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Каракачанов изпревари
„Атака“, „сините“ и РЗС

Разпространява се безплатно

България с най-висок дял
цигани в Европа

Ако свикнем с ролята на
опашкари, свършено е с нас!

На стр. 3

На стр. 2

ИнтервюсКрасимирКаракачанов
На стр. 5

ВМРО дава на българите алтернатива!
Българското национално движение излиза на изборите през октомври
с кандидатпрезидентска двойка и с местни кандидати в цялата страна

П

в изборите в повече от
150 български общини.
В над 50 от тях ВМРО–
БНД има и свои кандидати за кметове. Сред
тях личат имената на
кандидатите в основните областни градове.
В този брой на „България“ ви запознаваме
с основните кандидати
на ВМРО в страната,
както и с принципите
на кандидатпрезидентската двойка на партията.

Купуването и
продаването на
изборни гласове
е престъпление!

редседателят на
ВМРО – Българско национално
движение
Красимир
Каракачанов влиза в
битката за президентския пост. Кандидатът
на ВМРО за вицепрезидент пък е Даниела
Симидчиева - българката, призната за найинтелигентната жена в
света.
В
предстоящите
местни избори българското национално движение ВМРО участва

ДаниелаСимидчиева Социолози:Каракачановизпревари
е кандидат
„Атака“, „сините“ и РЗС
за вицепрезидент
от името на ВМРО
Очаква се с номинацията
за вицепрезидент на
Жената
Даниела Симидчиева
с изумителна
ВМРО да получи
биография влиза
участие в балотажа
в политиката

П

рез 2004 г. Даниела
Симидчиева
получава
признанието за жена с
най-висок коефициент на интелигентност в света – 192, при
общ среден показател за повечето хора 100.

На стр. 2

К

расимир
Каракачанов
води пред Волен Сидеров,
Румен Христов, Алексей
Петров, сочат данните от поредно проучване на политическите
нагласи за президентските избори, огласено от МБМД наскоро.

На стр. 2
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Даниела Симидчиева е кандидат за вицепрезидент на ВМРО

Уникалният интелект на България
две магистърски степени – по икономика
в Университета за национално и световно
стопанство и по социология в Югозападния
университет „Неофит
Рилски“.
В момента Даниела
Симидчиева е директор на програма „Професионално обучение“
и на центъра за професионално обучение
на Българската стопанска камара. Била
е учител и синдикален
деец.
Председател е на
МЕНСА - България.
МЕНСА e световната
организация на хора
с висок коефициент на
интелигентност.
Майка е на 3 дъщери. Има внучка, която
преди дни влезе в първи клас.

Жената
с изумителна
биография
влиза
в политиката

Т

я е родена в Благоевград. Учила
е в знаковата за
благоевградчани гимназия „Св. Св. Кирил и
Методий“ – това е наследникът на славната
Солунска
българска
гимназия, в която е
създадена ВМРО през
1893 г.
Завършила е Европейски социологически магистърски курс
в Лунд, Швеция. Симидчиева има и още

Социолози: Каракачанов изпревари
„Атака“, „сините“ и РЗС
3,6% заявяват, че със
сигурност биха гласували за Каракачанов, а
още 13% също обмислят да гласуват за него,
сочат данните на социолога Мира Радева. Зад
лидера на ВМРО остават кандидатите
на парламентарно
представени партии като „Атака“ или
„сините“, както и шумно
рекламираният Алексей
Петров.
Изводът се потвърждава и от отговорите на
въпроса „Ако президентските избори бяха днес,
за кого бихте гласували“.
И по този показател, с
2,3% за момента, Каракачанов се нарежда
веднага след спряганите за основни кандидати
в надпреварата.
Данните на авторитетната агенция потвърждават изнесените
преди месец изводи на
социолога Кольо Колев
от агенция „Медиана“,
които също засега отреждат на Каракачанов
четвъртото място. Преди седмици пък „ББСС
Галъп интернешънъл“
за пореден път нареди
ВМРО сред челниците по доверие сред
българските политически партии.

Анкета на „Медиа пуул“
Данните се потвърждават и от множество
анкети в авторитетни
интернет страници като
„Нюз.бг“, „Медиапул“,
„БиНюз“, където мобилизацията за гласуване
за Каракачанов изведе
кандидата на ВМРО

до равни позиции
с кандидата на ГЕРБ
Плевнелиев. Очевидно, сред потребителите
на интернет предпочитанията към ВМРО са
още по-големи.
Социологическите
данни излизат в нача-

лото на предизборната
кампания. Очаква се
кампанията и номинацията за вицепрезидент
на най-интелигентната
жена в света Даниела
Симидчиевадаувеличат
още повече шансовете
на кандидат-президентската двойка на ВМРО
да получи възможност за участие в
балотажа.
В последните месеци претендиращите за
патриотичен вот водачи на „Атака“ остават
с малко над 2% електорат. Готовността за
гласуване за ВМРО пък
вече е съизмерима и
показва тенденция към
растеж. По всяка вероятност, „Атака“ няма
да успее да прескочи бариерата за
влизане в следващия парламент.
Малко по-висок в
последните месеци е
електоратът на ДПС. За
съжаление, това бе предизвикано от непремерените действия на Сидеров пред джамията в
София. След случката
ДПС излязоха по-мобилизирани, а пространството на патриотично
мислещите избиратели
у нас спешно се нуждае
от представител.

Даниела и нейното семейство в клип, излъчен от
японска телевизия.

Руската телевизия НТВ я представя като жената
с най-висок коефициент на интелигентност.

