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@ùåíèå íà ïðåäñåäàòåëÿ íà ÁÍÔ, Èíê.,
hëñêè êúìú ïðèñ@
@òñòâàùèòh
h
äèïë. èíæ. Àëåêñàíäúðú Äúðâîäh
håíú
äåëåãàòè è ãîñòè íà ïëåíàðíîòî çàñåäàíèå íà ÕÕÕ þáèëh
êîíãðåñú íà îðãàíèçàöèÿòà, 4 þíè 2006 ã.
Óâàæàåìè ãîñïîæè è ãîñïîäà, äðàãè ïðèÿòåëè,
ãîñòè è äåëåãàòè,
Øåñòäåñåòãîäèøíèÿòú ï@òü íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåíú ôðîíòú, îòú íåãîâîòî ñúçäàâàíå äî äíåñú,
å ÿñåíú è íåïðîìhíåíú. Òîâà å ï@òüòú íà äåìîêðàòè÷íèÿ áúëãàðñêè íàöèîíàëèçúìú âú áîðáà ñðåùó êîìóíèçìà, áîðáà çà ñâîáîäà, ñîöèàëíà ñïðàâåäëèâîñòü
è íàöèîíàëåíú ñóâåðåíèòåòú. Íàøèòh èäåè îáåäèíèõà è áhõà ñëåäâàíè îòú õèëÿäè áúëãàðñêè íàöèîíàëèñòè - ïîëèòè÷åñêè åìèãðàíòè, ïðúñíàòè íàâðåäú
ïî ñâhòà. Ïðè òåæêè óñëîâèÿ âú ÷óæáèíà òh ãðàäÿõà
ñâîÿòà Ðîäèíà è ñàìîîòâåðæåíî ðàáîòèõà çà íåéíîòî îñâîáîæäàâàíå îòú íàòðàïåíèÿ é êîìóíèçúìú. Òh
èçãðàäèõà ìîùíà îðãàíèçàöèÿ, áåçú ÷óæäà ïîìîùü,
ñú ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, çàùèòàâàùà ñàìî áúëãàðñêèòh íàöèîíàëíè èíòåðåñè. Õèëÿäèòh ïàïêè è äîêëàäè âú Äúðæàâíà ñèãóðíîñòü ñâèäåòåëñòâàòú çà òîâà.
Íàøàòà öåëü äíåñú å âúçñòàíîâÿâàíå íà ñâîáîäíàòà, íåçàâèñèìà, åäíîíàöèîíàëíà áúëãàðñêà äúðæàâà âú ðàìêèòh íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñòü, áàçèðàíà íà íàöèîíàëíî è ÷îâhøêî äîñòîéíñòâî, îáùîïðèåòè ÷îâhøêè ïðàâà è çàäúëæåíèÿ ñú õðèñòèÿíñêè
ìîðàëú è öåííîñòè, êàêâàòî òÿ å áèëà ïðåäè êîìóíèñòè÷åñêîòî íàøåñòâèå ïðåçú 1944 ã.
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Íèå îñúçíàâàìå, ÷å å ìíîãî òðóäíî ïðè ðåàëíàòà ïîëèòè÷åñêà îáñòàíîâêà âú ñòðàíàòà äà ñå ïîñòèãíå
ñêîðî äîðè è ÷àñòü îòú òàçè öåëü. Áúëãàðñêîòî îáùåñòâî å äúëáîêî çàñåãíàòî îòú íàëàãàíèÿ âú ïðîäúëæåíèå íà äåñåòèëhòèÿ êîìóíèñòè÷åñêè ìàíòàëèòåòú è çàïëàíóâàíèÿ îòú êîìóíèñòè÷åñêèòh öåíòðàëè ò.íàð.
äåìîêðàòè÷åíú ïðåõîäú íà íàøàòà ñòðàíà.
