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Почва повишаването на пенсиите

Първият закон в новото 
Народно събрание е 
този за увеличаване на 

минималните пенсии. Започ-

ва и ревизията на т.нар. инва-
лидни пенсии, а това ще осво-
боди средства, които пък ще 
отидат за по-цялостно увели-

чение на всички пенсии. 
Първоначалното увеличе-

ние на минималната пенсия е 
до 180 лв. От 1 октомври 

предстои увеличение до 200 
лв. 

Всичко това е заради уси-
лията на Обединените патри-

оти. Те поставиха увеличава-
нето на минималната пенсия 
като условие, за да го има 
правителството въобще.

патриотите удържаха на обещанието си
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Правителството опре-
дели Петър Харалам-
пиев за председател 

на Държавната агенция за 
българите в чужбина. Така 
Патриотите отново ще се гри-
жат за българските общности 
зад граница – както и в пре-

дишния мандат. 
 Досегашният пред-

седател на агенцията Бо-
рис Вангелов стана депу-
тат от „Обединени патри-
оти“. Работата му беше 
оценена високо както 
сред новата българска 

емиграция, така и сред исто-
рическите български общно-
сти в чужбина. 

Очевидно дейността на 
Вангелов е получила висока 
оценка и затова този ресор 
отново е поверен на Обеди-
нените патриоти. Вангелов е 

една от най-дейните фигури 
във ВМРО. 

Петър Харалампиев пък 
е председател на сдружение-
то „БГ Патриот“, което е част 
от коалицията „Обединени 
патриоти“. От декември 2014 
г. до месец май тази година 
беше заместник областен уп-
равител на област София. 

Бил е изпълнителен ди-
ректор и член на управител-
ния съвет на фондация „Бъл-
гаре“. Магистър е по право от 
СУ „Свети Климент Охрид-
ски“. 

Години наред пренебрегваха 
демографията и уязвимите групи

Новият председател на 
ДАБЧ Петър Харалампиев

Взаимодействието между две-
те парламентарни групи, кои-
то подкрепят правителството, 

е добро и се надяваме увеличението 
на пенсиите да се случи. Финансови 
резерви има. Те няма да дойдат вед-
нага, а леко, с времето, след като се 
преразгледат решенията на ТЕЛК.

Това каза депутатът от Обедине-
ните патриоти Калин Поповски в сту-
диото на предаването „Денят на 
живо“ по Канал 3. Той положи клетва 
като народен представител от Пле-
венска област на мястото на лидера 

на ВМРО Красимир Каракачанов, кой-
то зае поста министър на отбраната.

Във фалшивите ТЕЛК-ове има 1 
милиард, заяви Поповски и добави, 
че инвалидни пенсии трябва да полу-
чават само 300 000 от 980 000, които 
се получават в момента. Според него 
другото перо, от където ще дойдат 
парите за увеличение на пенсиите, ще 
бъде от бюджетни икономии.

Той даде пример с плевенско 
село, където само при един личен ле-
кар има 40 деца, от които 34 имат епи-
лепсия или бронхиална астма и при-
помни, че за трета категория ТЕЛК се-
мействата на тези деца получават 350 
лева, за втора 450 лева и за първа ка-
тегория 950 лева.

Ако имаме доказателства, ще се 
отнемат и лекарски лицензи при по-
ложение, че те недобросъвестно са 
дали завишени проценти, закани се 
депутатът. 

България намалява с над 50 хи-
ляди души годишно, ние сме 
най-бързо изчезващата и най-

бързо застаряваща нация. Първи сме 
по смъртност и заболеваемост. В 
контекста на тези негативи трябва 
плавно да преминем към решаване 
на тези въпроси. Наясно сме и аз, 
като заместник-министър в социал-
ното министерство, и г-н Валери Си-
меонов, като вицепремиер с ресор 

демографска политика, че решение-
то няма да стане с магическа пръчка. 
Но работата ни в този мандат ще е в 
посветена на това да поставим ясно 
начало на системна демографска и 
социална политика. 

Това заяви заместник-министъ-
рът на труда и социалната политика 
и председател на Националната жен-
ска организация на ВМРО д-р Султан-
ка Петрова. Тя бе гост в „Дискусион-

но студио“ по ТВ СКАТ.
Петрова обясни, че за съжале-

ние в годините назад, когато Патри-
отите са поставяли акцент именно 
върху тези проблеми, правителства-
та не са обръщали внимание. С лека 
ръка бяха подминавани тези жизне-
но важни въпроси, допълни Султан-
ка Петрова.

 Хората от уязвимите групи в 
българското общество бяха откро-

ени от заместник-министър Петрова 
на първо място, като основна тема, 
по която ще работи. Това беше и при-
оритет в работата ѝ като депутат в 
предишния парламент – правата на 
децата и семействата, възрастните 
и хората с увреждания, родителите 
на деца с увреждания.

За всеки един от тези хора тряб-
ва да има да има място в българско-
то общество, да има социална сигур-

ност и закрила, заяви още Султанка 
Петрова от ВМРО.

ЗаМестНИК-МИНИстъР султаНКа ПетРОВа ПРеД сКат: 

Патриотите продължават 
да ръководят ресора 
българи в чужбина

Българската столица е длъжник 
на националните герои

Д-р Калин Поповски: 
Във фалшивите телК-ове 

има 
1 милиард

18 години след като започна-
ха преговорите за договор 
за добросъседство между 

България и Македония той ще бъде 
подписан. Това обявиха на съвместна 
пресконференция след срещата си 
премиерите на двете страни Бойко Бо-
рисов и Зоран Заев. Разговорите са 
преминали в приятелски тон и са били 
добронамерени, стана ясно от думите 
им.

Представители на ВМРО – София 
посрещнаха македонския министър-
председател при пристигането му в 
Министерски съвет с надпис „Добре 

дошъл у дома“.
Подписването на договора за 

добросъседство се очаква да се случи 
на 2 август в Македония, когато Бори-
сов и Заев заедно ще отбележат го-
дишнината от Илинденското въстание. 
Именно общите история и празници 
спъваха преговорите, които започнаха 
още през 1999 г. с подписване на де-
кларация за добросъседство между 
двете страни. Подписването на дого-
вора бе задължително условие от стра-
на на България, за да подкрепи член-
ството на Македония в НАТО и ЕС.

Договорът ще бъде подписан съ-

гласно формулировката за конститу-
ционните езици на двете държави, 
обясни българският министър-пред-
седател. Борисов и Заев след срещата 
си отидоха да поднесат цветя на па-
метника на цар Самуил в София.