Референдумът за Турция
се бави с година.
Плашат Цачева със съд
Настояване за
спешна работна
среща изпратиха
Ангел Джамбазки
от ВМРО и Данчо
Хаджиев от Националния фронт
за спасение на
България до председателя на Народното събрание
Цецка
Цачева.
Поводът е едногодишното забавяне
на решението на
НС по подписката за референдум срещу турското членство в ЕС.
През юли миналата година инициативен комитет, съставен от представители на ВМРО и ТВ
„СКАТ“, внесе над 300 хиляди подписи с искане
за национален референдум, който да определи
българската позиция по турската кандидатура.
Забавянето на решението грубо противоречи
на Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление.
Затова от инициативния комитет за референдума заплашват Цачева със съдебно производство пред българските и пред европейските
институции.
В писмото си до Цачева зам.-председателят
на ВМРО и кандидат за кмет на София Ангел
Джамбазки настоява да разбере причините за
неправомерното забавяне.
По закон решението за насрочване на референдума трябваше да бъде взето или отхвърлено 3 месеца след внасянето на подписите през
юли миналата година. Вече цяла година обаче
парламентът не обсъжда предложението в пленарната зала.
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Каракачанов призовава Трайков
на дискусия за шистовия газ
Министърът продължава да лъже и да се крие

К

андидатът
на
ВМРО за президент Красимир Каракачанов покани икономическия министър
Трайчо Трайков на публична дискусия относно
скандалните проучвания
за шистов газ у нас.
Благодарение на натиска на гражданското
общество, дори премиерът Борисов се принуди
да вземе отношение по
темата. Министър Трайков обаче се скри, а ведомството му се отчете
с писмо, подписано от
заместник-министъра
Евгени Ангелов.
Според председателя на ВМРО Красимир
Каракачанов управляващите от ГЕРБ и фирмата,
която ще проучва, спешно дължат информация
на хората от Лудогорието и Добруджа дали
има ясна гаранция за
безопасност за населението при проучването
за добив.
По думите на Кара-

качанов, в дискусията трябва да участват
най-вече специалисти и
представители на граждански организации, защото в момента има опити за груба политизация
на въпроса от страна на
Калфин.
В същото време управляващите елементарно
се опитват да обяснят, че
онези, които настояват
за яснота по въпроса за
шистовия газ, всъщност
били водени от някаква
русофилия и антиамерикански интереси.
По думите на Каракачанов, компанията „Шеврон“ – която трябва да
проучва за шистов газ –
е достатъчно сериозна и
не е логично представителите й да продължават
да се крият от журналистически въпроси.
Технологията
Наскоро в писмото до
Трайков
Каракачанов
подкрепи министъра в
стремежа на България

трябва да става заложник на „фило-фобия“. Темата е икономическа и
екологична – а именно
икономистите и еколозите засега говорят наймалко по нея, заявява
Костадинов.

да намали зависимостта
от руските енергоизточници. Лидерът на ВМРО
обаче припомня, че само
преди месеци Франция
забрани една от технологиите за проучване
и добив на шистов газ.
Трудно ще е да наречем
французите „руски мекерета“, иронично отбелязва Каракачанов.
По света тази технология се прилага в ненаселени райони, защото
се използват силни химикали и контролирани
трусове. Това създава
опасност за водоснабдя-

ването в Североизточна
България. Засега обаче
нито ресорният министър Трайков, нито американската
компания,
дават яснота относно
степента на безопасност.
„Фило-фобията“
В България да купуваш газ от Русия се разбира като зависимост,
а да купуваш от САЩ
– като независимост,
обобщава Каракачанов.
Заместникът му Костадин Костадинов пък
допълва, че темата не

Лъжите на министъра
Както „България“ съобщи преди месец, общественото обсъждане
на проблема с шистовия
газ започна след пресконференция преди месец на общинските съветници от ВМРО в Нови
пазар и Шумен Цветалин
Янев и Светозар Петков.
В резултат на акцията им общинският съвет
в Нови пазар задължи
кмета на града да оспори
споразумението
с „Шеврон“ в съда и наложи мораториум върху
проучванията. Решението на общинския съвет
бе подкрепено дори и
от представителите на
ГЕРБ.

Наскоро
министър
Трайков обаче буквално излъга, че общински
съветници на БСП и
ДПС били в основата на
дебата. Напоследък министър Трайков свикна
да говори по темата като
ментор и без опоненти,
посочва Каракачанов.
Какво следва
През 2019 г. – когато
спре АЕЦ „Козлодуй“ –
България остава едва
с 40% от сегашния си
енергиен потенциал и ще
трябва да е ясно какви
ще са енергийните мощности, които ще ползваме, коментира още
кандидатът на ВМРО за
президент. В това време
се разиграват поредни
фази на скандала около
„Белене“, както и елементарни политизации
като тази с шистовия
газ, които отдалечават
обществото ни от яснота
за плановете на правителството.

България с най-висок дял цигани в Европа

Експерти: Данните от преброяването
са чиста загуба на пари
Цели 22% не
са определили
вероизповеданието си

П

олучените от скорошното преброяване на населението данни не могат
да дадат достоверна
картина на обществото
ни. Това е оценката на
експертите от Центъра
за демографска политика (ЦДП), една от найавторитетните организации, занимаващи се с
въпросите на демографското развитие у нас.
От неправителствената организация искат довършване на
преброяването с нова
контролна анкета или
извадково изследване.
Това е необходимо заради безпрецедентно
високите нива на отка-

зали да определят своя
етнос, майчин език и
вероизповедание.
Липсата на тази информация прави данните неизползваеми.
Експертите питат защо
се харчиха парите за
преброяването,
след
като дори не можем да
знаем етническия и религиозния състав на населението.
Доц. Димитър Аркадиев от ЦДП дава за
пример факта, че цели
22% не са определили
вероизповеданието си,

а това досега не се е
случвало и е непознато
в световен мащаб. Около 9% пък са неопределилите се като етнос
и майчин език. Това са
около 700 хиляди души.
Заместник-председателят на ВМРО Костадин Костадинов допълва, че според данните
християните у нас са
4,4 милиона души.
Ако трябва да се вярва на тези данни, ще се
окаже, че скоро България ще е първата нехристиянска държава в

Европейския съюз.
Това е несериозно
и затова искаме ново
контролно засичане на
данните, вижда се, че
те не са надеждни, обобщава Костадинов.
Според председателя на Центъра за демографска
политика
Искрен Веселинов тези
данни са опит за избягване на евентуална
обществена паника от
застаряването на населението и увеличаването на дела на циганите.
Как обаче бихме могли
да планираме процесите, когато дори се крием
от данните, пита Веселинов.
Проф. Петър Иванов
се позовава и на неточности в преброителната карта и оспорва
цялостната методика на
преброяването. Демографската катастрофа
е факт, обобщава проф.
Петър Иванов. Ако слушаме НСИ, циганите са