Ñëåäú 1989 ã. èêîíîìè÷åñêàòà ñèëà ïðåìèíà îòú ð@öåòh íà ïàðòèÿòà-äúðæàâà âú ð@öåòh íà èçáðàíè
ãðóïè èëè õîðà, ïðèáëèæåíè äî ïàðòèéíàòà íîìåíêëàòóðà. Òh íhìàòú íèêàêúâú èíòåðåñú îòú èñòèíñêîòî
äåìîêðàòè÷íî ðàçâèòèå íà ñòðàíàòà. Òh è äî äíåñú ð@êîâîäÿòú èêîíîìè÷åñêèÿ, à ÷ðåçú òîâà è ïîëèòè÷åñêèÿ è ñîöèàëíèÿ æèâîòú íà Áúëãàðèÿ.
Êàêú èíà÷å ìîæå äà ñå îáÿñíè èç÷åçâàíåòî íà ìèëèàðäè îòú äúðæàâíàòà êàñà, áåçú äà ñå äàäå
îáÿñíåíèå èëè îò÷åòú íà îáùåñòâîòî ê@äå ñà òh. Êàêú èíà÷å ìîæå äà ñå îáÿñíè è ïîÿâàòà íà áúëãàðè
ìóëòèìèëèîíåðè âú ñòðàíàòà íè, ñëåäú êàòî ÷àñòíèÿòú êàïèòàëú âú Áúëãàðèÿ íå ñ@ùåñòâóâàøå äî 1989 ã.
Íàðåäú ñú òîâà âú ÷óæáèíà çàðàáîòèõà áúëãàðè ìèëèîíåðè, ñëåä êàòî áhõà ðàçòóðåíè è îãðàáåíè ð@êîâîäåíèòh îòú òhõú äúðæàâíè ïðåäïðèÿòèÿ âú Ðîäèíàòà íè. Ïîäîáíî áåçîãëåäíî, ïðåñò@ïíî îãðàáâàíå íà
åäèíú íàðîäú íhìà ðàâíî íà ñåáå ñè âú íèêîÿ öèâèëèçîâàíà äúðæàâà, à è íèêîå ïðàâèòåëñòâî íhìàøå
ñèëàòà è âîëÿòà, èëè ìîæå áè ñìåëîñòüòà, äà ïîòúðñè îòãîâîðíîñòü çà òîâà.
Âú ñâîÿòà ïîñìúðòíî èçäàäåíà êíèãà “Ìîÿòú çàâåòú” ä-ðú Äî÷åâú êàçâà:
“Çà äà ñå îòúðâåìú îòú êîìóíèçìà, îòú íàñàäåíîòî âëèÿíèå, íèå òðháâà äà ïðî÷èñòèìú âñè÷êè ñò@ïàëà
íà äúðæàâíîòî óïðàâëåíèå - îòú ïðàâèòåëñòâîòî âú Ñîôèÿ äî êìåòñòâîòî âú íàé-ìàëêàòà ñåëñêà îáùèíà,
îòú êîìóíèñòè÷åñêè íîìåíêëàòóðíè óïðàâíèöè.”
À äíåñú ïî÷òè âñè÷êè âèñøè ïîñòîâå - îòú ïðåçèäåíòú äî îìáóäñìàíú è ïðîêóðîðú, à è íàäîëó, ñ@ âú
ð@öåòh íà êîìóíèñòè.
Íèå ñå íàähâàõìå, ÷å ñëåäú èçáîðèòh âú 2005 ã. êîìóíèñòèòh ùå á@äàòú îòñòðàíåíè. Íî òîâà íå
ñòàíà. Áh îáðàçóâàíà åäíà áåçèäåéíà êîàëèöèÿ, ñïîåíà îòú íåèçâåñòíè çà íàñú èíòåðåñè. Îùå ïðåäè
íåéíîòî ôîðìèðàíå ÖÓÑ íà ÁÍÔ çàÿâè íhêîëêîêðàòíî, ÷å íhìà äà ïîäêðåïè êîàëèöèÿ, âú êîÿòî ó÷àñòâà
êîìóíèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ. Òîâà íè çàáðàíÿâà íàøèÿòú Óñòàâú, êàêòî è íàøèÿòú ìîðàëú è ïàìåòüòà íà
òhçè, êîèòî íå ñ@ âh÷å ìåæäó íàñú.