Борисов се обяви за ускоряване 
на изграждането на жп и магистрална 
връзка между София и Скопие. Зоран 
Заев обясни, че ще се говори с кмето-
вете на двете столици, за да се имену-
ват улици съответно в Скопие - Желю 
Желев, а в София - Борис Трайковски.

Българският премиер каза, че не 
бива да се допуска дестабилизацията 
на Македония, защото това означава 
дестабилизация и на нашите граници.

Бойко Борисов заяви готовността 
на България за подкрепа на Македо-
ния за членство в НАТО и ЕС и призова 
да не бъдат разделяни двата народа. 
Заедно трябва да честваме герои и ис-
торически дати, отбеляза той.

Подробности по темата – на 
стр. 4

РаБОтата На ОБеДИНеНИте ПатРИОтИ 
ОцеНеНа ВИсОКО! 

ВМРО посрещна премиера 
на братска Македония с 
„Добре дошъл у дома!“

ВМРО призовава дебатът за паметника пред 
НДК да включи още една важна тема: възстановя-
ване на войнишките паметници, които са били на 
това място преди създаването на НДК. София е 
длъжник на своите герои.

Войнишките плочи са далеч по-приемлив 
вариант от досегашната противоречива конструк-
ция на паметника „1300 години България“, която 
предстои да бъде пре-
махната.

Пространството 
около НДК е най-удачно-
то място за символи на 
националната памет и 
обединение. А не за раз-
деление на хора, вкусо-
ве, идеи. Няма по-добър 
символ от паметните 

плочи на падналите за Родината. Това се казва в спе-
циална декларация на ВМРО, разпространена до 
медии.

Предложението на ВМРО за възстановяването 
на паметните плочи на Първи и Шести полк бе вне-
сено в Общинския съвет още през 2011 г. от тогаваш-
ния общински съветник на партията Ангел Джамба-
зки, който сега е евродепутат.  

Д-р Султанка Петрова

Възстановете войнишките паметници 
пред НДК на мястото на досегашния!
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Да служИш В аРМИята ПРИ 
теЗИ услОВИя е геРОИЗъМ

НОВИНИ

В трудните времена, в които 
живеем, и при недоимъка 
в армията, да служиш във 

въоръжените сили е героизъм. В 
армията служат хора с дух и не 
заради заплатата, а за каузата да 
защитават България.

Това заяви заместник минис-
тър-председателят по обществе-
ния ред и сигурността, министър 
на отбраната и лидер на ВМРО Кра-
симир Каракачанов в изявление 
пред медиите. Според него лесно 
е да служиш в армия, в която има 
добро заплащане, модерна техни-
ка и всичко е „като по филмите“. 

В тези армии на наши 
партньори и конкуренти слу-
жат хора, може би, предимно 
заради финансовото запла-
щане. Героизъм обаче е да 
служиш в армия, в която де-
сетилетия наред проблемите 

са пренебрегвани и след тол-
кова реформи накрая се за-
мисляме дали те бяха необ-

ходими и не попречиха ли на 
боеспособността, заяви още 
Каракачанов.

ЗаМестНИК МИНИстъР-ПРеДсеДателят ПО ОБщестВеНИя РеД И сИгуРНОстта, 
МИНИстъР На ОтБРаНата И лИДеР На ВМРО КРасИМИР КаРаКачаНОВ:

Красимир Богданов

Народният представител от 
парламентарната група на 
Обединени патриоти Краси-

мир Богданов отправи питане към 
министъра на енергетиката Теме-
нужка Петкова на какъв етап е реа-
лизацията на проекта за рехабили-
тация на обходния път на Козлодуй 
и кога започват строителните дей-

ност. Към вътрешния министър Ва-
лентин Радев пък отправя въпрос 
какви мерки предприема МВР за 
предотвратяване и намаляване на 
пътно-транспортните произшествия 
по пътя Мездра–Ботевград.

Отдавна се дискутира въпро-
сът за изграждането на обходния 
път на Козлодуй. Поради лошото 

му състояние в момента почти це-
лият трафик е съсредоточен през 
центъра на града. Освен това този 
път е и част от маршрут за евакуа-
ция на населението при евентуал-
на авария в АЕЦ „Козлодуй”, а е 
важен и за жителите на близките 
села Гложене, Крива бара и Хър-
лец, се казва в питането на врачан-

ския депутат към министъра на 
енергетиката. 

За рехабилитацията на два 
участъка с обща дължина 11 км. е 
осигурено финансиране, чрез склю-
чен договор между ДП „Радиоак-
тивни отпадъци” и Европейската 
банка за възстановяване и развитие 
в размер на 6.5 милиона евро. 

Министър Каракачанов на посещение на 68-а бригада „Специални 
сили“, Пловдив

Каракачанов посочи ясно 
опасностите пред сигурността

Темата 
с наборната 
служба 
не е затворена

Министърът на отбраната 
Красимир Каракачанов 
участва в заседание на Кон-

султативния съвет за национална си-
гурност към президента. Членовете на 
съвета обсъдиха рисковете и заплахи-
те за националната сигурност на Репу-
блика България и необходимите мер-
ки за нейното укрепване.

 В изказването си министър Кара-
качанов акцентира на ресурсния не-
достиг и недостатъчното заплащане 
на труда в целия сектор за сигурност. 
Общо предизвикателство към всички 
ведомства от системата за национал-
на сигурност остават недостатъчното 

финансиране, недостигът на кадри и 
технологичното изоставане, посочи 
той.

Променената среда на сигурност 
поставя все по-високи изисквания към 
въоръжените сили като основен ин-
струмент на отбранителната политика. 
Същевременно обаче недостатъчното 
ресурсно осигуряване поставя въоръ-
жените сили в изключително тежко 
положение да изпълняват задачите си 
по гарантиране на суверенитета, не-
зависимостта и териториалната ця-
лост на страната с много затруднения 
и повишен риск, заяви министър Ка-
ракачанов.

 Той посочи, че страната ни все 
още остава далеч от реализацията на 
целта за разходване на 2% от БВП за 
отбрана и призова да се постигне тра-
ен политически консенсус по въпроса. 

За 2017 г. заложените в бюджета 
разходи в сектора представляват 
1.52% от БВП. Този процент, оба-
че, включва и предвидените за 
2017 г.  допълнителни целеви 
разходи от централния бюджет 
за реализирането на двата голе-
ми инвестиционни проекта – фи-
нансови средства, които могат 
да бъдат отпуснати и усвоени 
само при стартирането им, раз-

ясни министърът на отбраната.
 Сегашното ниво на разходите за 

личен състав не позволява попълва-
нето на некомплекта във въоръжени-
те сили (над 20%) и спирането на отли-
ва от военната професия поради фи-
нансиране само на списъчния състав 
и ниското заплащане на труда.