намалели с 14% спрямо
предното преброяване и
до няколко десетилетия
ще изчезнат, иронично
отбелязва Иванов. По
думите му, с такива данни НСИ подценява дори
средната интелигентност на хората.
Заместник-председателят на ВМРО Костадин Костадинов пита
на кого да вярваме – на
цифрите на НСИ или на
очите си. Според Костадинов нищо вече не
може да скрие неграмотността, която явно е
наш национален феномен, както е и в някои
африкански държави.
25% от циганите не могат да четат и пишат,
припомня Костадинов.
С тези темпове на
застаряване след 20 години 1/3 от населението
на България ще е в пенсионна възраст и няма
да има кой да работи.
Няма да има кой да
изработи пенсиите на

утрешните пенсионери
– държавата просто ще
фалира, категоричен е
Костадинов.
Както
„България“
съобщи преди време,
страната ни е вече
с най-висок процент
циганско
население
в Европа. Това сочат
окончателните данни
от преброяването на
населението, изнесени от НСИ. Според тях,
циганското население
официално е 4,9 %.
От
ВМРО
обаче
смятат, че реалният
процент на циганите е
много по-висок. Повече
от 700 хиляди души са
отказали да посочат етническия си произход в
преброяването, а други
50 хиляди изрично са
се вписали в графата
„Не се самоопределям“.
Това поражда сериозно
съмнение относно изнесената от националната
статистика етническа
картина.
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Ангел Джамбазки разчупва
политическия модел в София

С

ърцатият заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки
доказа, че е едно от явленията
в българската политика в последните
години. Човек с младежко излъчване,
далеч от профила на класическия политик, Джамбазки от 4 години води
енергична борба срещу престъпната
концесия на водата в София. С работата си той стана основният противник и на никнещите в София цигански
гета.
Сега Джамбазки е кандидат за кмет
и повежда листата на ВМРО-БНД за
общински съветници. Заканва се да
намали излишната администрация
от 24 района в столицата. Настоява,
че такса смет в София трябва да се
изчислява на базата на изхвърления
боклук – както е по закон.
В последните месеци пък младият
заместник-председател на ВМРО се
утвърди като най-яростен критик на
управлението на Столичната община
по отношение на уличните кучета. Управляващите бяха обещали изчезване
на кучетата до 2011 г., а сега вече обещават до 2016 г. Именно Джамбазки
изнесе скандалните разкрития в ресорното общинско предприятие „Екоравновесие“, които доведоха до поред-

ВМРО дава ново начало
за политиката в Стара
Загора и Казанлък

Н

Ангел Джамбазки

ните кадрови смени в предприятието.
Ангел Джамбазки залага на кампания с различно звучене в различните места на София. „Столицата е
достатъчно голям град и всеки квартал има отделни проблеми“, обяснява заместник-председателят на
ВМРО–БНД. „Затова нашата кампания е много различна и много лична“,
споделя Джамбазки.

Обичани фигури повеждат
битката за Варна и Добрич

П

ословично енергичният заместник-председател
на ВМРО – Българско
национално движение,
варненецът Костадин
Костадинов, се очертава като основна изненада на изборите във морската столица. Обичан
от съгражданите си,
Костадинов предлага
алтернатива на целия
политически модел във
Варна, наложен от десетилетия.
Костадинов
наскоро дори заяви, че днес
Варна се е превърнала
в частен град. „Затова и коалицията, която
подкрепи моята кандидатура, се нарича
„Варна утре“, споделя
Костадинов. „Утрешна
Варна, за която работим, ще бъде коренно
различна от днешната
– ще бъде далеч от наложения олигархичен
модел на управление“,
категоричен е младият
кандидат-кмет,
който
води и листата на „Варна утре“.
Както
„България“
нееднократно е съобщавала, името на
Костадинов от няколко години се свързва с
поредица от радикални
политически действия
в града – срещу цига-
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Костадин Костадинов

низацията, застрояването, своеволията на
монополистите, домогванията на сектите и
много други.
Костадинов е автор
на филми и книги, на научни трудове за демографската катастрофа
у нас. В деня на обявяването на кандидатурата на Костадинов, той
се сдоби с момиченце,
което е второто дете в
семейството на 32-годишния варненец.
На фона на останалите кандидати във Варна
името на Костадинов
изпъква като качествено нов вариант – със завидна репутация, кураж
и с вече спечеленото
уважение на съгражданите.
Йордан
Йорданов
пък повежда листата на
българското национално движение ВМРО в
Добрич. Неопетненото
име на общинския съ-

ветник от ВМРО и председател на комисията
по култура в общинския
съвет на града прави
сериозни шансовете на
листата на Организацията в добруджанския
град.
Наскоро именно по
предложение на Йорданов общинският съвет в
Добрич одобри референдум за шистовия газ. Технологията за проучване
за шистов газ съдържа
сериозни опасности за
природата и населението, най-сериозната от
които е отравянето на
питейната вода в широк
периметър.