Êîðåíèòh íà íåùàñòíîòî ïîñòêîìóíèñòè÷åñêî ðàçâèòèå íà Áúëãàðèÿ òðháâà äà òúðñèìú âú ïðèåòàòà
âåäíàãà ñëåäú 1989 ã. êîíñòèòóöèÿ, êîÿòî áh óäîáíà çà êîìóíèñòèòh. Òÿ ïîïðå÷è äà ñå òðúãíå ïî íîâú ï@òü
è äà ñå ïðåìàõíàòú îñòàòúöèòh íà òîòàëèòàðíî-êîìóíèñòè÷åñêàòà äúðæàâà.
Íàëîæèòåëíî å äà á@äå èçðàáîòåíà åäíà íîâà êîíñòèòóöèÿ, îïèðàùà ñå íà íåçàêîííî îòìåíåíàòà
Òúðíîâñêà êîíñòèòóöèÿ, âú êîÿòî ÿâíî äà á@äàòú èçðàçåíè ïðàâà, çàäúëæåíèÿ è íàêàçàíèÿ çà óïðàâëÿâàùè è óïðàâëÿâàíè.
Çàäúëæèòåëíî å äà á@äå ðåâèçèðàíà èçáîðíàòà ñèñòåìà, êàòî ñå âúâåäå è ìàæîðèòàðåíú èçáîðú,
òàêà ÷å èçáèðàòåëüòú äà çíàå çà êîãî ãëàñóâà è äà ìîæå äà òúðñè ëè÷íà îòãîâîðíîñòü îòú ñâîÿ èçáðàíèêú.
Áðîÿòú íà íàðîäíèòh ïðåäñòàâèòåëè å íåñúîòâåòñòâàùú íà áðîÿ íà íàñåëåíèåòî âú ñðàâíåíèå ñú
äðóãèòh äåìîêðàòè÷íè ñòðàíè è áè òðháâàëî äà á@äå íàìàëåíú.
Òîâà ñ@ ñàìî íhêîè ñòðóêòóðíè ðåôîðìè, êîèòî ùå âúðíàòú äîâhðèåòî íà áúëãàðèíà âú äúðæàâàòà,
çà äà ñå ñúçäàäå åäíî ôóíêöèîíèðàùî ãðàæäàíñêî îáùåñòâî.
Áúëãàðèÿ å ïðåäú íåéíîòî âêëþ÷âàíå âú Åâðîïåéñêèÿ ñúþçú. Áëàãîäàðåíèå íà óñèëèÿòà íà äâå ïðåäèøíè ïðàâèòåëñòâà ñ@äáàòà íà ñúñåäíà Ñúðáèÿ áhøå èçáhãíàòà. Âú Åâðîïà öàðè íîâú äóõú - äóõú íà
ðàçáèðàòåëñòâî. Âðàæäèòh îòú ìèíàëèÿ âhêú ñ@ âú èñòîðèÿòà, íî ñòàðèòh ïîëèòè÷åñêè áîðáè ìåæäó
âåëèêèòh åâðîïåéñêè ñèëè çà íàäìîùèå ïðè÷èíèõà ìíîãî áåäè íà áúëãàðñêèÿ íàðîäú. Áúëãàðèÿ áh ðàçê@ñàíà
ñëåäú Îñâîáîæäåíèåòî âú Áåðëèíú, íåñïðàâåäëèâî íàêàçàíà ñëåäú Ïúðâàòà ñâhòîâíà âîéíà è õâúðëåíà
íà Ñúâåòñêèÿ ñúþçú ñëåäú Âòîðàòà. Íîâà Åâðîïà å äëúæíèêú íà Áúëãàðèÿ çàðàäè ñòàðèòh ñè ãðhõîâå êúìú
íåÿ. Íî è íèå òðháâà ñú äîñòîéíñòâîòî íà åäíà îòú íàé-äðåâíèòh äúðæàâè âú Åâðîïà äà íàïðàâèìú ñâîÿ
ïðèíîñú âú ñîáñòâåíàòà ñè ïðîìhíà êàòî êóëòóðåíú íàðîäú.