 Необходимо е да се вземат спеш-
ни мерки за предотвратяване на очер-
таващия се кадрови дефицит и риск от 
загуба на способности, като се акту-
ализират заплатите на военнослуже-
щите и се подобри системата за кари-
ерно развитие, заяви министър Кара-
качанов.

Темата за наборната военна 
служба не е затворена. Тази 
тема се налага от само себе 

си, като наблюдаваме събитията 
около България. Това заяви от пар-
ламентарната трибуна вицепреми-
ерът и министър на отбраната Кра-
симир Каракачанов.

Каракачанов припомни, че 
предложението на Патриотите за 
връщане на наборната военна служ-
ба бе разгледано от предходния 
парламент, но БСП не са го подкре-
пили в пленарна зала. Според Кара-
качанов мнението на всички профе-
сионални военни е, че страната ни 
не е трябвало да бърза с отмяната 
на наборната служба.

Каракачанов подчерта, че на-
борната военна служба съществува 
в държави като Швеция, Австрия, 
Швейцария, Гърция, Турция и др.

По думите му трябва да бъдат 
увеличени и часовете по военно 

обучение в училищата. „Сега в мо-
мента има 5 часа по военна подго-
товка. Едно учебниче, с 5 урочета 
– абсолютно теоритични. Ние смя-
таме, че тези часове трябва да се 
увеличат. Дали 15 или 20 е въпрос 
на разговори с Министерство на об-
разованието”, обясни министър Ка-
ракачанов.

Наборната военна служба е не-
обходима, защото ако се случи нещо 
и се налага да мобилизираме хора-
та да защитават страната си, те ще 
бъдат пратени като едно пушечно 
месо без елементарна подготовка.

Въпросът е дали ще пристъпим 
към този ход, а не къде ще ги наста-
ним и колко ще струва. Сигурността 
на българските граждани не може 
да бъде оценявана в пари, това е 
въпрос на задължения на България 
и институциите ѝ, каза още Карака-
чанов.

Красимир Богданов пита министрите 
по актуални теми на северозапада



4 Брой 37, юли 2017 г.

На някои среди в скопие не им харесва 
сближаването на България и Македония

С тревога и недоумение раз-
бираме, че партията, на-
рек ла себе си ВМРО – 

ДПМНЕ, отново се противопос-
тавя на сближаването на Маке-
дония и България. Ние в Бълга-
рия също можехме да намерим 
поводи да търсим пречки, но 
вместо това предпочетохме да 
посрещнем премиера на братска 
Македония с приветствие и до-

бронамереност.
Така ще направим с всеки ма-

кедонски управник, който рабо-
ти за историческата справедли-
вост и за добрите отношения 
между двете страни. Според нас 
това е пътят – общ прочит на ис-
торията, който да гарантира 
общо европейско бъдеще.   

Народът на Македония от-
давна нарича партията на бив-

шия премиер – ДПМНЕ на Груев-
ски и избягва да ползва свеще-
ните букви ВМРО. ДПМНЕ на Гру-
евски няма нищо общо с идеали-
те и целите на историческата 
ВМРО.

Въпреки всичко ние се отна-
сяме великодушно към честните 
привърженици на всички партии 
в Македония. Защото знаем, че 
македонският и българският на-

род имат обща история и произ-
ход и са естествени приятели. 

Единствените, които се опит-
ват да ни разделят, са една шепа 
политици в днешно Скопие, кои-
то може би имат доверието на 
някои съседни и по-далечни сто-
лици, но постепенно губят дове-
рието на самата Македония.

Тези политици отдалечиха 
Македония от нейните естестве-

ни извори на самочувствие – об-
щата ѝ история с България. И на-
трапиха някаква фалшива иден-
тичност, която днес все повече 
пречи на Македония.

Македония ще преодолее 
всякакви пречки по пътя към ев-
роатлантическите ценности, кои-
то заедно споделяме. И България 
е партньорът на Македония в 
това.   

                                  

Антибългарски настроена е 
югоносталгичната върхушка 
в Скопие, а не народът на Ма-

кедония. Дори и след разпадането 
на Югославия тази върхушка не се 
промени. Това отбеляза народният 
представител от Обединените па-
триоти и член на ръководството на 
ВМРО Борис Вангелов в ефира на 
БНТ.

А от друга страна е македонско-
то общество, обикновените хора. Те 
гледат с огромни симпатии на Бълга-
рия, категоричен бе депутатът. Ние 
нямаме просто обща история с Маке-
дония, ние имаме една история, каза 
още Борис Вангелов.

Той допълни, че на власт в Ско-
пие в последните десетилетия са се 
редували или бивши представители 
на югославската номенклатура, или 
техни наследници без значение дали 
се считат за леви или за десни.

Вместо да демократизира стра-
ната, вместо да се тръгне по посока 
Европейския съюз и НАТО, югоностал-
гичната върхушка там направи второ 

издание на югославската политика по 
отношение на България и на българи-
те, каза Вангелов. Имаше насаждане 
на всякакви негативни явления и ан-
тибългарски кампании, припомня де-
путатът.

Подписването на договора за 
добросъседство е една от първите 
стъпки, които Македония трябва да 
направи за подобряване на полити-
ката между двете държави, заяви на-
родният представител.

Той припомни, че през целия пе-
риод от обявяването на независимост 
на Македония през 1999 г. България 
е водила изключително добронаме-
рена политика спрямо Македония.

Като започнем от факта, че Бъл-
гария първа призна Македония и пре-
минем през това, че по време на гръц-
кото ембарго България беше вратата 
на Македония към света, а пристани-
ще Бургас бе превърнато в пристани-
ще за македонските стоки. Като стиг-
нем до там, че България даде оръжие 
и боеприпаси по време на събитията 
в Македония около 2000 г. и сложим 
на масата факта, че България винаги 
в критични моменти е давала помощ 
на своята съседка. Последният случай 
е помощта при наводненията в Ско-
пие, изброи Вангелов.

Посещението на Зоран Заев в Со-
фия е опит да се подобрят отношени-
ята, смята Вангелов, но признава, че 
на Заев никак няма да му е лесно. 
Вече започнаха обвиненията към него 
от страна на скопски медии под кон-
трола на партията ДПМНЕ, свързани 
са и с Белград. 