иколина
Горова
влиза в кметската битка за Стара Загора. ВМРО има и
самостоятелна листа за
съветници. В последния
мандат Горова беше секретар на община Стара Загора, излъчена от
ВМРО – Българско национално движение.
Кампанията й започна
нетрадиционно – Горова
призова старозагорските домоуправители да
посочат
междублокови пространства, които
имат нужда от повече
красота и чистота. ВМРО
пък осигурява доброволци и средства.
„Призивът в тази
кампания е „Заедно“,
категорична е Горова.
Идеята е по този начин
кампанията да бъде реално полезна на града.
Такава кампания досега
не е правена. Ако старозагорци ни оценят, ще
продължаваме да бъдем
полезни на общината си
и в идните четири години, не крие амбицията
си основното лице в листата на ВМРО за общински съветници в града –
Кристиян Петков.
Както „България“ от
месеци съобщава, в последните години част
от основните успехи на
община Стара Загора се
свързват тъкмо с името
на Горова. Благодарение на ръководителя
на общинската администрация в Стара Загора,
Николина Горова, общината продължи да поддържа сертификат ИСО
за високо качество на
изпълняваните услуги.
ВМРО има свои кандидати и в две от големите села на общината
– Никола Пеев в Змейово и Иван Иванов в Калитиново.
В Казанлък председателят на ВМРО там

Николина Горова

Чавдар Ангелов е кандидатурата на Организацията за кмет на града.
Той води и самостоятелната листа за общински
съветници.
„Искаме да превърнем Казанлък не в европейски, а в нормален
български град, в който

Чавдар Ангелов

да се сложи край на тоталитарния стил и метод на управление, на
лошото отношение към
хората. Крайно време е
в Казанлък отношението към всеки един гражданин да се гради не на
принципа на подчинението му на някакви феодални авторитети, а на
реалните му способности – какво е направил,
какво може и какво не
може“, споделя Чавдар
Ангелов.
Чавдар Ангелов е
роден в Казанлък през
1976 г. По образование
е историк. Семеен е,
има две деца. Той беше
общински съветник в
досегашния общински
съвет и председател на
постоянната комисия по
култура и информационни средства.

В Лом младата
Милена
Тодорова
влиза в борбата за
промяна на дунавската община. Тодорова
е родена през 1982
г. в Лом, юрист е и е
била изпълнителен
директор на най-големия производител на
хляб и захарни изделия в северозападна
България. Семейна
е, има син. Убедена
е, че проблемът на
Лом не е в липсата на
пари, а в недостатъчната компетентност.
Тодорова се очертава
като основна изненада в предстоящите
избори.

Спаска
Кътева
пък влиза в борбата
за едно от основните
села в Пазарджишко
- Радилово. Кътева е
забележителен млад
човек с амбиция да
промени селото си.
Кътева е държавен
служител, ползва се
с уважение и неопетнено име. Аз мога да
донеса промяната, от
която Радилово има
нужда, споделя Кътева.

Милен Пенчев с най-големи
шансове за кмет на Силистра

Йордан Йорданов

По информация на
ВМРО по-голямата част
от Добричка област попада в територията, на
която компанията „Шеврон“ има разрешение
от Министерския съвет
за проучване на залежите на шистов газ.

П

ознатият и уважаван
заместник-кмет
на
Силистра Милен Пенчев се очертава като
основна кандидатура
в града. Той е сред основателите на ВМРО
в Силистра и региона.
Има висши образования по икономика и
публична администра-

Милен Пенчев

ция, както и докторат
по публична администрация в Рим.

Пенчев
посочва
сред основните си приоритети: инфраструктурни проекти като новия мост на Дунав при
Силистра, нови инвестиции и нови работни
места, подпомагане на
местния бизнес, подобряване на сметопочистването, развитие
на културата и спорта.
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Красимир Каракачанов, председател и кандидат на ВМРО за президент на република България:

Ако ние, българите, свикнем с ролята
на опашкари, свършено е с нас!
Влизането на Даниела Симидчиева в
кандидатпрезидентската надпревара
е чест за българската политика
Интервю на Иван Петров
Господин
Каракачанов,
Вие имате различни предложения по отношение на
доходите и социалната система, срещу монополите,
срещу демографската катастрофа и други (виж стр
8). С това е известна ВМРО
напоследък. Но това не е ли
в правомощията на правителството? Имате и предложения за реформиране на
президентската
институция
– но за това са нужни конституционни промени. Дайте
повече яснота.
За нас тази кампания е възможност да кажем каква трябва да е президентската институция. Заедно с това, разбира
се, казваме и какво ще направим с нея, ако спечелим изборите. В тази кампания ние казваме КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ
СЛУЧИ С ТАЗИ ИНСТИТУЦИЯ
– да, част от нещата изискват
конституционни промени и ние
ще продължим да ги предлагаме на управляващите.
Но и наличните към момента правомощия на президента
могат да се използват далеч
по-пълно. Президентът има
експерти, има правото на обръщения към нацията, правото
да свиква Консултативния съвет за национална сигурност.
Президентът има огромната
възможност да поставя важните въпроси, има възможността
да инициира дискусията и да
предлага решенията. Да, наистина, правителството е институцията, която ще ги прилага,
но именно президентът може
да задава дневния ред на обществото.
Ето, например, президентът
у нас е главнокомандващ на
въоръжените сили. Ако президентът говори по темата за
жалкото състояние на армията
ни, това ще бъде чуто. Но президентът нищо не казва. Ще
постави ли утре един Плевнелиев или един Калфин, да
речем, въпроса, че сегашната
ни армия е твърде малка? Този
въпрос ще постави само президент, който е патриот.
Но нали сме член на
НАТО?
Всяка една членка на НАТО
има боеспособни сили и не
се надява да я пази друг. У
нас обаче е обратно. Планът
на управляващите предвиж-

да до 2014 г. България да има
29 хиляди войници, 80 танка
и 16 самолета. АРМИЯТА НИ
ЩЕ ЗАПРИЛИЧА ПО ЧИСЛЕНОСТ НА ЕДИН ПОЛИГОН
НА НЯКОГАШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА
ОТБРАНАТА. Сегашните ни въоръжени сили окончателно се
превръщат в декор за паради
или за изпълняване на мисии.
Един президент патриот
би попитал партньорите ни
в НАТО какво точно печели
България от мисиите в Ирак
или Афганистан. Ами пращането на фрегатата „Дръзки“ до
Либия? Французи, италианци
и англичани преговаряха за
петрол с опозицията в Либия,
която взема властта там. А ние
просто похарчихме пари от нищожния си бюджет за отбрана, за да пратим фрегатата. В
същото време не я пратихме
да защити моряците ни, които
бяха пленени в Сомалия – както ВМРО настояваше и военните искаха.
На този фон, какво мислите за Меглена Кунева,
за Ивайло Калфин, за Росен
Плевнелиев? Ще обърнат ли
те внимание на тези теми?
Като външен министър Калфин не се погрижи за нищо от
онова, за което се обръщахме
към него. За правата на българите в околните държави. За
грижата за емигрантите ни.
Кунева трябва да даде много важни обяснения на обществото – защо преговорите с
ЕС, водени от нея, не доведоха до добри условия за българското земеделие и затвориха
блоковете на АЕЦ „Козлодуй“,
заради което плащаме скъп
ток. Сега ядем йордански домати! А обработваемите площи в Йордания са 3%! Това не
е ли абсурд!?
Кандидатурата на Плевнелиев е много лош симптом
за политиката у нас. ИЗДИГАНЕТО НА ПЪРВИЯ СРЕЩНАТ РЕЙТИНГОВ ИГРАЧ ЗА
ПРЕЗИДЕНТ Е ИЗРАЗ НА
КАДРОВАТА НЕМОЩ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ И НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА НАШИТЕ
ИНСТИТУЦИИ. Не може първият усмихнат бизнесмен след
година-две да бъде пратен да
става президент.
Струва ми се, че в очите
на българските граждани три-

