модел на управление, защото според тях общината се нуждае от свежа енергия.
Ерата на мълчанието и страхливото съгласие изтече. Цялата ин-

Председателят на ВМРО –
Трявна Константин Малчев,
лидерът на партията
Красимир Каракачанов и
кандидатът за кмет на
Трявна Силвия Кръстева

формация за общината – пред
хората! Това са посланията на
патриотите, които се заричат
да управляват с чисти ръце и
смело сърце.
Кандидат за кмет на другия град в общината – Плачковци – е Петър Петров. Работил е в дървопреработвателната промишленост, бил е мениджър продажби на автомобили и секретар на кметство
П л а ч к о в ц и , Же н е н , с д в е
деца.
В листата за общински съветници личи още името на
Константин Малчев – председателят на ВМРО-БНД в Трявна. Малчев е историк и географ
и работи като екскурзовод в
Музея за резбарско изкуство.
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Пловдивчани няма да допуснат
гласовете им да бъдат откраднати
СЛАВЧО АТАНАСОВ ПОБЕЖДАВА ТОТЕВ НА БАЛОТАЖА

Н

яма да допуснем купуването
на гласове, както се случи
през 2011 г. в Пловдив. Вече
има сурови санкции и реален затвор
за нарушителите на закона, предстоят разговори с представители на
МВР, прокуратурата и премиера, на
които ще поставим категорично въпроса за мерките срещу фалшифицирането на вота и предизборните
манипулации.
Това заявиха заместник-председателят на Народното събрание и
лидер на ВМРО Красимир Каракачанов и Славчо Атанасов, кандидат за
кмет на Пловдив, на съвместна пресконференция в Пловдив.
Съпредседателите на Патриотичния фронт Валери Симеонов и
Красимир Каракачанов започват серия от срещи с вътрешния министър
Румяна Бъчварова, с главния проку-

чоолу. Категорично ще заявим, че ако те
не реагират ние ще го направим“, посочи Красимир Каракачанов.
Този път
няма
да стане!
Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и кандидатът
Така С лавчо
за кмет на Пловдив Славчо Атанасов
Атанасов нарор Сотир Цацаров и с премиера Боправи
препратка
към
случилото
се в
рисов. Целта е да се гарантира, че
Пловдив
през
2011
г.,
когато
в
центъкупуване на гласове няма да има.
„На тези срещи ще говорим за ра на града се извиха опашки и се
Пловдив, за още тревожни сигнали купуваха гласове за по 30 лв. По дув Русе, за Велико Търново. И ще пре- мите му тогава предизборният му
дупредим институциите, че избори- щаб е засякъл схема за купуване на
те трябва да се честни и почтени, а гласове с пълномощни, подписани
не като от времето на Гочоолу и До- от Иван Тотев.

Патриоти и националисти показват как
се работи заедно в името на България
„АТАКА“ И ВМРО ЗАЕДНО ЗА МЕСТНИЯ ВОТ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА

О

бединение между „Атака” и
ВМРО в Горна Оряховица даде
пример, който ще бъде последван и в други градове и ще доведе
до нов модел на патриотично управление.
Двете партии показаха, че няма
различия между патриоти и националисти, които да не могат да се преодолеят, когато на карта е поставено оцеляването на България.
Коалицията се нарича „НАЦИОНАЛИСТИ И ПАТРИОТИ, обединени за
Горна Оряховица – „Атака“, ВМРО, Патриотичен съюз „Защита”. За нея хора-

та от община Горна Оряховица ще могат да гласуват с номер 6 в бюлетината
за общински съветници.
Със съшия номер в бюлетината за
кметове жителите на общината могат
да гласуват за изключително уважаваната в града Боряна Кирилова – тя е
кандидатът за кмет на коалицията. Боряна Кирилова е директор на дирекция „Социално подпомагане“ в града.
Позната е на съгражданите си с честност и професионализъм. Семейна е,
с едно дете.
Кирилова напомня, че Горна Оряховица трябва да остане българска,

европейска и християнска.
Тя е член
на ВМРО и
споделя,
че във
ВМРО
всички са Боряна Кирилова
образовани, постигнали са своя личен успех и
имат утвърдено място в обществото.
Сред нас няма безработни, които са в
политиката, за да си намерят работа,
припомня Боряна Кирилова.

Хора от нашия щаб преминаха
през цялата схема за купуване на гласове – от договарянето как да се гласува до получаването на парите.
След това отидоха в полицията.
Единствената институция, която тогава реагира веднага, бяхте вие, медиите, посочи Славчо Атанасов.
По думите му този път ситуацията е коренно различна. „Купуването
на гласове и фалшифицирането на
изборни резултати вече наистина е
престъпление, след като променихме Наказателния кодекс по мое настояване в парламента. Промяната
предвижда реален затвор. Ще бъдем
безкомпромисни. Имаме парламентарна група и политическа сила, която е част от управляващото мнозинство в държавата и която няма да
остави подобно нещо без послед-

ствия. Водили сме разговори и с
международни наблюдатели“, заяви
още кандидатът на патриотите за
кмет.
По всичко личи, че Славчо Атанасов отива на балотаж в Пловдив,
където ще победи Иван Тотев. Това
се потвърждава и от социологическо
проучване, проведено от авторитетната агенция „Галъп интернешънъл“,
възложено и финансирано от сдружението „Инфраню - България“, което обединява немски наблюдатели
на изборния процес. В нагласите за
очертаващия се балотаж Атанасов
води пред Тотев с 6 пункта.
За Славчо Атанасов и неговата
коалиция, основана на Патриотичния
фронт, пловдивчани могат да гласуват с номер 24 в бюлетините за кмет
и общински съветници.

Борис Вангелов заедно с европейските
консерватори и реформисти: По-активна
европейска защита за българите в Украйна!

С

ъдбата на българите в Украйна
стана темата на лекцията на
Борис Вангелов пред специалната делегация евродепутати от групата на консерваторите и реформистите. Вангелов е председател на Държавната агенция за българите в чужбина, излъчен от ВМРО.
Вангелов предупреди евродепутатите за тежката съдба на българите в засегнатите от конфликт региони и се застъпи за по-ефективна
европейска позиция в тяхна защита.
Европейските консерватори и
реформисти бяха в София по покана
на завестник-председателя на ВМРО
Ангел Джамбазки, който е евродепутат от тази група. Джамбазки пред-

стави детайлно ситуацията с бежанците и икономическите имигранти
в България, както и ролята на Турция
в настоящата криза.
Представители от почти всички
политически партии, членуващи в
ЕКР, взеха участие в работните срещи. Генералният секретар на групата
Франк Барет и неговите заместници
също бяха част от делегацията. Британските консерватори бяха представени от лорд Мартин Каланан, бивш
председател на ЕКР, Джефри Ван Орден, докладчик за присъединяването на България към ЕС, както и Ашли
Фокс, координатор на политическата
позиция на ЕКР от изминалия мандат
на Европейския парламент.

Справедливо управление От Велико Търново тръгна подписка срещу
в Пиринско
разпределителните центрове у нас за нелегални имигранти

„З

а децата ни. За
града ни. Справедливо!“. Това е
мотото на кампанията на
ВМРО – Българско национално движение в Благоевград. Листата на партията
за общински съветници е с
номер 17.
Водачът на листата е
уважаваният в региона
председател на ВМРО Геор- Народният представител
от ВМРО за Пиринска
ги Васев. В годините той се Македония Атанас
утвърди като един най-кон- Стоянов
структивните представители в местното самоуправление.
ВМРО в Благоевград подкрепя кмета Иван Камбитов. Заедно с него Организацията възроди редица родолюбиви традиции в Благоевград.
Със своя листа излиза ВМРО и в община Сандански. Югозападната община е бастион на Организацията – най-вече заради работата на народния представител Атанас Стоянов. Сега
Стоянов подкрепя изключително силната листа на ВМРО, за
която можете да гласувате с номер 5 в бюлетината.