Декларация на ВМРО – Българ-
ско национално движение по този 
повод четете по-надолу.

Борис Вангелов: 
Обикновените хора 
в Македония гледат 
с големи симпатии 
на БългарияИсторически пробив в от-

ношенията между Бъл-
гария и Македония. Това 

е срещата между премиерите на 
двете държави Бойко Борисов и 
Зоран Заев, която се състоя в Со-
фия.

Става дума за един народ, 
живеещ в две държави. И исто-
рическата истина може да тър-
жествува въпреки дългогодиш-
ните опити на сръбската пропа-
ганда да „произведе“ различен 
народ.

Поднасянето на цветя на па-
метника на цар Самуил от страна 
на лидерите на двете държави 
е символно събитие. Оттатък 
границата и досега се е отрича, 
че владетелят е българин, както 
и че е управлявал българската 

държава.
Оттук нататък ние може 

единствено да сме в близки, 
братски отношения с нашите 
братя в Македония, което е пра-
вилният път за европейската ин-
теграция на нашата съседка.

Тази интеграция трябва да 
се случи без никакъв език на ом-
раза, а историческата истина да 
бъде част от учебниците по ис-
тория в македонските училища. 
Не бива да има и репресии към 
граждани на Македония, които 
се самоопределят като българи.

Никой не пречи на македон-
ците да се определят, както ре-
шат, но от 1945 година нататък. 
А до 1945 г. е безспорен българ-
ският характер на населението 
там.

Сакрална е и датата, на коя-
то предстои да бъде подписан 
договорът за добросъседство. 
На Илинден – 2 август, се отбе-
лязва годишнина от най-голямо-
то въстание на българи, остана-
ли в неосвободената част на оте-
чеството, борили се срещу ос-
манската власт. Датата се чества 
и в Македония, и в България, за-
щото това е всъщност обща ис-
тория.

На 2 август в Скопие с под-
писването на добросъседския 
договор ръководствата на двете 
държави ще отпразнуват Илин-
ден. Досега такова общо чества-
не от двете страни на границата 
е имало само веднъж – за отбе-
лязването на 100-годишнината 
от въстанието.

Исторически пробив 
в отношенията 
между братските 
България и Македония

МаКеДОНИя

Бойко Борисов и Зоран Заев на паметника на цар Самуил

Декларация на ВМРО – Българско национално движение
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Обединените патриоти ще вне-
сат отделен законопроект за 
ограничаване на размера на 

партийната субсидия. Това заяви при 
участието си в сутрешния блок на БТВ 
депутатът от Обединени патриоти и 
заместник-председател на ВМРО Ис-
крен Веселинов.

Веселинов напомни, че в предиш-
ния парламент Патриотите имаха по-
добно предложение. Още от тогава те 
изказаха ясната си позиция срещу въ-
веждането на мажоритарно гласуване, 
защото това не отговаря на национал-
ните интереси.

Сега Патриотите ще внесат отде-
лен законопроект за държавната суб-
сидия за партиите, защото в проекта 
на ГЕРБ този въпрос е засегнат едва в 
заключителните разпоредби на про-
екта им за мажоритарния вот.

Целта на Патриотите е да отклик-
нат на общественото желание за нама-

ляване на пар-
тийните субси-
дии. Това е нещо, 
което очевидно 
хората искат, а 
мнозина като че 
ли пренебрегна-
ха това желание.  

Веселинов 
обяви, че ОП за-
читат резултати-
те от референду-
ма за мажори-
тарното гласува-
не като очеви-
ден знак, че хо-
рата искат пове-
че мажоритарност. Бихме приели до-
пълнителни възможности за такава 
мажоритарност – дали това би било 
изборна система като немската или 
някоя друга е въпрос на обсъждане, 
допълни депутатът.

ПОлИтИчесКИ

Патриотите с отделен 
законопроект 
за намаляване на 
партийната субсидия

александър сиди:
Мажоритарният вот няма 
да разцепи коалицията 

Българският туризъм може да 
бъда златната кокошка, която да 
снесе златните яйца за икономи-

ката. Не малко българи се занимават с 
туризъм у нас.

Това коментира в сутрешния блок 
на телевизия АЛФА народният предста-
вител от Обединени патриоти и замест-
ник-председател на ВМРО Атанас Сто-
янов.

Депутатът адмирира всички дей-
ности, които биха спомогнали за разви-
тието на сектора. Според него не трябва 

да се работи на парче, а също и на прин-
ципа проба-грешка. Необходима е дъл-
госрочна стратегия и визия.

Стоянов смята, че в последния ме-
сец българското правителство дава ин-
дикации, че секторът е от голяма важ-
ност, както и извършва конкретни 
действия по отношение на летния се-
зон.

Призвани сме и сме длъжни да 
развиваме в посока на културния, исто-
рическия, религиозния туризъм, а не на 
алкохолния, каза Атанасов, като напра-

ви препратка към скандалния случай с 
пиян шведски турист, който ритна в гла-
вата камериерка в курорта Слънчев 
бряг.

Той допълни, че в страната ни има 
всички условия за развитието и на бал-
нео туризъм, като например в родния 
му град Сандански.

Трябва да бъдат извлечени поуки 
от всички грешки до сега в сферата, за-
щото България наистина има почва за 
развитие на туризма. За това разбира 
се трябва да бъдат създадено подходя-

щи инвестиционни условия. Държавата 
трябва да упражнява строг контрол по 
отношение на туристическите обекти, 
каза още народният представител.

Атанас Стоянов разкри, че съвсем 
скоро се очаква да бъде обявена и кон-
кретната програма на правителството 
– в пълния ѝ вариант. Посочи, че като 
приоритети в нея са заложени предло-
жения на Обединените патриоти. В про-
грамата ще има заложени конкретни 
срокове за изпълнение и отговорници, 
допълни той.

стОяНОВ: туРИЗМът МОже Да БъДе КОКОшКата 
със ЗлатНИ яйца На БългаРсКата ИКОНОМИКа

Народните представители от 
парламентарната група на 
Обединени патриоти внесоха 

проект за промени в Наказателния ко-
декс за въвеждане на санкции срещу 
проявите на радикален ислям.

Това каза пред журналисти в На-
родното събрание Волен Сидеров, а 
колегите му Искрен Веселинов, 
Христиан Митев и Павел Шопов раз-
криха подробности и аргументираха 
предложенията.

Веселинов напомни, че темата с 
искането за криминализиране на ра-
дикалния ислям не е нова. В 43-тото 
НС подобно предложение беше вне-
сено от Патриотите и мина на първо 
четене. Късият живот на парламента 
не позволи да бъде завършена тази 
инициатива.