Âú ñâîÿòà èñòîðèÿ áúëãàðèíúòú å äîêàçàëú, ÷å êîãàòî ãðàäèâíèòh íàöèîíàëíè ñèëè ñ@ åäèííè, âñè÷êî
ìîæå äà ñå ïîñòèãíå.
hëíî èëè
Çàòîâà íèå ïðèçîâàâàìå âñè÷êè äåìîêðàòè÷íî, íàöèîíàëíî ìèñëåùè áúëãàðè, ïîîòäh
h ñè çà ñïàñåíèå íà Ðîäèíàòà íè. Ñú îáùè
îðãàíèçèðàíè âú ïàðòèè è îðãàíèçàöèè, äà îáåäèíÿòú ñèëèòh
h, ïîñòàâåíè îòú êîìóíèçìà ïðè èçãðàæäàíåòî íà äåìîêðàöèÿòà.
óñèëèÿ äà ïðåìàõíåìú ïðåãðàäèòh
hçè, êîèòî ïðå÷àòú íà òîâà åäèíåíèå, òðh
háâà äà îñúçíàÿòú òåæêàòà
Âú åäèíåíèåòî å ñèëàòà. Òh
îòãîâîðíîñòü, êîÿòî íîñÿòú ïðåäú íàðîäú è èñòîðèÿ.
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Ïîçäðàâëåíèå êúìú êîíãðåñà îòú ïî÷åòíèÿ ïðåäñåäàòåëü
íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåíú ôðîíòú, Èíê.,
ä-ðú Äæåéìñú Âåëêîâú
Ñê@ïè áúëãàðè,
Óâàæàåìè äåëåãàòè è ãîñòè íà ÕÕÕ êîíãðåñú íà ÁÍÔ, Èíê.,
Äîøëè îòú ðàçëè÷íè òî÷êè íà ïëàíåòàòà Çåìÿ, íî ñúáðàëè
ñå äíåñú âú íàøàòà ðîäíà è îáè÷àíà Áúëãàðèÿ, äîíåñëè âñhêè
ñú ñåáå ñè ñïîìåíè îòú äåòñòâîòî è íàäåæäà, ÷å ñê@ïàòà è ìèëà ðîäèíà ùå ìîæå ïàêú äà çàòðåïòè ñú ñèëàòà íà Ñëúíöåòî, ñú
÷èñòîòàòà íà äèàìàíòú. Ñú òàçè íàäåæäà ñè îòèäå îòú òîçè
ñâhòú íàé-äîáðèÿòú ìè ïðèÿòåëü ä-ðú Èâàíú Äî÷åâú - ïîêëîíú
äîçåìè ïðåäú ñâÿòàòà ìó ïàìåòü. Ìèðú íà äóøàòà òè, áúëãàðèíî! Äúëáîêî âú ñúðäöåòî ñè âhðâàìú, ÷å âñhêè åäèíú îòú âàñú,
òóêú ïðèñ@òñòâàùèòh, å èìàëú æåëàíèåòî äà îáãúðíå ñú âñè÷êàòà ñè ëþáîâü íàøàòà îêàÿíà è èçñòðàäàëà Áúëãàðèÿ. Òàêèâà
çàùèòíèöè áhõìå è íèé, îòèøëèòh âú ÷óæáèíà, çàùîòî äðóãú
ï@òü íhìàøå èëè àêî èìàøå - òî òîé ùhøå äà á@äå ñìúðòü.