П

роф. Пламен Легкоступ: Аз съм потомък на бежанци и ние нямаме
нищо против онези, които бягат от
война. Но имаме против навлизащите у нас
нелегални имигранти, които носят война.
Валя Балканска и нейният гайдар Петър
Янев дадоха емоционален старт на кампанията на „Патриотите – ВМРО“ във Велико
Търново. Край паметника „Майка България”
стотици великотърновци, кито казаха „не”
на т.нар. „горещи точки“ у нас – разпределителни центрове за нелегални имигранти.
Започва подписка, с която ВМРО иска
референдум по въпроса - най-напред в община Велико Търново, а след това и в национален мащаб. Идеята е гражданите да
имат възможност да кажат дали са съгласни
в България да има разпределителни центрове за бежанци или не.
Инициатори на събитието бяха кандидатът за кмет на старопрестолната община
проф. Пламен Легкоступ и кандидатите за
съветници, издигнати от коалицията „Па-

триотите – ВМРО“. Великотърновци могат
да гласуват за тях с номер 21.
„Събрали сме се тук, за да покажем нашето отношение и да кажем „не” на „горещите точки“ в Майка България. Тук сме, за

да помогнем на нашите политици да бъдат
твърди, когато представят страната ни в
Брюксел”, каза проф. Легкоступ.
„Ние не сме против майките и децата,
ние не сме против старците, както и против
тези, които бягат от ужасите на войната. Ние
сме против тези, чиито снимки в момента
са в социалните мрежи - млади мъже, облечени във военни униформи, въоръжени
до зъби преди една-две години, а сега гладко избръснати, представящи се за бедни
мигранти по столиците на Европа”, обясни
пред гражданите кандидатът за кмет на Велико Търново, който сам е потомък на някогашни бежанци.
„Защо трябва ние, бедна България, да
даваме от малкото хляб, който имаме на
хора, които трябва да получават много повече средства за издръжка, отколкото нашите родители, повече от пенсиите на нашите бащи и майки, повече от стипендиите
на нашите деца”, посочи още проф. Пламен
Легкоступ.
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АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ
ОТ ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ,
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО И ЧЛЕН НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ:

Не съм се венчал за Брюксел, искам
да решавам проблемите на София

няколко общински съветници. Този
модел е вреден, дори опасен.
Именно това е основната причина
градът да не се развива планово, равномерно. Виждате, че определени
проекти получават приоритет пред
други,

ОПРЕДЕЛЕНИ КВАРТАЛИ
И РАЙОНИ СА ПРИОРИТЕТ
ПРЕД ДРУГИ.

Това дразни хората. Не е нормално 20 години да не изкърпят дупката в
някоя квартална улица. Не е нормално
години наред да се чака да се направи
една детска площадка или градинка.
Централизацията убива София. Може
да е крайно като мнение, но съм сигурен, че мнозина го споделят.

И

ВИЖДАТЕ, ЧЕ СОФИЯ
БУКВАЛНО ЗА ЕДНА
ГОДИНА ЗАПОЧНА ДА СЕ
ПРЕВРЪЩА В АРАБСКОЦИГАНСКО ГЕТО.

нтервюто е предоставено от
страницата vitoshanews.com,
където е публикувано със заглавието „Мястото на бежанците не е
в България“. Интервюто взе Милен Димитров. „България“ внесе минимални
уточнения.

Тук включвам и ескалацията на
напрежението в циганските гета.

- Г-н Джамбазки, как оценявате
изминалата една година от мандата
Ви в Европейския парламент?
- Динамична и трудна. Трудна от
гледна точка на въпросите, които Европа трябва да реши за своето съществуване. Важни и ключови въпроси за
самото съществуване и на България.
Виждате какво се случва около
България, нужна е смела, бърза и радикална политика. Проблемите, които
според мен не търпят отлагане, са: пресичане на нелегалната имиграция; какво да се прави с тези стотици хиляди
нелегални имигранти; които вече са
тук само от тази година; ролята на Турция в процесите около България и т.н.

- Споменахте София като пример. Според Вас какво се случва в столицата, как върви управлението на
града, това има връзка и с предстоящите местни избори?
- Познавам проблемите на София
достатъчно детайлно още преди работата ми като общински съветник в
Столичния общински съвет. Сега, когато съм представител в Европейския
парламент, продължават да ме търсят
хора, за да се оплакват от конкретни
проблеми в града.
Управлението на София е свръхцентрализирано. Решенията за развитието на София се съсредоточиха в
една група хора в Столична община и

- А бежанците в София? Те се очертават като реален проблем?
- Да, те се превърнаха в централен
проблем. Едно важно уточнение –
мнозинството от тези хора не са никакви бежанци. Това са нелегални имигранти. Те търсят достъп до социалните системи на европейските държави.
Не приемам тезата, че тези компактни маси от нелегални имигранти
от Близкия Изток и Африка са нещо
нормално. Тяхното място не е тук. Не
можем да приемем на наша територия
населението на цяла Африка и на Близкия Изток.
С просто око виждате, че когато
тези хора дойдат тук, те продължават
да си живеят както са си свикнали и
въобще нямат намерение да се съобразяват с нашите правила, традиции
и закони. Единственото, което чуваме
от тях, са претенции.
Като български националист не
приемам политиката на заселване на
тези хора тук. Нещо повече – огромната част от тях са чисто и просто нелегални имигранти и трябва да бъдат
депортирани.
Продължава на стр. 6
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Чия е тази песен? Не и на ДПС!
ВМРО с изумление следи досегашната позиция на Лютви Местан
за песента за Райна Попгеоргиева.
Популярната патриотична песен бе
изпята на предизборен митинг на
ДПС с текст на турски език. Според
Местан това била друга автентична
песен на турски език, защото на Балканите често се случвало различните народи да ползват една мелодия.
Последното може и да е наистина така, но това по никакъв начин
не оправдава провокацията на ДПС.
Да, на Балканите е известен феноменът „Чия е тази песен?“, но отговорът винаги е един: песните са за хората, за да ги обединяват и да правят живота им по-лек и красив. Песните не са за политически провокации, за предизборно разделяне, за бъркане в стари рани.
Затова ДПС няма право да експлоатира тази песен. Тя е придобила
ролята на национален символ за българите и нищо не оправдава злоупотребата с нея. Тази песен е за всички обикновени хора по нашите
земи, но не и за ДПС. Защото ДПС е отрицанието на тази песен – ДПС е
олицетворение не на свобода, а на зависимости, не на гордост, а на
безгръбначност, не на красота, а на корупция.
Затова и вместо да продължава да обяснява как знамето на Априлското въстание било и негово, Местан просто трябва да се извини за
гафа. А ДПС трябва да престане с елементарните провокации, защото
не е ясно кога ще свърши търпението на българите.

Позицията на един
достоен кмет

„България“ представя личната
позиция на Александър Краваров - човекът, който в годините се превърна в синоним за кмет на Банско и издигна града до ранга на световен
курорт. Преди 4 години бе елиминиран на изборите по изключително
съмнителен начин.
Публикваме тази позиция, защото тя е валидна за голямата част
от страната ни.
Сега зад Краваров зсатава
местната коалиция „Заедно за Община Банско“, в която влизат ВМРО,

ББЦ, Движение за социален хуманизъм и партия „Атака“. За
Краваров и за коалицията банскалии могат да гласуват с номер 4 в бюлетините за кмет и
за общински съвет.
Преди 4 години, в оспорвана надпревара, със съмнения за
манипулация, но в името на бъдещето на община Банско, аз
взех решение да не оборвам изборните резултати. Смятах, че трябва
да се даде път на младите и обвързаните с управлението на страната хора
в името на просперитета, развитието
и благоденствието на хората в Банско.
Когато поех управлението на общината, тя беше градче, запокитено
някъде на картата на България. Оставих я като световен курорт, известен
ски и туристически център и община
с най-висок кредитен рейтинг в Републка България.
Още на стр. 7
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Валери Симеонов: Искрен Веселинов е човекът,
който може да изведе Русе към успешно развитие!