Радикалният ислям е бичът на съ-
временната цивилизация. Това не е 
религия, а е идеология, която се опит-
ва да променя настоящия свят. Бълга-
рия не е изолиран остров и се влияе от 
общите тенденции, каза Искрен Весе-
линов

Обединени патриоти предлагат 
криминализирането на радикален ис-

лям, както и на всяка идеология, про-
повядваща верски убеждения за по-
литически цели. Законопроектът пред-
вижда наказание – от 1 до 5 години 
затвор и глоба до 5 хиляди лева. В тек-
стовете е дадена и дефиниция на ра-
дикален ислям.

Народният представител Християн 
Митев разкри част от юридическите 
обосновки на законопроекта. Той при-
помни за приетия по предложение на 
Патриотите в миналия парламент т.нар. 
Закон за забрана на бурките. Тогава де-
путатите от правната комисия са посо-
чили, че не е добре да се променя На-
казателния кодекс през друг закон, за-
това и сега Патриотите внасят конкрет-
но предложение за промяна в НК.

Сегашният наказателен кодекс е 
остарял, с поправките се опитваме да 
„въоръжим“ прокуратурата да може 
да си свърши работата, допълни Ис-
крен Веселинов.

Вече осигурихме 
това, което от че-
тири години по-

лицаите не са получава-
ли – дрехи и оборудва-
не. Складовете ни вече 
са пълни с дрехи и поли-
цаите започват да ги по-
лучават. Увеличихме 
техните възнагражде-
ния за специфични слу-
жебни дейности от 140 
на 190 лв. Допълнител-
но, тази година от пра-
вителството бяха отпуснати 107 лева 
и тези средства вече се харчат. Виж-
да се, че правителството мисли в 
тази посока и призовавам за малко 
търпение. 

Това заяви в ефира на БНР замест-
ник-министърът на вътрешните работи 
Стефан Балабанов. Той е представител 
на ВМРО. Стефан Балабанов съобщи, че 

до края на годината ще бъдат назна-
чени общо хиляда нови полицаи. 

Като приоритет на МВР той изтък-
на работата с катастрофите по пътища-
та, справянето с нелегалната мигра-
ция, намаляването на битовата прес-
тъпност и гарантирането на сигурнос-
тта по време на българското предсе-
дателство на Европейския съюз. 

Категорично различната ни 
позиция с ГЕРБ относно ма-
жоритарното гласуване не 

може да се превърне в препъни ка-
мък за мнозинството. Ние от Обе-
динени патриоти сме заявявали 
многократно, че нашата позиция е 
против въвеждане на изцяло ма-
жоритарно гласуване. Това е зало-
жено в управленската програма, 
позициите бяха ясни още по време 
на консултациите с ГЕРБ за съста-
вяне на правителство.

Това каза в пряко включване от 
парламента в ефира на „България 
он ер“ народният представител от 
Обеднени патриоти и член на ръ-
ководството на ВМРО Александър 
Сиди. В студиото на предаването 
„България сутрин“ пък гости бяха 
социологът Андрей Райчев и мате-
матикът Михаил Константинов, 

които също се обявиха против ма-
жоритарното гласуване.

Сиди допълни, че тази позиция 
на Патриотите е ясна и публична 
още от времето, когато беше про-
веждан референдумът. Депутатът 
обясни, че самият той не е участвал 
в гласуването на референдума с яс-
ното убеждение, че не иска да се 
повишава избирателната активност 
и той да стане задължителен. Аз съм 
един от тези близо 4 милиона бъл-
гари, които не излязоха и не гласу-
ваха на референдума за въвежда-
нето на мажоритарен вот, каза Алек-
сандър Сиди.

Тази система е абсурдна, посо-
чи той и даде за пример резултати-
те от изборите във Франция. При 15-
16% за една от политическите сили 
там, получава едва 7 депутатски 
места в 557-местния френски пар-

ламент, което е изкривяване на сис-
темата.

Помолен да коментира идеята 
на БСП за смесена избирателна сис-
тема – 120 мажоритарно избрани 
депутати и 120 партийно, Сиди зави, 
че Патриотите са склонни да под-
крепят всяко разумно и добро пред-
ложение. Александър Сиди е кате-
горичен обаче, че за всяко едно по-
добно предложение трябва да има 
широк обществен дебат.

Криминализирането 
на радикалния ислям 
отново влиза 
в парламента

Искрен Веселинов

Стефан Балабанов: 
Полицаите вече получават 
новите си униформи

Заместник-министърът на вътрешните ра-
боти Стефан Балабанов

Александър Сиди

Атанас Стоянов
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Издава ВМРО - Българско национално движение
софия, ул. „Пиротска“ 5

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

Благоевград: Огнян узунов – 0888214413
Бургас и ямбол: Николай стоянов - 0882124390
сливен: спас спасов - 0888524414
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: светослав Доков - 0885602050
ловеч: Даниел сираков – 0886393987
Пловдив, смолян и Пазарджик: александър сиди – 0888214403
Русе, Разград и силистра: траян тотев - 0898600895
стара Загора, Хасково и Кърджали: антон андонов – 0888922836
софия-град и Кюстендил: стефан грънчаров – 0888214401
софия-област и Перник: Кирил Караманчев – 0888214405

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

Юлиан Ангелов: 
Опасни са 
радикалните течения 
във всички религии

Проблем в България са не само 
радикалите в мюсюлманство-
то, но и християнските секти. 

Оградата, за която настоявахме от 
Обединени патриоти, доведе до силно 
намаляване на трафика на мигранти 
през границата ни.

Това заяви в предаването „Офан-
зива“ по Канал 3 Юлиан Ангелов от 
ВМРО, секретар на парламентарната 
група на Обединените патриоти. 

 Заради оградата притокът на ми-
гранти силно намалява, а това, че дру-
ги структури, включително и държав-

ни, организират тра-
фик, е друго нещо, зая-
ви Ангелов. Десетките 
хиляди, които нахлува-
ха, вече ги няма именно 
заради оградата.

 Юлиан Ангелов 
обаче не приема тезата, 
че в България няма 
опасност от тероризъм. 

Не само има опасност, но 
съществуват такива клет-

ки, които се радикализират. Виждаме 
делото срещу имамите в Пазарджик, 
както и в София - в кв. „Люлин“, обясни 
депутатът.