Îùå ÷óâàìú âú ãëàâàòà ñè âèêîâåòh íà íåùàñòíèòh, èçì@÷âàíè è ðàçñòðåëÿíè âú Äèðåêöèÿòà íà ïîëèöèÿòà íà “Ëúâîâú ìîñòú”. Áúëãàðèéî, çà òåáå òh óìðhõà - åäíà áh òè äîñòîéíà
çàðàäú òhõú! Êîãàòî íàìåðèõú ñðîäíàòà äóøà âú ëèöåòî íà ä-ðú Èâàíú Äî÷åâú, äîðè äàëå÷ú
îòú ðîäèíàòà íè, íà õèëÿäè êèëîìåòðè, áhõìå âú ñúñòîÿíèå âèíàãè äà íàïðàâèìú íåùî âú
ïîìîùü íà íàøèòh ñúáðàòÿ è íà ñòðàíàòà íè. Äîðè êîãàòî âåñòíèöèòh âú Âàøèíãòîíú è Íþ
Éîðêú ïèøåõà çà áúëãàðèòh êàòî “âóëãàðè”, íèå ÷óâñòâàõìå íåîáõîäèìîñòü äà çàùèòèìú èìåòî íà áúëãàðèòh è Áúëãàðèÿ. Ïîñëåäâàõà ãíåâíè ñòàòèè, êîèòî ñè èìàõà ñâîåòî çíà÷åíèå. Òîâà
áhõà ãîäèíèòh, êîãàòî áh ñúçäàäåíú àíòèáîëøåâèøêèÿòú áëîêú âú Àìåðèêà, öhëàòà êàñòà íà
åìèãðàöèÿòà áh òîëêîâà çàäðóæíà, ïîäãîòâåíà æèòåéñêè è ñèëíà äóõîìú, ÷å áh âú ñúñòîÿíèå
äà ïîâäèãíå ñâhòà. Ïèòàëú ñ@ìú ñå ÷åñòî, çíàåòå, ñêîðî ñå ÷åñòâàõà 20 ãîäèíè îòú êîí÷èíàòà
íà Ëåà Èâàíîâà, âèäÿõìå ñå ïîñëåäíî ïðåç 1985 ã. âú Ïàðèæ, ïðåäè ãîäèíà ïî÷èíà íåâåðîÿòíàòà ïðèìà íà îïåðíîòî èçêóñòâî Ãåíà Äèìèòðîâà, íèêîé äîñåãà íå ìîæå äà ïîêðèå òâîð÷åñêèÿ ãåíèé íà Áîðèñú Õðèñòîâú, ÷èÿòî “Ìíîãàÿ ëhòà” íè êàðà äà íàñòðúõâàìå îòú ãîðäîñòü, ÷å
ñìå áúëãàðè, è îùå ìíîãî èìåíà - âñå íà âåëèêè áúëãàðè, äîñòîéíè çà óâàæåíèå. Èñêàìú ñàìî
äà êàæà, ÷å òîâà ñ@ õîðà, ñú êîèòî ñìå ïîêàçàëè íà ñâhòà, ÷å ñèíîâåòh è äúùåðèòh íà õàíú
Àñïàðóõú ñ@ ñèëíè è äîñòîéíè, òàëàíòëèâè è ìîæåùè, ñú åäíà äóìà - çàïîìíÿùè ñå. Ïðåäè
äåíü ñå ÷åñòâàõà 130 ãîäèíè îòú âðåìåòî, êîåòî íè ähëè îòú ñëàâíàòà ãîëãîòà íà Áîòåâú è
íåãîâàòà ÷åòà, ï@òüòú îòú Êîçëîäóé äî Îêîë÷èöà. Òóêú âúçíèêâà âúïðîñúòú ãîòîâú ëè å âñhêè
îòú íàñú ñú îòêðèòî ÷åëî äà ïîñðåùíå ñèëàòà íà ñ@äáàòà êàòî íåãî. Åäâà ëè òîçè âåëèêú è
øèðîêîìàùàáåíú ãåíèé å ìèñëèëú, ÷å òðháâà äà õîäè äà ñëåäè íhêîãî. Òîé ñå å ÷óäåëú è êàêòî
Âàçîâú ãî îïèñâà “ïîñòîÿííî ìèñëåùú”, êàêú äà íàìhðè íà÷èíú çà îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ. Åäâà ëè òîçè ÷îâhêú áè ìîãúëú äà á@äå âåðáóâàíú îòú ñëóæáèòh, êàêòî âú ïîñëåäíèòh
ñåäìèöè ñå ðàçêðèâàòú íå åäèíú èëè äâàìà. Åäâà ëè òîé áè ìîãúëú äà ñè çàòâîðè î÷èòh ïðåäú
íåïðàâäèòh, áè ïðåñò@ïâàëú çàêîíèòh - ïèñàíè è íåïèñàíè. Òîé å áúëãàðèíú êàòî âñhêè òóêú,
ðîäåíú âú ëþáèìàòà íè Áúëãàðèÿ, íî äîêðàÿ îñòàâà âhðåíú íà ñâîÿòà ìîëèòâà è îòú íåãîâèòh
óñòà èçëèçàòú äóìèòh - “Òîçú, êîéòî ïàäíå âú áîé çà ñâîáîäà, òîé íå óìèðà!”