И

скрен Веселинов е човекът,
който може да поведе община
Русе към успешно развитие.
Той е пример за професионалист, експерт в работата си и истински патриот,
който освен на местно ниво умее да
защитава интересите на гражданите
и на национално ниво, както го прави
неуморно през последните месеци
като народен представител. Това заяви в Русе съпредседателят на Патриотичния фронт Валери Симеонов.
Той беше в Русе заедно с лидера
на ВМРО и също съпредседател на
Патриотите Красимир Каракачанов,
за да заявят подкрепата си за кандидата за кмет на коалицията - Искрен

Веселинов.
Русенци могат да гласуват за Искрен Веселинов с номер 18 в бюлетината за кметове. Зад Веселинов
застава листата на „Патриотите –
ВМРО“ с кандидати за общински съветници. За нея също може да се гласува с номер 18.
Пред препълнената зала на Русенската опера Симеонов заяви, че в
българския политически живот има
ново явление - Патриотичния фронт,
който се е доказал като политическата
сила, която въпреки всичко е продължила да отстоява и преследва своите
цели. „Единствено ние бяхме педантични в предизборните си обещания

за отстраняване на кадрите на ДПС от
властта, въпреки скромното ни парламентарно представителство“, категоричен бе Симеонов.
Красимир Каракачанов изрази съжаление, че неговият роден град Русе
не се управлява добре, че младите
хора бягат в по-големите градове или
извън граница, и че липсват нормални
условия за развитие. Омръзна ни Русе
да се управлява от една фирма и един
приятелски кръг. Затова не трябва и да
повтаряме грешките от предишните
избори, когато победата бе открадната от Искрен Веселинов чрез купени
гласове и корпоративен вот, заяви той.
Каракачанов призова всички русенци

Искрен Веселинов

да покажат на самодоволната група
хора, че могат да гласуват свободно.
Кандидатът за кмет Искрен Веселинов разкритикува управлението
от последните години, като обвини
управляващите, че са окупирали
властта и са разделили всички на
„наши“ и „ваши“.
Неслучайно инициирахме сред
русенци Харта за честно управление,
защото всички трябва да имат шанс
за успех, а това ще накара хората да
се чувстват на място, категоричен бе
Веселинов.
Управлението трябва да е споделено с гражданите и те да бъдат
ангажирани във вземането на важни
решения за града, напомни още Веселинов. Сред приоритетите на Веселинов са още грижата за крайните
квартали, емблематичния кей, фокус
върху икономиката и индустрията,
но в пълно съответствие с екологичните норми.

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ ОТ ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО И ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ:

Не съм се венчал за Брюксел, искам да решавам проблемите на София
Продължение от стр. 5

- Центровете за бежанци в София? Бяхте подели кампания за затварянето им?
- Да, точно така. Събирахме и
подписка. Столична община бяга от
проблема, дори от разговор по него.
Не смее да поиска от държавната
власт да махне тези центрове и тези
хора от тук. Мястото им не е в София.
От ВМРО сто пъти сме казвали,
че центровете за мигранти трябва да
са до границата (б.р. южната граница
с Турция). Трябва да се ускори процедурата по разглеждане на документите, но да не се пускат нелегалните да обикалят из страната. И понеже повечето не са бежанци, трябва да ги връщаме обратно на държавите им. Това е.

- Не успяхме да интегрираме
циганите, ще успеем ли с бежанците?
- Никой не е успял да интегрира
циганите. Тези, които толкова упорито ни поучават от Западна Европа,
нямат и един пример. Това е двойният стандарт: когато циганите са
във Франция – събарят им бараките
и ги гонят да се връщат обратно. Когато са в България ни пишат писма
как нямаме право да им събаряме
незаконните коптори.
Относно София – лека-полека се
обособяват едни цигански гета, които налагат поголовен тормоз над останалото население. Затова се стигна
и до баталните сцени в Орландовци.
Не е по-различно и във Факултета, и
в Баталова воденица, и в „Христо Бо-

тев“.

СОФИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В
ГРАД, ЗАКЛЮЧЕН МЕЖДУ
ЦИГАНСКИ ГЕТА.

Сега вече си имаме и Малката
Арабия в центъра. Лично на мен не
ми харесва, не вярвам на никой нормален столичанин да му харесва. Истината е, че тези гета трябва да бъдат
премахнати.
- Кандидатирате се за кмет на
София? Защо? Много хора казват, че
не е почтено да сте евродепутат, а в
същото време да се кандидатирате
за кмет?
- По предложение на Областния
комитет и структурите на ВМРО в София приех поканата да бъдат кандидат за кмет на ВМРО за Столичната
община. През последните месеци

много мои приятели и познати, както и хора, с които сме се борили срещу несправедливости в София, ме
приканваха да се кандидатирам за
кмет.
По въпроса за почтеността, мисля че не е коректен. Кандидатирам
се за кмет на Столичната община, защото за мен е много по-важно бъдещето на София, отколкото поста член
на Европейския парламент. Мисля,
че с екипа ми от ВМРО можем да променим много неща в града в полза
на столичани.
От ВМРО предлагаме за съветници много стойностни хора, които
имат идеи за решаването на конкретни проблеми на хората. Аз се кандидатирам за кмет, а моят екип за общински съветници. Мисля, че е почтено.

Не съм се венчал за Брюксел и,
съвсем честно казано, бих предпочел
да решавам проблемите на София, а
не да се разправям по цял ден със
закостенели бюрократи в Белгия.

КАТО БЪЛГАРСКИ
НАЦИОНАЛИСТ ЗА МЕН
Е МНОГО ПО-ВАЖНА
БЪЛГАРИЯ, ОТКОЛКОТО
МЯСТОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ.

Освен това смятам, че постът
кмет на столицата на държава-членка е много по-значим, отколкото мястото в Европейския парламент. За
всеки български политик би трябвало да е по-важно какво може и трябва да прави в България, а не да предпочита външни интереси или да бъде
скъпо платен турист в Белгия, както
някои колеги.

Бургас не трябва да се превръща в
център за нелегален трафик на хора
„България“ публикува запис със съкращения от изказване пред медии на
Георги Дракалиев – областен председател на ВМРО – Българско национално движение в Бургас. На предстоящите избори ВМРО подкрепя кандидатурата на Димитър Николов за кмет
на Бургас и Георги Дракалиев е представителят на ВМРО в листата с
общински съветници на ГЕРБ. За Дракалиев може да се гласува като се
отбележи знак Х на номер 24 за партия и знак Х на номер 9 за преференциално гласуване.
Припомняме, че през 2008 г. самият Георги Дракалиев получи от министър-председателя благодарствен адрес за „героизъм, мъжество
и съобразителност“, проявени при
спасяването на хората от горящата
сграда на РИОКОЗ - Бургас, а три го-

П

Георги Дракалиев
дини по-късно обезвреди неадекватен
мъж, нападнал бременна жена и сестра ѝ в обществената тоалетна на
пл. „Тройката“ в центъра на Бургас.
Дракалиев е известен в града и
страната с дейността си срещу
опасните секти, както и с филмите
си за българската история в Беломорието.

ризовавам
за нулева
толерантност към трафикантите на хора. Бургас
се намира на един
от трите лъча на
международния
трафик, идващ от
Турция, и е сериозно застрашен от опасността да се превърне
в депо за легално, а и нелегално, пребиваване на всевъзможни пришълци
от Африка, Мала Азия и Леванта.
Това, което наблюдаваме в Свиленград, Елхово и Харманли, е напълно възможно да се случи и в Бургас. Аз
не искам центърът на Бургас да се превърне в опасно и несигурно място, в
което вилнеят чуждоезични престъп-

ници, подобно на онази част от центъра на София, която вече наричат
„Малката Арабия”! И съм убеден, че
трябва да се положат всички усилия за
опазване на границата от незаконно
преминаване, особено от групи брадати млади мъже без документи.
Това ме подтикна и преди две години да организирам първите доброволни патрули, с които обикаляхме
горите на Странджа, за да подпомагаме работата на Граничната полиция.
Ето защо приветствам залавянето на
група нелегални имигранти в Странджа, извършено преди дни от момчетата от Организацията за закрила на
българските граждани (ОЗБГ), с които
имаме сходни виждания и сме си сътрудничили в патриотични начинания.
Подобни прояви на смелост от страна
на гражданите не трябва да бъдат под-