Той смята, че България винаги е 
била толерантна към другите, но има-
ме проблем с навлизането на опреде-
лени радикални течения в тези рели-
гии. Не трябва да си затваряме очите 
и за такива християнски секти, които 
забраняват кръводаряване, карат хо-
рата да подаряват апартаменти, при-
зовават ги към самоубийства, заяви 
Ангелов.

От позицията на министър-
председател може би не е 
излишно Борисов да под-

държа дипломатически отношения 
с Турция. Според мен обаче Ердоган 
е опасен диктатор и човек, който 
представлява опасност за България 
и цяла Европа. Поведението му крие 
заплахи, той е непредсказуем. 

Това заяви пред Нова телевизия 
евродепутатът Ангел Джамбазки, 
който е и заместник-председател на 
ВМРО. Така той коментира скорошна-
та визита на премиера Бойко Борисов 
в Турция, където се срещна с турския 
премиер Бинали Йълдъръм и с пре-
зидента Реджеп Ердоган.

Политиката на западноевропей-
ските държави към Турция се проме-

ня. Паднаха мно-
го маски, свър-
шиха много ли-
цемерия. Присъ-
единяването на 
Турция към ЕС е 
бита карта и 
няма как да се 
случи, категори-
чен е евродепу-
татът.

Междувре-
м енн о А нг е л 
Джамбазки беше 
сред организато-
рите на семинар 
в Европейския пар-
ламент в Брюксел, посветен на сигур-
ността на границите, подобряване на 

миграционната политика и граничен 
контрол. Организатори бяха още де-

путати от групата на 
Европейските кон-
серватори и рефор-
мисти от Германия, 
Дания, Полша. 

Домакините 
бяха категорични, че 
досегашните мерки 
и политики на Евро-
пейския съюз в тази 
сфера не дават ре-
зултат и трябва да 
бъдат спешно про-
менени. Заместник-
председателят на 
ВМРО Ангел Джам-

базки определи разго-
вора за миграционната политика като 
може би най-важния за бъдещето на 

Европа.  
Джамбазки даде примери как 

България работи за защитата на външ-
ните граници и опазване на сигурнос-
тта на гражданите на Съюза. Той от-
беляза, че благодарение на завърше-
ното защитно съоръжение по южната 
ни граница с Република Турция, до 
началото на май тази година на тери-
торията на Република България са за-
държани едва 366 незаконно преби-
ваващи чужденци, а 967 са изведени-
те от наша територия мигранти.

Завършването на оградата по 
границата стана възможно благода-
рение на усилията на Патриотите в 
два поредни мандата. В идните ме-
сеци предстои окончателното до-
вършване. 

Джамбазки: Ердоган е опасност за цяла Европа 

 Евродепутатът Ангел Джамбазки

МежДуНаРОДНИ

През последните седмици и 
месеци ставаме отново сви-
детели на натиск от сръбска-

та държава върху българите в Запад-
ните покрайнини. Във връзка с на-
вършването на 100-годишнината от 
кланетата на невинни българи в Бо-
силеградско, извършени от сръбския 
воевода Коста Печанац през май 
1917 година, нашите сънародници в 
Западните покрайнини изработиха 
паметна плоча, която да бъде поста-
вена в центъра на Босилеград.

Уви, още от самото начало на 
тази инициатива те срещат съпроти-
ва от местната власт начело с уж бъл-
гарския кмет Владимир Захариев, 
който е и председател на национал-
ния съвет на българското малцин-
ство в Сърбия. Това не е първият слу-
чай, при който Захариев не зачита 
българската национална памет.

През 2010 г. след страхотна бит-
ка отново с кмета, в която важна 
роля изигра и Ангел Джамбазки - по-
настоящем евродепутат, на входа на 
местната община бе поставена пло-
ча на изтъкнатия местен историк и 
фолклорист Йордан Захариев. Пре-

ди да бъде поставена паметната 
плоча, тя преседя дълги години в 
мазето на местната община. Тогава 
отново Захариев бе един от основ-
ните противница на българското 
дело.

Сега, 7 години по-късно, отново 
кметът - член на националистическа-
та партия в Сърбия, се бори срещу 
почитането на българската памет.

На 15 май в Културно-информа-
ционния център (КИЦ) в Босилеград 
новата плоча бе официално пред-
ставена в присъствието на вицепре-
зидента на България Илияна Йотова, 
българския консул в Ниш Едвин Су-
гарев и редица други български 
представители на дипломатическа-
та ни мисия. Там отсъстваха както 
официални представители на сръб-
ската национална власт, така и пред-
ставители на местната власт. След 
като стана ясно на всички, че за по-
реден път сръбската държава ще на-
руши българските малцинствени 
права, бе решено плочата временно 
да остане в КИЦ. Потърсен от всички 
български журналисти г-н Захариев 
се скри в общината и обясни, че има 

твърде много работа.
На 23 май председателят на Де-

мократичния съюз на българите 
Драголюб Иванчов поиска от кмета 
среща, за да се потърси решаване на 
проблема, но получава отказ.

На 24 май по традиция българи-
те в Босилеград почитат един от най- 
светлите празници, този на българ-
ската писменост. Преди да отидат в 
село Извор, където се намира едно 
от най-старите килийни училища в 
региона, Димитър Димитров – Тре-
перски, Иван Николов, Драголюб 
Иванчов изкарват плочата пред бюст-
паметника на Васил Левски в центъра 
на града, за да може повече гражда-
ни да минат от там и да се преклонят 
пред жертвите на сръбската жесто-
кост. Плочата остава там по-малко от 
24 часа, защото на другия ден сръб-
ската полиция я вдига и я прибира в 
мазето на местната полиция – място, 
през което са минали не един идва 
местни българи, опитали се да защи-
тят българщината.

Потърсен за коментар Захариев 
просто заявява, че не е в течение на 
случая, нищо че сградата на общи-
ната е на по-малко от 50 метра от 
мястото на разигралите се събития.

На стр. 7

ДалИ еДНа стРаНа Да ПРИеМа МИгРаНтИ е НейНО суВеРеННО РешеНИе, уБеДеН 
е еВРОДеПутатът От ВМРО

 Юлиан Ангелов

редакЦионни

За една открадната плоча и за паметта 
на българите от Западните покрайнини
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Можете да  се  свържете  с  представителите  на  
ВМРО –  Българско  национално  движение:

Минис-
търът 
на 

околната среда 
и водите Нено 
Димов е разпо-
р е д и л п ъ л е н 
одит на всички 
проекти на т. 
нар. „зелени“ 
организации. 
Това обяви той в 
отговор на жур-
налистически 
въпроси. Про -
верката е във 
връзка с подаде-
ни сигнали.