Ïàçåòå ñïîìåíà çà ïðåäöèòh, äîáðå ãî ñúõðàíåòå, ñú ãîäèíèòh íåùàòà ñòàâàòú ñâåòè!
Á@äåòå áúëãàðè äîêðàé è íå îñòàâÿéòå áúëãàðñêîòî äà ïîãèíå!
Òåíåðèôå, 3 þíè 2006 ã.
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Òðèäåñåòèÿò þáèëååí êîíãðåñ
íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò, Èíê.
Ðåïîðòàæ îò ìÿñòîòî íà ñúáèòèåòî
В неделната утрин на 4 юни 2006 г. полупразният булевард “Цар Освободител” се оказа
не чак толкова празен. Пред Централния военен клуб в София се бе събрала внушителна група
делегати и гости на Тридесетия конгрес на Българския национален фронт (БНФ), Инк. Българите, принудени да емигрират в чужбина след окупацията ни от съветските войски през 1944
г., и българи, живеещи в Родината, се поздравяваха с очевидна радост, че отново се виждат на
родна земя. Така конгресното тържество започна още от улицата. Този търсеше онзи, за
когото знаеше, че е дошъл специално за конгреса от чужбина. Той искаше да го прегърне, да
се раздумат като стари приятели и съмишленици в борбата срещу комунизма, който донесе
толкова беди и нещастия на всички.
Часът е 9.45. Група девойки и младежи, членове на сродната на БНФ организация Български национален съюз, помагащи за реда, заеха местата си от входната врата на булеварда до
вратата на конгресната зала. Те правеха проверка на поканите и пропуските на влизащите в
залата, без каквито не се допускаха граждани в залата. Коректното и възпитано държание на
тези млади хора и отговорността, с която изпълняваха възложените им задачи, всяваха
уважение всред присъстващите. Някои от девойките, заедно с по-възрастните дами, бяха
застанали по стълбите и закачаха малки трикольорни знаменца на реверите на саката на
всички, които се бяха запътили към залата. Те приемаха това като установяваща се традиция
от 29-ия конгрес, когато за първи
път беше направено и предизвика
всеобщо възхищение.
Конгресната зала сияеше в розово и златно, тържествено, празнично украсена. По стените околовръст бяха разположени 30 табла, отразяващи пътя на БНФ,
Инк., следван в своите 30 конгреса. На подиума челно беше поставен транспарант с надпис БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ,
а на масата, предназначена за бюрото, пак челно се четеше ХХХ
конгрес на Българския национален
фронт, Инк. Пред катедрата с
микрофон се открояваше емблемата на организацията - щит със
Делегати и гости нетърпеливо очакват откриването на конгреса
златна окантовка, в който диагонално са разположени цветовете на българското знаме и изправен златен лъв. На сценичната
завеса беше спуснат вертикално трибагреник, а вляво от катедрата - знамената на България, Европейския съюз и Съединените щати, където е регистрирана организацията на Българския национален фронт. На тавана в залата пръскаше светлина полилей с хиляди лампи.
Часът е 10.10.
Зам.-председателят на БНФ и представител на организацията в България г-н Г. Спасов
застана зад катедрата и поздрави присъстващите делегати и гости, като им съобщи за

4

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕНЪ ФРОНТЪ, Инк.

решението конгресът да бъде ръководен от члена на борда на
директорите г-н Емил Атанасов, който своевременно зае мястото си и представи членовете на бюрото - господата Ал.
Дърводелски, Г. Спасов, Г. Чаракчиев и Евдоким Евдокимов.
Веднага думата бе дадена на председателя на БНФ, Инк., Ал.
Дърводелски, който с кратко слово откри конгреса, завършвайки: “Този втори конгрес, провеждан в България, е тържество на
българския дух, на българската национална мисъл, на победата на
българщината над чуждопоклонниците, работещи в услуга на чужди
за България интереси.” Последните му думи бяха изпратени с
ръкопляскания. Присъстващите, изправени на крака, изслушаха
български боен марш, след което бе извършен водосвет от
четирима свещенослужители начело с епископ Геласий. Последните думи на епископа бяха заглушени от изпълнение на националния химн на докомунистическа България “Шуми Марица”.