мата, които споменавате, са
еднакви. ПО БРЮКСЕЛСКИ
СКУЧНИ, ВНОСНИ, С ПРОФИЛ ПОВЕЧЕ НА АДМИНИСТРАТОРИ, ОТКОЛКОТО НА
ДЪРЖАВНИЦИ.
Как оценявате кампанията досега?
Кампанията е и ще бъде
кървава. Върху активисти на
ВМРО вече се оказва натиск
от страна на управляващите
по повод предстоящите избори. На няколко места имаше
опити от страна на управляващите, буквално силови, за
натиск върху наши кандидати
за кметове. На едните места
да не се кандидатират, на други места да се кандидатират от
името на ГЕРБ. Когато направиш министъра на вътрешните
работи шеф на предизборния
си щаб, е ясно каква кампания
може да се очаква.
Г-н Каракачанов, обвиняват Ви в принадлежност към
службите за сигурност.
Работил съм за българската
държава, за нейната сигурност
и гордост. От края на май 1989
г. до 2001 г. НИКОГА НЕ СЪМ
БИЛ ДОНОСНИК, аз пишех
анализи по въпросите за българите в съседните страни и
най-вече в Македония.
Документите за моята работа са публични, нека моите
противници просто ги прочетат.
В тези документи, издавани от
самите директори на службите, пише ясно: благодарение
на това, което съм свършил,
се е определяла българската
държавна политика спрямо
Република Македония и спрямо бивша Югославия.
ТОВА СЪМ РАБОТИЛ – ЗА-

ЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ
ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ
И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА
БЪЛГАРИТЕ В ТЕЗИ СТРАНИ.
Знаете, въпросът за българите
в Македония е въпрос колкото
национален, толкова и общочовешки – защото македонизмът е една брутална лъжа и
насилие. Никога не съм писал
доноси, не съм попречил на
ничии права. Тъкмо напротив:
работил съм в името на правата на българите по света.
С дейността на нашите
служби за сигурност успяхме
да превърнем България в основния фактор, който да снабдява НАТО и партньорските
служби с информация за ситуацията в Югославия.
НЕКА ДЕЖУРНИТЕ РАЗБИРАЧИ НА ТЕМА „ДОСИЕТА“
ОБЯСНЯТ КАКВО ТЕ ПРАВИХА ПРЕЗ ТЕЗИ ТЪЖНИ ЗА
СТРАНАТА НИ 20 ГОДИНИ.
КРАДЯХА ОТ БЪЛГАРСКИЯ
НАРОД, ОГРАБИХА ДЪРЖАВАТА. Станаха милионери, а
мнозина от тях са агенти на
чужди служби и разузнавания.
С удоволствие ще направя дебат с моите опоненти по този
въпрос.
Не съм направил нищо, от
което да се срамувам. Докато съм работил за страната
си, други я ограбиха. И може
всичко сега да се говори за
мен, но никой не може да каже
две неща по мой адрес: че съм
обратен или че съм лъжец и
крадец.
И сега ние с Даниела Симидчиева излизаме в една
истинска битка за спасение на
България.
Не е ли прекалено гръмко
това?

Не е. България си отива –
вижте нравите, отношението
към закона и реда, вижте как
живеят хората, вижте какви
хора ни управляват. ТА НИЕ
СВИКНАХМЕ ДА СМЕ НА
ОПАШКАТА ВЪВ ВСИЧКО!
ВСЕ ПОСЛЕДНИ – ТОВА Е
ТЕЖЪК НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС.
Положението в момента е
от типа „сега или никога“. Сега
е последният момент да се почувстваме общност, да усетим,
че сме застрашени от реално
изчезване като нация, да повярваме отново в институциите
си. Да решим сами проблемите
си, да надмогнем апатията.
Сега! Утре наистина ще е
късно, утре отчаянието може
да е надделяло.
КОГА ЗА ПОСЛЕДНО ВИЕ
НАПРИМЕР БЯХТЕ ГОРД,
ЧЕ СТЕ БЪЛГАРИН? Отидохте в чужбина и си казахте „В
България е по-добре“. Кога?
Не помните подобен случай,
нали? Ако свикнем и се примирим с тази опашкарска роля,
свършено е с нас.
Ето това е работата на президента – да напомни това. Да
каже: стреснете се, изчезваме – буквално и преносно. Да
каже: проблемите са такива
и такива, предлагам такива
и такива решения. А не да си
прави партии, да се вживява
в лицемерната роля на Дядо
Мраз по Коледа или да бъде
представител на европейската
левица, европейската десница
и прочие – каквито са най-рекламираните кандидати днес.
Най-логичната идеология на
един български президент е
българският патриотизъм.
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Незаобиколима политическа
сила във Великотърновско

К

андидатурата на
Йордан Грозданов
за кмет на Велико
Търново беше обявена
наскоро в старата столица. ВМРО издигна за
втори мандат и досегашния кмет на община
Златарица Пенчо Чанев.
Двамата отдавна са се
доказали в областта,
аргументира кандидатурите председателят на
ВМРО-БНД в града доц.
Милен Михов.