Това е част 
от новата визия 
на Министерството на околната сре-
да и водите. Нено Димов е излъчен 
от ВМРО, а негов заместник е друг 
представител на патриотичната ор-
ганизация – Николай Кънчев.

ВМРО винаги е заставала зад 
идеята „Зеленото е родолюбие“. 
Именно патриотите се противопос-
тавяха най-активно в годините на 
безразборната сеч в България. 

В същото време ВМРО винаги 

се застъпва за намиране на общи 
решения, които съчетават опазване-
то на природата от една страна и 
възможностите за развиване на ту-
ризъм и местен бизнес – от друга.

Именно ВМРО се противопос-
тави активно на продължаващите 
години наред опити на различни ор-
ганизации да спъват развитието на 
туристическия бизнес под предлога 
опазване на природата.   

йорданов: 
Патриотите искат 
повече пари 
за образование 
и ясни правила

Министерството на 
околната среда и водите 
с нова стратегия

Общинският съветник Карлос Контрера

Повече пари за образование, 
по-справедливо разпреде-
ление, мотивирани учители 

и ясни правила. Това трябва да бъ-
дат приоритетите в образовател-
ния сектор, категоричен бе Йордан 
Йорданов – народен представител 
от ВМРО в групата на Обединени 
патриоти“, в ефира на телевизия 
„България он ер“. Йорданов е член 
на парламентарните комисии по 
образование и наука и по въпроси-
те на децата, младежта и спорта.

От 1 август 2016 влезе в сила 
новият Закон за предучилищно и 
училищно образование, вслед-
ствие на който започнаха да се при-
емат много подзаконови и норма-
тивни актове, отговарящи за раз-

личните стандарти. Го-
ляма част от учителите 
са стресирани от про-
мените. Дори се на-
блюдава и един парадокс, защото 
ученици от осми клас в непрофи-
лирани паралелки, ако не покриват 
съответните изисквания за завърш-
ване, не могат да повтарят учебна-
та година, обясни Йордан Йорда-
нов.

Той посочи, че наредбата за 
приобщаващото образование тряб-
ва да бъде преразгледана изцяло, 
както и да се направят промени във 
връзка с организацията на актив-
ностите в средното образование.

Проблемът с приемът на уче-
ници в първи клас е продиктуван 

от законовите изменения. Един за-
кон трябва да е универсален за ця-
лата страна, но трябва да отчита и 
регионалните особености, допълни 
още народният представител.

По повод недоволството на ро-
дителите на първокласници относ-
но единните критерии за прием в 
училищата в София, Йордан Йор-
данов посочи, че в по-голямата част 
от страната се наблюдава обратни-
ят проблем - липсата на ученици. 
Затова според него за да се реши 
проблемът, качеството на образо-
ванието трябва да бъде еднакво 
във всички училища.

Председателят на поли-
тическа група „Патри-
оти за София - ВМРО и 

АТАКА“ Карлос Контрера на-
прави остро изказване на се-
сията на Столичния общински 
съвет по повод провеждането 
на поредния гей парад.

Крайно време е да спрат 
да ни занимават със себе си и 
да разберат, че това не е же-
лано от българското обще-
ство. Да спрат да ни натрапват 
гей ценности, които дори не 
могат да бъдат обяснени дори 
от самите организатори на 
„София прайд“. Защо всички 
против парада трябва да бъдат 
наричани подлоги, нацисти и 
фашисти? До момента и участници, 
и организатори публично показват, 
че са с елементарно мислене - за-
щото те не приемат, че в българско-
то общество има хора, които не ги 
харесват, каза Контрера.

Общинският съветник от ВМРО 
репликира Марта Георгиева (ДСБ), 
която призова общинарите да под-
крепят гей парада и всички съвет-
ници заедно с кмета на общината 
да отидат и на самия парад. Според 

Контрера е абсурдно да се вменява 
задължение на кмета на Столична 
община да подкрепя гей парада въ-
преки волята си.

Карлос Контрера определи ор-
ганизаторите на парада не като бор-
ци за права, а като техния антипод 
– тоталитаристи на криворазбрана-
та толерантност. Според съветника 
от ВМРО гей парадът е шествие на 
войнстващ ексхибиционизъм в на-
рушение на разбиранията за нор-
малност на българското общество.

Карлос Контрера: 
гей парадите 
са войнстващ 
ексхибиционизъм

цеННОстИ

Единен контролен орган, който 
да следи дали се прилага за-
конът за регламентация при 

ползването на книжовния българ-
ския език - това предвиждат Обеди-
нените патриоти, които готвят зако-
нопроект за защита на българския 
език.

Говорим за правила на ползва-
не на езика, така че личното да бъде 
в съзвучие с общественото. Подоб-
ни законодателни норми има в ЕС. 
Това заяви заместник-председате-
лят на ВМРО и народен представи-
тел от Обединени патриоти доц. 
Милен Михов.

Работим на базата на законода-
телни инициативи, които наши ко-
леги са правили в предходни пери-
оди, добави той. Проектозаконът 
предвижда на книжовен български 
език да се изписват имената на сгра-
ди, улици и униформи на служители. 

Промени се целят и в сферата 
на технологиите – СМС-ите (кратки-
те текстови съобщения) да могат да 
се изпращат на кирилица без оскъ-

пяване, а електронните ус-
тройства, които се предла-
гат на пазара, да използват 
задължително кирилица. 
За последното ще е необ-
ходим технологичен пери-
од, подчерта доц. Михов. 

Предлага се регулатор-
ният орган, който ще осъ-
ществява контрола над 
това дали се спазват прави-
лата, да бъде съставен от 
учени и експерти на езика. 
При нередности той ще 
може да бъде сезиран от 
граждани, а всяка година 
ще е длъжен да внася до-
клади за прилагането на 
закона. Очаква се Обединените па-
триоти да внесат законопроекта 
скоро, а доц. Михов посочва, че за-
конът за езика не трябва да е поли-
тически оцветен и ще се търси под-
крепа от всички групи в парламента.

Обединените патриоти и Сдру-
жение АСОРИ (Асоциация за соци-
ална отговорност и развитие чрез 

иновации) проведоха и експертна 
кръгла маса по повод изготвянето 
на проекта на Закона за българския 
език. На форума бяха дискутирани 
проблемите, свързани с официал-
ната комуникация с клиенти и упо-
треба на кирилицата в дигиталното 
пространство.