минавани и оставяни без поощрение.
Преди години, в качеството ми на
общински съветник, участвах в изготвянето на Правилника за удостояване
и награждаване с отличията на община Бургас, според който впоследствие
отличавахме граждани за „проявени
героизъм, себеотрицание, гражданска
чест и доблест”. Младежите от ОЗБГ,
участвали в залавянето на нарушителите на границата ни, заслужават да
бъдат удостоени с почетна значка на
Бургас и аз лично ще предложа това,
ако отново бъда избран за общински
съветник.
У българския народ все още има
достатъчно съпротивителни сили и
любов към Родината - за да прояви нулева толерантност към трафикантите
на хора и да не допусне прием на съмнителни лица на наша територия.
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Никакво насилие над учители!
П

убликуваме част от позицията на Момчил Пантелеев
от Сливен, огласена пред медии, по повод поредния случай на насилие над учители.
Момчил Пантелеев е кандидатът за кмет на Община Сливен, зад
когото застава ВМРО. Пантелеев е
издигнат за кмет от коалиция
„ВМРО - Св. Георги Победоносец“ и е
водач в листата на коалицията с
кандидати за общински съветници.
Момчил Пантелеев е юрист,
председател е на гражданското
сдружение „Св. Георги Победоносец“.
Сдружението е познато с енергичната си дейност срещу своеволията в
гетата.
За Пантелеев и коалицията
може да се гласува с номер 28 в бюлетината за кметове и в бюлетината за общински съветници.
Във връзка с поредния случай на
насилие от страна на циганка върху
българска гражданка – УЧИТЕЛ, по
време на изпълнението на служебните ѝ задължения, по „ИНТЕГРИРАНЕ-

ТО” на поредното поколение „професионални гласоподаватели”, призовавам компетентните разследващи и
правораздавателни органи да приложат цялата строгост на закона.
Демонстративната наглост и погазване на човешки права придобива
неконтролируеми размери. Тази недопустима агресия, която „интегрираното общество” демонстрира спрямо своите съграждани, минава границите на търпимостта.
Това нечовешко поведение намира своето изражение особено ярко
по време на избори. По времето, когато „обществото над закона” се чувства изключително обгрижвано от
своите „амбициозни” кандидат-политици.
Тези „политици”, които са призвани да защитават правата на своите
почтени съграждани. Тези, които
трябва да следят за спазването на
реда и закона и за налагането на неговото върховенство. Но всъщност
тези, които превърнаха града ни в
гето.

Не можем да останем безучастни и неми свидетели на безчинствата
и своеволията. Не можем да търпим
паразитирането като форма на живот
на определени лица – независимо от
етноса.
„Циганизацията” в случая разглеждам като начин на живот и безцеремонно отношение към законово
установените правила и ред в организираното общество.
Безспорно „циганизацията” завладява все по-големи територии,
дори и от българските квартали.
Не бива да сме безучастни към
обидите и униженията, които нормалният, образован, работещ и възпитан
човек трябва да търпи в ежедневието
си от лицата, които разчитат на неговия труд и гражданска съвест. Държавата трябва да защитава работещия
и образован човек. Държавата трябва
да е безкомпромисна спрямо всеки
опит за унижение на този човек.
Държавата трябва да преосмисли „подходите” си за „интеграция”.
Държавата трябва да спре процеса на

Момчил
Пантелеев кандидат на
„ВМРО - Св. Георги
Победоносец“ за
кмет на Сливен

геноцид спрямо собствения си народ.
Да – това е задължение на държавата. Държавата – това сме ние!

ПРИЗОВАВАМ ЗА
ЕФЕКТИВНА ПРИСЪДА,
КОЯТО ДА ДЕЙСТВА
ВЪЗПИТАТЕЛНО

СПРЯМО НАРУШИТЕЛЯ
И ПРЕВАНТИВНО ЗА
ОКОЛНИТЕ. НЕКА
СИСТЕМАТА ДА ДОКАЖЕ,
ЧЕ ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ
ДА БЪДАТ СПОКОЙНИ, ЧЕ
ПРАВАТА ИМ СА ЗАЩИТЕНИ
ОТ ЗАКОНА!
РЕДАКЦИОННИ

ВМРО е съвестта
на Стара Загора
ВМРО – Българско национално движение е единствената
реална опозиция в Стара Загора.
В последния мандат общинските
съветници на ВМРО в града на
липите бяха единствените, които
посочваха реалните проблеми в
общината.
Хората от ВМРО в Стара Загора напомнят, че общинската
икономика в момента прилича
на Гърция – лустросана отвън и
прогнила отвътре.
Кандидатът за кмет Антон

Андонов застава срещу безконтролното незаконно строителство, сечта в емблематичните
парк „Аязмото“, както и срещу
далаверите около скандалното
застрояване на парк „Бедечка“.
Кандидатите на ВМРО – БНД
настояват управлението да чува
гласа на гражданите, а бизнесът
да не среща повече административни пречки и напомнят, че в
кварталите на града и в селата
на общината също живеят хора
– след като основните усилия на

Извадете изборните
секции от гетата!

администрацията са насочени
към центъра.
Всеки гражданин на община
Стара Загора може да отбележи
номер 24 в бюлетините за кмет
и общински съветници и така да
подкрепи кандидатите на ВМРО,
които настояват местното управление да решава реалните проблеми на старозагорци. А реалните проблеми пречат на качеството на живот на старозагорци.
Качеството на живот е по-важно
от външния вид на града.

ВМРО – успешният модел Позицията на един
за общинско управление достоен кмет

И

ма една община в България,
където се съчетават безпроблемно съжителство между
етносите и различните религиозни
общности, прозрачно управление и
амбициозна в проектите си общинска
управа. Това е Златарица. През последните два мандата общината в полите
на Балкана се свързва с името на кмета Пенчо Чанев от ВМРО.
Срещу него сега застава коалиция
около ДПС. Но Пенчо Чанев напомня,
че ДПС само разделя хората. Всички в
Златарица живеем в мир и разбирателство - българи, турци, цигани, власи, българомохамедани, напомня Чанев и допълва: „Между нас няма страх,
между нас няма омраза, между нас е
обичта към България и родната Златарица. Когато солта на Георги свърши,
той отива при Осман да му даде, когато ракията на Мустафа не стига, Васил

Пенчо Чанев
го кани на гости и заедно пеят на български „Кой уши байрака“.
Чанев отново е кандидатът на
ВМРО за кмет. За него и за кандидатите на ВМРО за общински съветници
жителите на община Златарица могат
да гласуват с номер 1 в бюлетините за
кмет и за съветници.

От стр. 5
Личните инвестиции и личното
благоденствие на всеки един банскалия беше моя цел и задача, с която
смятам, че съм се справил добре.
Какво се случи за 4 години?
Разделение в обществото – брат
на брата посяга, син – на баща, тотална корупция и разруха в институциите, посегателства вурху училището и църквата – светините на всеки
българин.
Отлив на чужди и български туристи, срив на инвестициите, загуба
на европейски проекти, „военно положение“ в уличната инфраструктура.
Тотална шуробаджанащина в
администрацията, безпринципни
уволнения и назначения във всички
етажи на управлението на общината,
тотално абдикиране от социалните

ангажименти към хората, загуба на
културната идентичност, обезличаване на местните традиции на фона
на тотално ориенталско безхаберие.
Може би един ден – в резултат
на случилото се – Банско да стане
пустиня или анадолска провинция...
Но този ден няма да е днес! Може би
един ден Банско да престане да бъде
световен ски център... Но този ден
няма да е днес! Може един ден гордите жители на нашата община да
сведат чело... Но този ден няма да е
днес!
Днес, опирайки се на вашето доверие и уважение и разчитайки на
вашата подкрепа, аз казвам: стига!
Стига страх! Стига слугинаж! Стига
зависимости!
Време е гордите жители на община Банско да върнем общината на
хората, на които тя принадлежи!