заместник-кмет по спорта и младежките дейности. Сред основните
си приоритети Грозданов откроява ускоряването на икономическото развитие на Велико
Търново и създаването
на нови работни места в
общината.
Кметът на Златарица
Пенчо Чанев пък може
да се похвали с милиони
левове усвоени пари от
европроекти по време
на досегашното си управление. Той завършва
успешен мандат, след
като преди четири години пое общината в тежко
финансово състояние.

Йордан Грозданов

Йордан Грозданов е
една от най-популярните личности във Велико
Търново. Социологическите проучвания до
този момент сочат широко одобрение за него
– след два мандата като

Пенчо Чанев

Кандидатът на ВМРО
– Българско национал-

но движение за кмет
на Горна Оряховица е
Кирил Кирилов. Той е
млад, добре познат и активен човек, избрал да
живее със семейството
си в Горна Оряховица.
Очаква се кандидатът
на ВМРО да достигне до
балотажа.

Кирил Кирилов

Борбата на Кирил
Кирилов е за повече работни места и по-добра
градска инфраструктура. Работя за общинска
администрация, обърната изцяло към проблемите на хората, обобщава кандидат-кметът
и посочва като основна
цел младите горнооряховчани да не напускат
общината.

Нова политическа енергия в Плевен

И

ван Кюлджийски
влиза в кметската надпревара в
Плевен. Той е общински
председател на ВМРО
– Българско национално движение в града.
В последните месеци
името му се свързва с
борбата срещу опасната секта „Свидетели
на Йехова“. Именно
Кюлджийски поведе и
единствения по рода
си в града протест срещу електроразпределителния монополист
ЧЕЗ през април тази
година.
Плевенчани пък още
говорят за скорошната

Иван
Кюлджийски

акция „Лекари за България“, организирана
именно от Иван Кюлджийски. Тогава млади
лекари консултираха
безплатно плевенчани
в оригинален протест
срещу неработещата
здравна система в България.

Както
„България“
съобщи тогава, Кюлджийски е традиционен критик на социалния модел, в който
българските граждани,
които редовно внасят
своите здравни и социални осигуровки, са
ощетявани за сметка
на
недобросъвестни
ползватели на системата.
Иван
Кюлджийски
се включи активно в
националната
акция
на ВМРО „Подкрепа на
майките срещу НОИ“,
като осигури безплатна юридическа помощ
на майките длъжници.

ВМРО се възражда в Пазарджишко

И

нж. Георги Йорданов е кандидатът
на ВМРО за кмет
на община Пазарджик.
Той е предприемач и
офицер от резерва.
В последния мандат
беше председател на
общинския съвет в града. Йорданов е една от
най-разпознаваемите
фигури в града.
Стефан
Балабанов е кандидатът на
ВМРО-БНД за кмет на
община Пещера. Той
се е зарекъл на непре-

Георги Йорданов

късната работа за изграждането на околовръстен път на града,
както и на окончателно
решаване на проблема със замърсяването

Стефан Балабанов

на въздуха. Балабанов
обещава намаляване
на местните данъци и
такси, които в момента
са по-високи от тези в
областния град.

септември – октомври 2011

ВМРО с постоянно място
в сърцата на врачани

У

важаваният
от
врачани генерал
Валери Стаменов
е кандидатът на ВМРО
за кмет на града. Врачанският председател на
българското национално движение във Враца
Красимир Богданов е
убеден, че ВМРО има
вече постоянно място в
сърцата на врачани. „Очакваме добри резултати
благодарение на активната ни работа през последните четири години
и поуките, които си извадихме от последните
кметски избори“, обяснява Богданов.
ВМРО във Враца може
да се похвали с неуморна мрежа от личности. С

Валери Стаменов

годините те спечелиха
доверието на съгражданите си с енергичната
работа по опазване на
културната идентичност
и историята на района,
с доброволната работа
в полза на общността,
както и с яркото участие
в общинския съвет на
Враца.
В последните месеци

именно ВМРО поде активната работа по запазването на военното поделение в града – една
от основните каузи на
врачани. ВМРО успя да
събере средствата и да
възстанови откраднатия
паметник на Левски във
Враца.
Сега генерал Стаменов поставя три проблема: водния цикъл на града
и съпътстващите го огромни интереси, съдбата
на военното поделение и
предстоящото изграждане на високоскоростния
жп път София - Видин
и реконструкцията на
главния път Е-79, в които
градът трябва да се пребори за интереса си.

Гражданска мобилизация в Бургас

Д

оказан и уважаван професионалист влиза в надпреварата за Бургас.
Радостина Господинова
е икономист и собственик на счетоводна къща,
която обслужва клиенти в цяла Югоизточна
България. Ползва се с
безупречна репутация.
Семейна е, има двама
сина и пет внучета.
Водач на листата
пък е познатият на бургазлии председател на
ВМРО-БНД в града Георги Дракалиев. Името
му нашумя с решителния отпор, който той
оказва от години на

Радостина Господинова

дейността на опасната секта „Свидетели на
Йехова“.
ВМРО в града се зае
да разкрие пред бургазлии истината за състоянието на града, скрито
зад лъскавата пропаганда на управляващите.
За момента единствено

ВМРО в Бургас се осмелява да говори за това,
че почти никакви бургаски фирми не печелят
поръчки в района и бизнесът в общината е на
колене. Кандидатите на
българското национално движение напомнят,
че здравеопазването в
града е в пословично
лошо състояние и че
Бургас е „зона, застрашена от ДПС“, а общинският съвет на града се
е превърнал в място за
бизнес сделки.
Добри изгледи се очертават и пред кандидата на ВМРО в Приморско Тодор Илиев.