КОНтРОлеН ОРгаН Да слеДИ ОПаЗВаНетО 
На БългаРсКИя еЗИК

от стр. 6
Така през 21 век една държава, 

която заявява претенции, че иска да 
е част от голямото европейско семей-
ство, продължава да действа с мето-
ди от времето на сръбската окупация 
на Западните покрайнини. Това става 
естествено благодарение и на „бъл-
гарина“ Владимир Захариев. Човекът, 
който успя да превърне Босилеград 
в най-бедната община в цялата Р Сър-
бия. Човекът, който успя да изгони 

младите българи от града, да закрие 
здравната служба, да превърне Бо-
силеград в една пустееща територия 
от Сърбия.

Така след като повече от 100 го-
дини планът на сърбите да обезбъл-
гарят Западните покрайнини не е ус-
пявал, през 21 век може и да успее 
благодарение на местни „патриоти“ 
като Захариев.

Ние от ВМРО заявяваме пълна 
подкрепа на българите в Западните 

покрайнини. Остро осъждаме поред-
ния акт на тормоз над български граж-
дани, които защитават българската 
история и национална памет. Настоя-
ваме в най-бързо време сръбските 
власти да върнат похитената плоча и 
тя да бъде монтирана там, където ѝ е 
мястото - в центъра на града.

Да не забравяме жертвите на 
сръбския тероризъм от 20 век. Жерт-
ви, които не трябва да допускаме и 
днес.

Йордан Йорданов

Милен Михов подготвя проекта за закон

Министър Нено Димов и заместникът му Николай 
Кънчев

За една открадната плоча... 
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аПел За ПОМОщ! 
ДесИ От ПлеВеН ИМа НужДа 

От лечеНИе

ДНес

Десислава Мирчева от Плевен отно-
во има нужда от подкрепа за лечение. Тя 
е дъщеря на председателката на ВМРО 
„Дружба“ – Плевен, Мая Мирчева.

Нужната сума за лечение е три хиля-
ди лева.

През 2012 г. благодарение на прия-
тели и съмишленици Деси провежда не-
обходимите за заболяването на очите ѝ 
процедури в Русия. Тогава в нейна под-
крепа бе организиран благотворителен 
концерт.

Сега на Деси ѝ е поставена диагноза 
глаукома, която е на път да увреди по-
стигнатото при предишното лечение.

Ето какво споделя майката Мая Мир-
чева в апела си за подкрепа:

Приятели, този път новините не са 
добри. Установена е нова диагноза - гла-
укома, която е на път да увреди това, кое-
то сме постигнали с лечението през го-

дините. 
Затова се налагат стимулации отново 

през 6 месеца. През април проведохме 
процедурите в Нови Сад и следващото 
лечение трябва да бъде през октомври-
ноември. 

Нужната сума е 3000 лв. и имаме 
само 5 месеца да я съберем. 

Моля Ви, помогнете. Телефон за 
връзка - 0884833419 и 0882339439. 

Дарителската сметка е с 
IBAN - BG24 TTBB 9400 1526 6545 
33, BIC - TTBBBG22 и титуляр е 
Десислава Мирчева. Сметката 
е студентска и няма никакви 
такси за превод. Банката е 
Societe Generale Expressbank. 

Благодаря предварително!

Илинден
На  2 0 

юли (2 
август 

по нов стил) се 
чества църков-
ния празник на 
Свети пророк 
Илия – Илин-
ден.

Илинден-
ско-Преобра-
женското въс-
тание е най-
добре органи-
з и р а н о т о  и 
най-голямото 
в ъ с т а н и е  в 
борбите за на-
ционално ос-
вобождение и 
обединение на 
Бъ лг ария.  То 
и з б у х в а  н а 
Илинден 1903 
г.  в  Македо -
ния, на Преображение в Одринско 
и на Кръстовден в Разложко.

Българските въстаници ня-
колко месеца водят тежки сраже-
ния с многобройна редовна тур-
ска армия и башибозук. С дейст-
вията си те защитават твърдо и 
недвусмислено показват пред ця-
лата европейска общественост 
българския характер и произход 
на населението по тези места.

Началото на въстаническите 
действия в Битолски окръг пък 
дава тласък на революционното 
движение и в Одринска Тракия. 

Съгласно с решенията на Солун-
ския конгрес за обявяване на ма-
сово въстание в Странджанския 
район е свикан конгрес в мест-
ността Петрова нива. На 18 август 
бойните действия започват. Осво-
бодени са Василико (дн. Царево) 
и Ахтопол, изтласкват се турските 
части към Малко Търново и Лозен-
град. Според данните на мемоара 
на вътрешната организация от 
1904 г. в Битолския и Одринския 
революционен окръг са станали 
239 сражения, в които вземат учас-
тие 26 0 0 0 въс таници срещу 
350-хилядна турска войска. 

След потуша-
ване на въстание-
то стотици хиляди 
бежанци, предим-
но от Македония 
се заселват в бъл-
гарската столица 
София. Цели гра-
дове от Македо-
ния се преселват и 
образуват днешни 
софийски кварта-
л и .  Ге в г е л и  е 
днешния квартал 
Гевгелийски, Ку-
куш - Захарна фа-
брика, Дойран - 
Света троица, все 
квартали в район 
Илинден. Пресел-
ниците от Битоля 
днес живеят в кв. 
Гоце Делчев, от 
Гостивар и Тетово 
-   в Банишора; ве-

лешани заселват стария Лозенец, 
а охридчани  - днешния център на 
столицата. Хилядите бежанци от 
погромите в Одринско се заселят 
предимно в Бургас, Ямбол, Сли-
вен.

Тази година честването на 114 
години от Илинденско-Преобра-
женското въстание може да се 
окаже повратна дата в отношени-
ята между държавите България и 
Македония. Тогава предстои под-
писването на така дълго чакания 
договор за добросъседство. 

Повече вижте на стр. 4

С 28% доверие Красимир Каракачанов се нарежда веднага след Бойко 
Борисов сред политическите лидери в България.  Лидерът на ВМРО 
изпреварва Корнелия Нинова и е устойчиво сред най-одобряваните 

политически фигури у нас. Данните са на агенция „Алфа рисърч“. 
Индексът на работата на министрите пък показва, че Красимир Кара-

качанов се нарежда близо до утвърдени членове на кабинетите на ГЕРБ, 
като Томислав Дончев и Лиляна Павлова.

Очевидно, Красимир Каракачанов бързо завоюва позиции в качест-
вото на военен министър. За това спомага и добрата политическа работа 
на управленската коалиция, която включва и Обединените патриоти.

Красимир 
Каракачанов сред 
най-одобряваните 
лидери