ВМРО иска изваждане на избирателните секции извън циганските гета. Поводът са двете нападения над журналистически екипи
в един и същи ден.
Патриотите настояват секциите да са извън гетата, защото в
циганските махали явно не може
да се осигури безопасност, сигурност и ред. Секциите за жителите
на гетата трябва да бъдат преместени в близки места. Кметовете на
общини трябва да реагират, законът го позволява, и да преместят
изборните места далеч от гетата.
Както електромерите в гетата
са високо по стълбовете, така и
секциите трябва да са извън гетото. Както днес се краде ток, така
утре ще се крадат и гласове, е позицията на ВМРО.
Изваждането на секциите от
гетата ще позволи спокойното
протичане на изборния процес и
по-добър контрол. Наблюдението
на изборите ще бъде улеснено, а
хората от комисиите ще се чувстват в безопасност. Няма правни
пречки тези секции и изборните
места да се променят със заповеди на съответните кметове.
Така ще се осветлят и осуетят
много практики, които показват
зависим вот – масовото докарване
на избиратели, скупчването на
банди, опитите за изнасяне на бюлетини и т.н.
ВМРО от години настоява за
събаряне на незаконно възникналите гета. Няма как да има интеграция с гета, е позицията на партията.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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„Единни за промяна“ във Видин: Да
подредим дома си заедно
Росица Кирова,
единствената жена кандидат за кмет на община
Видин о т коа лиц ия
„Единни за промяна“,
част от която е ВМРО:
„Заставаме пред видинчани с открити лица, показвайки това, което
сме. Силни сме, защото
сме обединени от своя
граждански дълг към
родния си град, в който
живеят децата ни, родителите ни. Любовта на
избирателите ще спечеля не сега, а след четири
години и то не с идеи, а
с конкретните резултати, които ще се случат в града ни.“ „Единни за промяна“ във
Видин са с номер 11 в бюлетината.
В община Монтана ВМРО – Българско национално движение излъчва листа с кандидати за общински съветници.
Кандидатите на ВМРО за община Монтана са с № 2 в бюлетината.
В община Чипровци председателят на ВМРО в града Юли
Цветков влиза в кметската надпревара като кандидат за кмет
от коалиция „За Чипровци“. Той е досегашен председател на
Общинския съвет в Чипровци. За Юли Цветков и за кандидатите за съветници от „За Чипровци“ може да гласувате с № 11
в бюлетината.
В Лом ВМРО участва в местните избори като излъчва листа с кандидати за съветници. Номерът на ВМРО в бюлетината
е 5.

партийна листа и тя е с № 2 в бюлетината.
В русенските общини Борово и Ветово ВМРО участва в
изборите с листи с кандидати за общински съветници. Може
да ги подкрепите – в Борово – с номер 6 и във Ветово – с №
4 в бюлетината.
Коалиция „Единни за община Две могили“ пък е с № 1 в
листата. Коалицията издига местния лидер на ВМРО Байчо
Георгиев за кмет на община Две могили.

13 кандидати издигна ВМРО
за съветници в Разград
ското място. Партията издига и листа с кандидати за съветници в общинския съвет на Троян. Троянчани могат да ги подкрепят като изберат № 7 в изборната бюлетина.
ВМРО номинира и кандидати за кметове на много села
в общината. Кандидат за кмет на с. Шипково е инж. Тихомир
Лилов, на с. Голяма Желязна - Тотю Христов, на с. Дебнево Красимир Колев, на с. Калейца - Веска Мешева, на с. Орешак
- Марин Маринов, на с. Терзийско - Поля Ангелова, на с. Чифлик - Илиян Хараланов, на с. Старо село - Веско Вълков, на
с. Балканец - Валентин Геновски.
В община Ябланица ВМРО издига за кмет Николай Нечев,
който е общински председател на партията, а за кмет на с.
Брестница - Петър Петров. ВМРО участва и с кандидт-съветническа листа в общината. Кандидатите на ВМРО за община
Ябланица са с № 1 в бюлетината.
В Община Луковит кандидат на ВМРО за кмет е Стойко
Стойков. Партията издига и кандидати в селата Бежаново и
Ъглен. ВМРО се явява и със самостоятелна листа с кандидати
за общински съветници. В община Луковит кандидатите на
ВМРО са с № 10.
С № 10 в бюлетината са и кандидатите за общински съветници на ВМРО в Угърчин. ВМРО издига листа, която се
води от общинския председател на партията в общината Младена Екова. Листата на ВМРО за община Априлци също е с №
10.

ВМРО в Оряхово е с номер 8 в бюлетината

Самостоятелно участващата в изборите за местна власт
в Разград ВМРО е под номер 13 в бюлетината и издига 13 кандидата за общински съветници. Това са Евгени Драганов, Станимир Стойчев, Росен Тодоров, Кремена Величкова, Илина
Петрова, Ивайла Георгиева, Ивайло Тодоров, Валентина Василева, която е и кандидатът за кмет на ВМРО на с. Побит камък.
ВМРО издига Петър Чолаков за кмет на община Завет,
който е и водач на листата за общински съветници, следван
от Тошо Кьосев. За тях може да се гласува с номер 6 в бюлетината.

ВМРО в широка коалиция в Силистра
„Гражданско единство“ е местна коалиция в Силистра, в
която влизат ВМРО, Реформаторски блок, ББЦ, „Новото време“, „Обединени земеделци“, „Обединена България“, партия
„Никола Петков“, Партия на зелените и „Зелена партия“. Кандидатът за кмет на Силистра Александър Сабанов и кандидатите за общински съветници са под номер 10 в бюлетината.
Коалицията издига претенденти за кметствата в Сребърна, Калипетрово, Айдемир и Срацимир.
В Търговище може да подкрепите кандидатите за общински съветници от ВМРО с № 16 в бюлетината. В община Опака пък партията е регистрирана за участие в изборите като
местна коалиция „Патриотите-ВМРО“ и е с № 3 в бюлетината.
В Попово също е създадена местна коалиция „ПатриотитеВМРО“, която освен листа със съветници издига и кандидат
за кмет на с. Дриново – Събин Болутов. В Попово „Патриотите-ВМРО“ също са с номер 3 в листата за изборите.
Във Велики Преслав ВМРО участва в коалиция с Нова алтернатива „Патриоти за Велики Преслав“ с номер 12 в бюлетината. В Каспичан пък ВМРО участва заедно с Атака в коалиция „Патриоти за Каспичан“ под № 4 в бюлетината, а в Смядово ВМРО издига самостоятелно листа за общински съветници – с номер 9.

Д-р Калин Поповски с грамота за
благотворителност

Робертино Маринов е кандидатът за кмет на Оряхово и
водач на листата за общински съветници, издигнат от ВМРО.
Той е икономист, седем години директор на „Служба за социално подпомагане“ в града. Кандидатурата му е подкрепена
и от коалиция „Народен съюз“, Политическо движение „Социалдемократи“ и ПП „Земеделски народен съюз“.
Илия Илиев е кандидат за кмет на с. Селановци, Митко
Луканов - с. Остров, Радослав Рачев - с. Лесковец и Дари Венелинов - с. Горни Вадин. Представителите на ВМРО са с номер 8 в бюлетината за общински съветници и кметове.

Адвокат води листата на ВМРО в
Ловеч
В община Ловеч ВМРО излъчва листа с кандидати за общински съветници. Водач на
листата е председателят на
общинската структура на партията адв. Детелина Сотирова.
ВМРО е с № 17 в бюлетината
за изборите в община Ловеч.
В Троян ВМРО залага на
председателя си Даниел Сираков в надпреварата за кмет-

В Плевен уважаваният д-р Калин Поповски – лидер на
ВМРО в града, е втори в коалиционната листа „Плевен може
– Плевен побеждава“, която е с № 23 в бюлетината. Коалицията е обединение между Реформаторския блок и ВМРО и издига кандидат за кмет на общината – Георг Спартански, който
има реалния шанс да бъде следващия градоначалник на Плевен.