Веселинов е основният противник
на управляващите в Русе

Е

дна от най-неуморните и познати
личности в Русе се
изправя срещу статуквото в града. Женен, с
две деца, 39-годишният
Искрен Веселинов е
основният опонент на
ГЕРБ в тези избори.
С годините Веселинов
си спечели репутацията на последователен
изобличител на далаверите на всяка власт
в града.
Социологическите
проучвания сочат, че
засега Русе е едно от
местата, където монополът на управляващите може да бъде
разбит. Именно Веселинов се утвърди като

Искрен Веселинов

основният
съперник
на изборната машина
на гербаджиите в Русе
и се очаква кандидатурата му да съсредоточи в себе си цялата
подкрепа за едно интелигентно и демократично управление,
каквото
заслужава
първият европейски
град на България.
Както
„България“

съобщи преди време,
Искрен Веселинов получи широка подкрепа в дунавския град
срещу негласната корупционна коалиция
около ГЕРБ в общината. Зад Веселинов
застанаха
партиите
от „Синята коалиция“,
както и други формации на десницата.
Наскоро пък официално социологическо проучване показа,
че 80,7% от русенци
очакват новият кмет
да бъде избран след
балотаж и до втория
тур ще стигнат именно Искрен Веселинов
и кандидатът на ГЕРБ
Пламен Стоилов.

местни избори 2011
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Кмет на знаков район ВМРО – БНД е традиционен политически
фактор в Пиринския край
поема Пловдив

О

С

ред
основните
претенденти
за
кметския пост в
Пловдив е инж. Гиньо
Матев от ВМРО – Българско национално движение. Той е изключително популярен кмет
на знаковия пловдивски
район „Тракия“, който
пък наскоро бе определен за най-добър за живеене пловдивски район.
Матев ще бъде и водач
на листата с общински
съветници.
Гиньо Матев е пословичен с включването на
гражданите в управлението на района с редовните допитвания до
домоуправителите, както
и с това, че от години видимо променя облика на
„Тракия“. Инженер Гиньо
Матев е роден през 1957
г. Завършил е Висшето
военно училище в Шумен
и Военната академия „Георги Стойков Раковски“ в
София. Завършва и школа на Обединените сили
на НАТО за Европа.
Член е на ВМРО от
12 години. През 2007 г. е
избран за кмет на район
„Тракия“ още на първия
тур. За 4 години управление прилага успешно
различни модели на пряката демокрация: два референдума с гражданите
на района, създаване на
Граждански съвет на до-

Гиньо Матев

моуправителите, публични обсъждания на строителните програми от
2008 до 2011 г. Налага и
практиката на задължителен подпис на представител на гражданското
общество за всяка извършена по обществена поръчка работа. Сега всеки
от кварталите на „Тракия“
ще номинира свой представител за включване
в изборната листа за общински съветници – в изпълнение на обещанието
на Матев да осигури реално представителство
на гражданите в законодателната власт на града
– общинския съвет.
Гиньо Матев е член на
Областния съвет на Българския червен кръст и
на църковното настоятелство на изграждащия се
в „Тракия“ православен
храм „Княз Борис I Покръстител“.
Владее
английски,
френски и руски. Семеен
е, с две деца, а от 2007 г.
е и щастлив дядо.

бщинският председател на ВМРО
в Благоевград Георги Васев е кандидатурата на Организацията за
кмет на града. Водач на
листата е Георги Васев,
след него са Георги Гоцев, Иван Стоянов и Станимир Радулов. В листата
има сериозно присъствие
на млади хора.
Георги Васев е една
от популярните полити-

Георги Васев

чески фигури в града.
Бил е председател и заместник-председател на

В Своге ВМРО застана зад
Ерофим Гигов. Директорът на
Общинска банка в града има найсериозните шансове да стане кмет
на общината. Поставил си е за цел
изграждането на съвършено нов
отдел за европейска интеграция
в администрацията, който да е
от полза за местния бизнес. Друг
приоритет на Гигов е създаването
на благоприятна инвестиционна
среда, защото за последните години няма сериозни инвестиции
в Община Своге. Програмата на
кандидата включва и създаване
на граждански съвети.

Александър
Краваров

Иван Иванов

Ерофим Гигов

В Радомир Иван Иванов влиза в битката за кметското място.
Председателят на ВМРО в града
е една от познатите и уважавани
политически фигури в общината.
Иванов обещава далеч по-действена общинска управа.

Ако ние, българите...

проблеми в колко борда
са, на кого са дъщери и
каква заплата вземат в
Брюксел например. Става дума за проблеми като
свръхнатовареността на
жените, домашното насилие, липсата на работа.

върждаването на банско
като курорт от европейска величина.

В Чепеларе Валентин Черпоков се кандидатира за кмет на
общината от името на ВМРО-БНД.
Младият и енергичен Черпоков
стана популярен в последните години като кмет на родопското село
Забърдо. Селото се превърна в
истинска туристическа атракция.
„Чепеларе може едновременно да
запази духа си и да развие туристическия си потенциал с кмет като
Черпоков“, заяви пък наскоро Красимир Каракачанов.

Продължава от стр. 5

Даниела
Симидчиева вече заяви, че ще
работи за реална равнопоставеност на жените в обществото ни.
Не ви ли притеснява
това, че в президентската кампания като че
ли тази тема е присвоена от други кандидати?
Българските жени още
нямат истинско представителство в нашата
политика. Да, има жени
в политиката у нас. Но
те нямат толкова общо
с реалните проблеми на
жените у нас, колкото
Даниела. Половин България не вижда себе си в
политиката. Това е недопустимо.
Жените у нас имат
много проблеми. Но не

общинския съвет в града.
Години наред Васев се
ползва с добра репутация в Благоевград.
В Банско пък в борбата застава прочутият
кмет на града, заместникпредседателят на ВМРО
Александър Краваров.
Проучванията засега дават именно на Краваров
най-високите
шансове
за победа. С името на
Краваров се свързва ут-

Даниела е преживяла
драмата да не може да
намери достатъчно добре
платена работа заради
това, че има образование.
Какъв парадокс! ОТГЛЕДАЛА Е ТРИ ДЪЩЕРИ.
БИЛА Е ДОСТАТЪЧНО

СМЕЛА. Била е учител,
синдикалист, днес е шеф
в Българската стопанска
камара. Познава и труда,
и бизнеса. Смайващ житейски опит!
Житейската съдба на
Даниела Симидчиева е
образец за българите.
Това, че е жената с найвиссок коефициент на
интелигентност в света,
произтича не от късмет
или произход, а от опи
та, труда и неволите –
БЪЛГАРИТЕ СА УМНИ
ИМЕННО ПО ТОЗИ НАЧИН – ЕСТЕСТВЕНО,
ЗЕМНО И В СЪЩОТО
ВРЕМЕ – НА СВЕТОВНО
НИВО.
Номинирането на Даниела Симидчиева е чест
за българската политика.