„Патриотите – ВМРО - „Защита“ са с
номер 3 в бюлетината за Габрово
Листата на „Патриотите – ВМРО - „Защита“ в Габрово е
в 9-членен състав - Тодор Тодоров, Иван Кметов, Ивелина
Балабанова, Георги Стоянов, Антоанета Трънтова, Севдалин
Христов, Ненчо Ненов, Иван Иванов и Тихомир Русинов. Те
са с номер 3 в бюлетината за общински съветници. Местна
коалиция „Патриотите – ВМРО - „Защита“ е регистрирана за
участие в изборите за кметове на кметства в с. Враниловци,
с. Гергини, с. Гъбене, с. Донино, с. Драгановци, с. Жълтеш, с.
Музга, с. Новаковци, с. Поповци с. Чарково, с. Яворец в община Габрово.
Във великотърновските общини Павликени, Елена и Полски Тръмбеш „Патриотите – ВМРО“ издигат листи с кандидати за общински съветници. В Павликени „Патриотите – ВМРО“
са с № 13 в бюлетината, в Елена - с 8, а в Полски Тръмбеш – 6.
В Сухиндол ВМРО – Българско национално движение издига

Млади и неопетнени патриоти ще
работят за възраждане на Добрич
На млади, образовани, последователни български патриоти залага в
листата си с кандидати за
общински съветници в Добрич Българското национално движение ВМРО. Те
са родени и отраснали в
столицата на Златна Добруджа, след завършване
на образованието си са се
завърнали в родния си
град, защото знаят, че камъкът си тежи на мястото
и човек се чувства най-добре там, където са родитеЙордан Йорданов,
лите и близките му. Кандиводач на листата на
датите за общински съветВМРО с кандидати за
общински съветници в ници на ВМРО в Добрич са в
разцвета на силите си, реаДобрич
лизирали са се в своята професионална област и сега търсят доверието на съгражданите
си, защото са убедени, че имат сили и възможности да помогнат за превръщането на града им в по-добро място за живеене. Основната цел на родолюбците ще бъде да се създадат
условия за развитие на Добрич, които ще задържат младите
в града. Кандидатите на ВМРО не са сменяли политическите
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си възгледи или партийната си принадлежност и това е гаранция, че ще удържат на думата си и ще спазят ангажиментите, които са поели пред съгражданите си.
Водач на листата е Йордан Йорданов – утвърдено име
в града, общински съветник в три последователни мандата, помощник-директор на Хуманитарната гимназия в Добрич. На второ място в листата е Пламен Николов – отговорен редактор на вестник „Добруджанска трибуна”, работи и за други национални печатни издания, радетел за
опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство. Трети в листата е Иван Пеев – магистър по туризъм от Икономически университет - Варна,
занимава се с частен бизнес в сферата на търговията. Четвърти е Тихомир Маринов –организатор на ВМРО за Добричка област.
В листата на ВМРО за Добрич са поканени и представители на гражданската квота, симпатизанти на родолюбивата идея. Това са счетоводителят Станислав Илиев – радетел за възраждането на традициите на ФК „Добруджа”,
икономиста Живко Жечев – дългогодишен банков служител
и Дияна Жечева – лаборант. Останалите кандидати за общински съветници са от Младежката организация на ВМРО
– председателят Красимир Кирилов /икономист/, заместникът му Диян Василев /агроном/, Светослав Дочев и Юлиан Петров.
Най-големият проблем на Добрич е демографската
криза, обезлюдяването и застаряването на населението.
Нужни са инвестиции в реалното производство и създаване на стимули и възможности за реализация, за да спрат
негативните тенденции и младите и образовани специалисти да се завърнат и останат в Добрич. Трябват инвеститори в реалното производство. От ВМРО предлагат подпомагане на млади семейства, ако родителите са с нужното образование. Правилата трябва да бъдат еднакви за всички,
да се спре двойния стандарт и толерирането на маргинализираните обществени групи за сметка на лоялните граждани, предвижда още програмата на ВМРО за Добрич. Програмата на ВМРО за възраждане на Добрич има още редица конкретни и реално изпълними цели, които представителите на родолюбивата организация ще отстояват в следващия местен парламент. В продължение на два мандата
в Общинския съвет на Добрич имаше пълно мнозинство на
една политическа сила /ГЕРБ/. Това е изключително вредно за града, защото предполага обвързване, лобиране за
определени кръгове и бизнесмени. Патриотите от ВМРО са
готови да разбият това статукво, за да има чуваемост и зачитане на различните мнения и виждания, което ще доведе до по-добри решения за бъдещето на Добрич. На 25 октомври с №12, добричлии трябва да подкрепят листата за
общински съветници на ВМРО, за да изпратят в Общинския
съвет млади, почтени и подготвени хора, които ще работят
неуморно за възраждане на Добрич.

ВМРО излиза самостоятелно в шест
общини в Добричко
Българското национално движение ВМРО ще се яви със
самостоятелни листи за общински съветници в шест от осемте общини на Добричка област. Патриотите ще имат свои
кандидати за местния парламент и кметове на населени
места в седем общини. В Генерал Тошево и община Добричка войводите издигат и собствени кандидати за общински
кметове. В Генерал Тошево ВМРО предлага Мария Димитрова за кмет на Общината. Кандидатът в община Добричка, обединяваща селата около областния център, е Деньо
Паскалев. Със самостоятелни листи за общински съветници родолюбците излизат и в общините Балчик, Каварна,
Генерал Тошево, Шабла, Добричка. В Балчик водач е бизнесменът Атанас Атанасов, в Каварна – Станимир Ставрев,
в Ген. Тошево – учителят Атанас Димитров, в Шабла – Андрей Маринов, в Добричка община – Деньо Паскалев.

Реформатори и патриоти гонят търгашите от ОбС – Варна
Коалиция „Реформатори и Патриоти - решението за
Варна“ е с номер 24 в бюлетината. Кандидат за кмет на
морската столица е Чавдар Трифонов. Адв. Петър Николов
от ВМРО е кандидат за районен кмет на „Аспарухово“, а
председателят на ВМРО за Варна Живко Костадинов е с
преференция 5 в бюлетината за общински съветници. За-

ство в село Изгрев.
Росен Митев повежда листата на ВМРО в Нова Загора.
Той е уважаван от съгражданите си банкер и известен сред
хората с патриотичните си идеи. Партията издига и кандидати за кметове в селата Еленово и Млекарево. За кандидатите
на ВМРО в община Нова Загора може да гласувате с № 19 в
изборната бюлетина.
В Котел ВМРО издига листа с кандидати за общински съветници, както и кметове за много от селата. Водач на листата е Кънчо Дънеков, който е и кандидат за кмет на с. Медвен.
В с. Пъдарево ВМРО залага на кандидата за кмет Митко Бончев. На изборите в община Котел ВМРО е под № 1.

Местна коалиция в Хасково с програма за насърчаване на раждаемостта
явката, която дават от коалицията, е мнозинството от реформатори и патриоти да разгони търгашите в Общинския
съвет във Варна.

Енергична дама води войводите
в Айтос

Под звуците на „Кой уши байряка“ ВМРО-БНД Айтос даде
старт на предизборната си кампания в Заседателната зала на
Общината. Гости на откриването бяха д-р Султанка Петрова,
депутат от ПФ и председател на Националната женска организация на ВМРО, Георги Дракалиев - областен председател,
Теодор Бординяшки - координатор на ВМРО за Бургаска област.
Кандидатите за общински съветници бяха представени
от Галина Димитрова, председател на местната структура и
водач на листата. Единадесет са айтоските войводи, които
кандидатстват за местната власт. Хора професионалисти, доказали се в своята област. Обединява ги стремежът за запазване на българщината и националните интереси.
Вярвам в успеха и съм сигурна, че в следващия общински
съвет ВМРО ще има свои избраници, които ревностно ще защитават интересите на айтоските граждани, каза д-р Петрова
и пожела успех на предизборната кампания. Присъстващите
получиха българско флагче и вестник България.
ВМРО е с № 16 в бюлетината за местните избори в община Айтос.
Георги Чапразлиев, водач на листата на ВМРО за
община Камено – с номер
11 в бюлетината. Той е и
кандидат на ВМРО за кмет
на с. Константиново.
В бургаската община
Средец ВМРО издига самостоятелна листа с кандидати за общински съветници. Може да ги подкрепите с № 8 в бюлетината.
В о б щ и н а Е л хо в о
ВМРО – Българско национално движение се явява самостоятелно на изборите за общински съветници и кметове.
Кандидатите на ВМРО за Елхово са под номер 9 в интегралната бюлетина. Водач на листата за общински съветници е
Димитър Димитров, следван от Делчо Йовчев. Трети в листата е Георги Дучев, който е издигнат от ВМРО за кмет на кмет-