Валентин Черпоков

В община Стамболийски
кандидатът
на ВМРО-БНД Атанас Мавродиев е основен конкурент на
досегашния кмет на
града. Преди дни служител на общината в
Стамболийски надраска с обидни текстове
рекламно пано на Мавродиев.
Действията
му бяха заснети от
охранителни камери и са предоставени на компетентните органи.
Васил Костадинов
пък е кандидатът на
ВМРО-БНД за кмет на
Асеновград. Костадинов е една от познатите фигури в града.
Той беше общински
съветник в партията на Волен Сидеров
преди
структурата
на „Атака“ в града да
избере ВМРО като изразител на българския патриотизъм.

президентски избори 2011
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13 приоритета за президентската институция
обявява ВМРО
Сред тях има
конкретни
предложения,
както и
принципна
визия за ролята
на институцията

1

13 неща,
които веднага
трябва да се променят
в президентската
институция, посочват
Красимир Каракачанов
и Даниела Симидчиева.
Това са приоритетите
на ВМРО в настоящата
президентска
кампания.
Част от тях са
конкретните
действия, които
Каракачанов и
Симидчиева ще
предприемат
като президент и
вицепрезидент.
Другата част са
вижданията
на ВМРО
за ролята на
президентската
институция в
обществото и
необходимите
конституционни
промени
в това отношение.

2

РЕАЛНО ДЕЙСТВАЩ
ПРЕЗИДЕНТ
Президентът трябва да е говорител на обществото и изразител на
неговия дневен ред, а не политикан,
който си прави партии или пък има
само декоративна функция. Президентът трябва да е преди всичко патриот, отстояващ българските национални интереси.
ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА ДЕМОГРАФСКАТА
КАТАСТРОФА
За да спрем изчезването на българите, демографската политика трябва
да бъде основен национален приоритет. Президентът може да предлага
решения, да свиква Консултативния
съвет за национална сигурност, да се
обръща към нацията, за да постави
този проблем сред основните.

3

КАЧЕСТВЕНО, ДОСТЪПНО И
ПАТРИОТИЧНООБРАЗОВАНИЕ
Президентът трябва да започне
належащия дебат за образованието
у нас. Следва да се приложат мерки
за намаляване на броя на децата,
непосещаващи училище. Нужно е
съответствие между съдържанието и
качеството на образованието и нуждите на икономиката и обществото.

4

НЕ НА ДИКТАТА
НА МОНОПОЛИТЕ
Изисква се максимален контрол
от страна на държавата. Един истински български президент не би се поколебал да предложи на обществото
одържавяване на приватизираните
от монополистите дружества – когато
това е в обществения интерес.

5

ПО-МНОГОБРОЙНА
И БОЕСПОСОБНА АРМИЯ
За да гарантира сигурност, а не
само мисии в чужбина. Не може да
разчитаме на членството ни в НАТО.

Според конституцията ни, армията
трябва да даде сигурност. В днешния
си вид тя не може да изпълни това задължение.

6

УВЕЛИЧАВАНЕ
НА ПРАВОМОЩИЯТА
НА ПРЕЗИДЕНТА
Президентът трябва да има законодателна инициатива, право на вот на
недоверие към правителството, както
и право на вето върху правителствени
решения. Трябва да се изисква мнозинство от две трети, за да бъде преодоляно президентско вето в Народното събрание. Президентът е избран
мажоритарно – трябва да има реални
правомощия.

7

НОВО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ОСИГУРЯВАНЕТО
Един истински президент има
думата по темите за социалната система и здравеопазването. Трябва да
отпаднат „таваните“ на пенсиите, а
пенсионната система трябва да стане
по-справедлива. Нека при определяне на размера на пенсиите приносът
на лицето да бъде доминиращ фактор, актуализиран към съответната
година. Трябва да се въведе равен
старт за държавната здравна каса и
частните здравноосигурителни дружества. Социалната система няма как
вечно да издържа маргинализираните цигански общности и президентът
трябва да напомня това неуморно.

8

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ –
ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИК
Вицепрезидентската
институция трябва да получи истински
функции – за да има смисъл от нея.
Предложението на ВМРО е вицепрезидентът да бъде омбудсман.

9

ГРИЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ
В ЧУЖБИНА
Българският президент е ло-

гичният обединител на всички българи. Той трябва да отстоява правата и интересите на всички българи
по света, а не само на българските
граждани.

10

РЕФЕРЕНДУМИ
Президентът трябва да свиква референдуми. Те са основен инструмент за осъществяване
на обществения интерес. Правото
на българските граждани да участват реално в управлението трябва да
бъде уважавано и спазвaно.

11

РЕАЛНАРАВНОПОСТАВЕНОСТ
НА ЖЕНИТЕ
Майките трябва да получат
своето приоритетно място в обществото – за пълноценно възпитание
на нашите деца – без да губят възможността за своята професионална
реализация. Един истински държавен
глава трябва да започне дискусията
за огромния проблем на домашното
насилие у нас. Президентът трябва да
наложи и пълна амнистия на задълженията на майките към НОИ.

12

СТРАТЕГИЯ
ЗА НОВИ ДОХОДИ
Българският президент не
бива да се бои да предлага мерки,
свързани с протекции за българския
бизнес – вместо сегашния държавен
рекет срещу фирмите.

13

ДОСТОЙНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Външната политика на България трябва да отразява единствено
и само българския национален интерес – без притеснения от членството ни в НАТО и ЕС. България трябва
да извоюва мястото си на лидер на
Балканите. В отношенията с нашите
съседи основен критерий трябва да
бъдат правата на българските общности там.