Георги Чапразлиев

От местната коалиция „Народен съюз - ВМРО-БНД и Български демократичен център” представиха приоритети си за
община Хасково. Основните сред тях са намаляване на местните данъци и такси, възстановяване на социални придобивки от миналото и позабравени към настоящия момент, както
и създаване на нови. От коалицията ще се стремят към насърчаване на раждаемостта, тъй като считат, че това е найдобрата алтернатива за обществото.
Представителят на ВМРО Недялка Иванова е втора в листата с кандидати за общински съветници от коалицията. „Народен съюз – ВМРО-БНД и БДЦ“ е с номер 16 в бюлетината за
местните избори в община Хасково.
По-добър диалог със синдикатите в сферата на образованието е друг аспект от програмата на коалицията, подчерта Иванова, като припомни, че вече втора година се бави
сключването на колективен трудов договор на бранша с общината.
Промяна на остарялата материална база в училищата по
различни програми и проекти и постигането на по-уютна среда за учениците е друга посока от образователната тематика,
която заляга в платформата на местната коалиция. Като найдобра алтернатива на обществото от коалицията смятат, че
Общинският съвет трябва да работи и за насърчаването на
раждаемостта, като се осигуряват средства за подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми и за ин витро процедури.
Съживяване на местното производство като единствения
сигурен начин за икономически просперитет на общината и
нейните граждани, както и обогатяване на културния и спортния живот на Хасково са другите основни цели на коалицията.
„НС - ВМРО-БНД - БДЦ” е издигнала кандидати за кметове в 4 села в общината - Конуш, Стойково, Николово и Подкрепа.

За Деница Жекова в Димитровград с
„8“ и 14

Брой 28, октомври 2015 г.
рата, привличане на инвестиции, на сигурността и на развитието на културата и спорта.
Дългогодишният председател на ВМРО – Перник Кирил
Караманчев е втори в листата на коалицията за общински съветници, като ще се бори и за кметския пост в гр. Батановци,
където живее.
ВМРО издига и кандидат за кмет на кв. „Църква“ Радослав
Чайров.
„Народен съюз – ВМРО - Патриотично обединение“ е с
номер 16 в бюлетина.

Кандидатът на ВМРО за общински съветник в листата на
коалицията „Да за Димитровград“ е Деница Жекова. За нея
може да се гласува персонално, като се подкрепи листата на
коалицията с № 8 в бюлетината и с преференция 14. Деница
Жекова оглавява местната организация на патриотичната партия от 2010 г. Жекова е известна в града с благотворителните
акции, които редовно провежда, както и с инициативите, насочени към възпитанието на децата, културните и исторически мероприятия и съхраняване и опазване на околната среда. „Да за Димитровград“ обединява партиите ВМРО, ДСБ,
ЕНП, БЗНС, ССД, „Гергьовден” и СДС и издига за кмет досегашният председател на общинския съвет Стефан Димитров.

№6 за „Патриоти за Неделино“
Инж. Любомир Славейков е кандидатът на „Патриоти за
Неделино“, издигнат от ВМРО и СПС „Защита“, за кмет на града и за общински съветник. Жителите на общината могат да
го подкрепят, отбелязвайки с X или V номер 6 в бюлетините.
В момента Славейков е главен инженер на Неделино. Вярвам
във Вашето събуждане, вярвам в новото начало, вярвам в бъдещето на нашата община, вярвам в разума Ви, обръща се
към местните Славейков.

„Патриоти за община Марица“ залагат на Георги Какалов

Досегашният заместник-председател на Общинския съвет в Марица Георги Какалов е кандидатът на „Патриоти за
община Марица“ за кмет на общината. Патриотичната коалиция е съставена от ВМРО и СПС „Защита“ и издига листа с кандидати за общински съветници, както и кандидати
за кметове на села в общината. Георги Какалов е председател на партийната структура на ВМРО в община Марица.
Завършил е стопанско управление във Висшето училище
по агробизнес и развитие на регионите. За да подкрепите
кандидатите на „Патриоти за община Марица“, гласувайте
с № 12 в бюлетината.
В друга община от пловдивска област – Съединение,
ВМРО е в коалицията „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“
– с номер 9 в бюлетината за местните избори. Патриотичният фронт издига Даниел Кацарски за кмет на община Съединение, както и кандидати за общински съветници и
кметове на кметства.
В община Стамболийски пък за доверието на жителите се бори кандидатът на местна коалиция „Патриотите –
ВМРО и Защита“ Атанас Мавродиев. Коалицията излъчва и
листа с кандидати за съветници, както и кандидати за селата. „Патриотите – ВМРО и защита“ са с номер 9 в бюлетината за изборите в община Стамболийски.
Местна коалиция „Патриоти“ (ВМРО и Защита) във Велинград е под № 7. В Панагюрище ВМРО е в коалиция със
Защита и БГ патриот и е под номер 8 в бюлетината. В Ракитово ВМРО издига кандидат за кмет Петър Гелин и има листа с кандидати за общински съветници. За кандидатите на
партията в Ракитово може да гласувате с № 5 в бюлетината.
В Брацигово ВМРО и СПС „Защита“ издигат обща листа с
кандидати за съветници, която е с номер 5.
Под мотото „За децата ни, за града ни, справедливо!“
ВМРО – Благоевград дава заявка за сериозно представяне
в местната власт. Водач на листата с кандидати за общински съветници е Георги Васев – дългогодишен председател
на Общинския съвет в града, член на централното ръководство на партията. За да подкрепите кандидатите на ВМРО
в Благоевград, гласувайте с № 17 в бюлетината.

28-годишна политоложка води листата на ВМРО в Гоце Делчев

ВМРО в Гоце Делчев се явява самостоятелно на местния
вот с листа за общински съветници, която е под номер 3 в бюлетината. 13-членният екип на патриотите е воден от местния
лидер на партията Кристина Попова. Тя е дългогодишен борец за справедливост в региона, инициатор на масовия отпор
на претенциите на Мюфтийството за строеж на най-голямата
джамия на Балканите в родния ѝ Гоце Делчев, борец срещу
подмяната на изконно християнското население на Неврокопския край, противник на опасната секта „Свидетели на Йехова“ и на грабежа на монополите. ВМРО в Гоце Делчев залага на включването на младите в управата на града – сега те
са обезверени, а трябва да осъзнаят, че промяната зависи от
тях, споделя Кристина Попова, водач на листата на ВМРО.
В община Кюстендил
ВМРО подкрепя кандидатурата
на досегашния
кмет Петър
Паунов,
като излъчва представители и в листата с кандидати за общински съветници на кмета. Може да подкрепите председателя на ВМРО
– Кюстендил Георги Петров, като гласувате с № 15 за листа и
7 – персонално за него. С № 15 е и кандидат-съветническата
листа на ВМРО в община Дупница.

Патриотите в Перник: Обединени
успяваме

В Перник патриотичното обединение „Народен съюз –
ВМРО - Патриотично обединение“ издига за кандидат за кмет
небезизвестният Димитър Колев - магистър по икономика,
областен управител на Перник от 2001 до 2005 година, заместник-председател на Общински съвет - Перник от 2007 до
2009, народен представител от пернишка област между 2009
и 2013 г. Кандидатите за кмет и общински съветници залагат
на ефективност, прозрачност и подсигуряване на достойни
условия за живот на хората, подобряване на инфраструкту-

В Костинброд
ВМРО се явява на
местните избори в
коалиция „Реформатори и Патриоти
з а Ко с т инбр од“.
Председателят на
градската организация на ВМРО Николай Борисов е втори
в листата, която е
под номер 5 в бюлетината.
Борисов е историк и преподавател
в родния си град.
Основна час т от
дейността му като
учител и като общественик е възпитанието на подрастващите в патриотичен дух. Организатор
на редица концерти, изложби, прожекции и конкурси, прославящи героизма на нацията и таланта на млади творци.
В община Елин Пелин ВМРО участва в изборите като коалиция „ВМРО – Нова България“ и е под № 9 в бюлетината.
Председателят на младежката структура на ВМРО в Елин Пелин Николай Плещов е четвърти в листата.

ВМРО в София: С нас идва редът!

ВМРО издига пълна листа с 61 кандидата за съветници,
кандидати за 22 столични района, както и за кметове на кметства. Очакванията на ВМРО са да реализира минимум 5 общински съветника в Столичния общински съвет – колкото са
необходими за съставяне на група.
Заместник-председателят на партията и член на Европейския парламент Ангел Джамбазки ще се бори за доверието
на столичани за кметския пост. Листата за общински съветници пък е оглавена от дългогодишния юридически съветник
на ВМРО Карлос Контрера. След него се нарежда настоящият
общински съветник в София и председател на Сдружението
на българските каменоделци Димитър Антов, както и експерт
в сферата на османската история и исляма Владимир Митов.
Следват Васил Христов и Веселин Теофилов, който е и кандидат за кмет на район „Илинден“.
София се нуждае от ред. Ред по улиците и кварталите,
София без гета, София без сиви зони и улици-граници, София
без нелегални имигранти. Столицата има нужда от ред в управлението, ред и прозрачност във финансирането, в бюджета,
в изпълнението на проектите, при обществените поръчки,
заяви в речта си кандидатът за кмет Ангел Джамбазки.
Патриотите от ВМРО в София акцентират върху ключовите за столица проблеми – нелегалната имиграция, циганските гета, монополистите в сферата на комуналните услуги,
транспортът, общинската собственост, администрацията и
инфраструктурата в селата около София. Гарантиране сигурността и редът е основна цел на излъчените от партията кандидати.
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ВМРО в 43-ото Народно събрание
В

рамките на една година парламентарно представени Патриотите внесоха 47 законопроекта, един
мораториум и две декларации с тежест на нормативни актове. Патриотите безапелационно следват политическата платформа, с която влязоха в 43-ото Народно събрание, доказвайки своето мотива за участие в законодателната власт – България над всичко.
С нарочни декларация и други официални актове
Патриотите от ВМРО поискаха българският парламент
да осъди изтреблението на българите от Османската империя; подкрепиха признаването на масовото изтребление на арменци от Османската империя; внесоха Мораториум върху износа на дървесина; поискаха Сметната
палата да направи пълен одит на Агенцията за закрила
на детето.
Отчет по секторни политики за дейността на народните представители от ВМРО:

ЕНЕРГЕТИКА

Законопроект за предсрочно прекратяване на договори за производство на електрическа енергия – за
отнемане лиценза на ТЕЦ-ове Марица - Изток 1 и 3, произвеждащи най-скъпата електроенергия, което ще доведе до намаляване цената на тока.
Закона за енергетиката – разделяне и контрол на
ДКЕВР и недопускане увеличаването цената на тока за
битовите потребители.

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Закона за обществените поръчки – за ускорено изграждане на оградата с Турция, чрез която се намали
драстично вълната от нелегални имигранти и се гарантира националната сигурност.

ИЗБОРЕН КОДЕКС

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс - въвеждане на задължително гласуване, изчистване на избирателните списъци от „мъртви
души“ и премахване на изборните злоупотреби.
Закона за гражданската регистрация – за проверка
на адресните регистрации, премахването им при установени нарушения и налагане на санкции на нарушителите, за да не се допускат подмяна на вота.
Закона за събранията, митингите и манифестациите – забрана и по-строги наказания за агитация на език,
различен от българския.
Закона за политическите партии – за намаляване
на държавната субсидия за партиите с 50%.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Закона за съсловната организация на медицинските
сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти – за възможността за постоянна медицинска грижа
във всяко населено място.
Закона за здравето – за облекчения за вносителите на
лекарства, което ще доведе до понижаване на крайната
им цена.
Закона за лекарствата в хуманната медицина – за ограничаване износът на медикаменти, за да не се допуска
българският пациент да бъде лишен от възможност за качествено лечение.

АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА И ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ
Закона за устройство на територията – за премахване
на незаконните постройки в гетата.
Наказателния кодекс – за въвеждане на неизбежната
самоотбрана при посегателство срещу живота, здравето
или имуществото на българските граждани.
Наказателно-процесуалния кодекс – отпадане на възможността при тежки престъпления делата да минават по
съкратената процедура, за да се избегне намаляване на
присъдата.
Гражданския процесуален кодекс – чл. 417, забраняващ на частните съдебни изпълнители да извършват вземания без съдебно решение.
Административно-процесуалния кодекс – за въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, определящ правото на разрешение за дейност при липса на отговор на
администрацията в определен срок.
Закона за независимия финансов одит – да има независимост на контролните органи и да няма политическо
вмешателство.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Закона за семейните помощи за деца – спиране на детските помощи за непълнолетни родители, т.н. синдром
„децата раждат деца“.
Закона за данъците върху доходите на физическите
лица – данъчни облекчения за изрядни родители, които
плащат задълженията си към държавата и изпращат децата си на училище.
Закона за гарантираните вземания на работниците и
служителите при несъстоятелност на работодателя – гаранция за изплащане на задълженията към работниците.
Кодекса за социално осигуряване – против увеличаване на пенсионната възраст.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Закон за предучилищното и училищното образование
- 240 предложения за промени за гарантирането на българския език, традициите и модернизацията на образователната система.
Промяна на името на „Закон за българската просвета“;
против децентрализацията на образователната система и
запазването ѝ като държавен приоритет; задължителното
обучение на 4-годишните; против държавно финансиране
на частните училища; промяна на методиката на формиране на делегираните бюджет, гарантира неприкосновеността
на личността на учителя, възнаграждение минимум 20% над
средната заплата за страната при фиксиране на процент за
образование от БВП през 2018 г. – 5%. Въвеждането на учебен предмет „Родолюбие“ и часове по „Военно обучение и
защита на населението и околната среда“. Изучаването на
„Информатика, Информационни технологии и изкуства“ в
първия гимназиален етап цели. Запазване на часовете по
История, като задължителен учебен предмет във втория
гимназиален етап. Количествена оценка на знанията на учениците от 2, 3 и 4 клас, като средство за оценка качеството
на знанията, изграждане на навици за системни знания и
възпитателен ефект от оценката. Запазване на Ресурсните
центрове и запазване статутът и модернизация на системата на Помощните (специалните) училища. Необходимо е определяне на статута на българските училища в чужбина,
като неразделен елемент от българската образователна система. В предучилищното и училищното образование не се
допуска насаждане на чужди на българските ценности и
традиции културни и религиозни влияния.
Закон за насърчаване на научните изследвания – промяна в структурата, регламентиране на разходите на средствата
и прекратяване на корупционните практики във фонда.

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – даване възможност за развитие на средните и
дребните земеделски производители.
Закона за данък върху добавената стойност – за отпадане на изискването селскостопанските производители да
притежават собствени бензиностанции.
Закона за лова и опазване на дивеча – срещу незаконния лов и за опазване на дивеча.

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Закона за българите, живеещи извън Република
България – облекчаване получаването на българско
гражданство за представители на българските общности в чужбина.

ВМРО в Европейския парламент
О

сновните акценти от работата на заместник-председателя на ВМРО Ангел Джамбазки в Европейския
парламент. Ето какво разказва той:
Европейският парламент в настоящата година беше
принуден да се занимава със сериозните сътресения в Европа.
Гръцката криза извади наяве грешният модел, по който са изградени финансовите отношения в съюза. Правилата не важат за всички. И не всички спазват правилата. По
време на дебатите относно гръцката криза обвиних ЕК и
големите държави в двоен стандарт, защото се допусна
едни държави да спазват правилата, а други не.

Нелегалните имигранти са централен проблем на Европа. Категорично се противопоставих на идеята да се въведат квоти за преразпределение. България не трябва да
приема повече нелегални имигранти. За съжаление останалите български евродепутати гласуваха точно обратно.
Поисках Европа да затвори границите си за нелегални имигранти, а всяка държава да депортира тези, които са на
нейна територия.
Кризата в Близкия Изток се оказа огромно предизвикателства за държавите членки. Европа е бавна и мудна.
Няма ясен план за потушаване на конфликтите. Глупавата
европейска политика стана причина за вълна от конфли-

кти и вълни от нелегални имигранти. Отправих питания
към ЕК, направих изказвания в зала в тази връзка с критика към ЕК и Съвета.
Силно лоби се опитва да либерализира режима за отглеждане на ГМО в Европа. Натискът върху Европарламента и държавите членки беше голям. Гласувах категорично
против тези предложения.
Общото впечатление от настоящата година е, че Европа не знае какво да прави и не може да реши и един от важните въпроси. Глупавата политика на федерализация,
ограничаването на суверенитета на националните държави де факто блокира Европа.