Изправени на крака, делегати и гости пееха заедно с музиката
своя химн, под звуците на който хиляди български синове дадоха Зам.-председателят на БНФ, Инк.,
живота си за свободата и независимостта на скъпото ни отеГ. Спасов поздравява конгреса и
чество България. Тържеството по откриването на конгреса обявява за водещ члена на Борда на
директорите г-н Е. Атанасов
бе завършено от вокална група на формация “Аква-Делия”, която изпълни програма под ръководството на доц. Деляна Мичева - пианист, композитор, диригент и вокален педагог в
НАТФИЗ “Кръстю Сарафов”. При изпълнението на програмата присъстващите в залата ту запазваха неприсъща за аудиторията пълна тишина, ту спонтанно пригласяха на изпълнителите.
Започна поднасянето на приветствия към конгреса. Беше
дадена думата
за приветствие
на г-н Николай
Свинаров зам.-председател на НДСВ,
който прочете
Г-н Емил Атанасов, водещ на
конгреса
приветствието
на председателя на партия НДСВ Н. В. цар Симеон II. Още
с прочитане на първите думи от приветствието на царя малка група от няколко души,
присъстващи в залата като гости, не прояви
толерантност и уважение към домакините си
и даде кратковременен изблик на емоционалното недоволство от политиката на царя. Разбира се, приветствието бе прочетено от г-н
Свинаров и изпратено с ръкопляскания. След
приветствията и изнесените доклади беше дадена думата за изказвания. Около 13.30 часа
първото заседание на конгреса завърши и беше
Вокален състав “Аква-Делия”
дадена почивка.
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Ðåçîëþöèÿ
íà 30-èÿ êîíãðåñú íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåíú ôðîíòú, Èíê.,
ïðîâåäåíú íà 4 þíè 2006 ã. âú Ñîôèÿ
Като взе предвидъ изнесенитh доклади и разискванията по тhхъ, както и направенитh устни и
писмени предложения отъ делегатитh, 30-иятъ конгресъ на БНФ, Инк., излиза съ следното становище:
1. Организацията ще работи въ изпълнение на новоприетия уставъ съгласно съвременнитh изисквания на обществото и на времето, въ което живhемъ.
2. БНФ, Инк., и занапредъ ще работи за ос@ществяване на своята главна и стратегическа цель утвърждаването и развитието на България като демократична и правова държава, очистена отъ
остатъцитh на тоталитаркомунизма, пълноправенъ членъ на Европейския съюзъ и на НАТО.
3. Клонътъ на БНФ въ България ще координира и подпомага дhйностьта на мhстнитh структури въ страната въ изпълнение на поставенитh отъ ЦУС задачи. За цельта е необходимо да се
сформира дhйствено и оперативно р@ководство на клона съгласно устава на организацията.
4. За Българския националенъ фронтъ Търновската конституция продължава да б@де въ сила и
днесъ и той ще се бори за нейното възстановяване и осъвременяване съ всички произтичащи отъ това
конституционни и правни последици.
5. Въ духа на съвременнитh информационни технологии е абсолютно наложително сп. “Борба” да
се разпрострянява и въ интернетъ като електронно издание, което ще повиши рhзко обхвата на
неговитh читатели въ България и по свhта и ще засили неговото обществено влияние като трибуна
на БНФ.
6. Сериозно внимание организацията трhбва да обърне на процеса на подмладяване на членския
съставъ чрезъ привличане на младежи изъ срhдите на българскитh политически емигранти и на
репресиранитh отъ комунистическия режимъ следъ 9 септември 1944 г.
7. БНФ ще продължава да настоява предъ държавнитh институции за отмhна на закона за
народния с@дъ отъ 1945 г. и за реабилитация на всички ос@дени отъ т.нар. народенъ с@дъ.
8. БНФ ще работи въ тhсно сътрудничество съ всички сродни и други организации въ страната
и чужбина, които иматъ с@щитh или сходни програмни идеи и дhйствия въ името на демокрацията
и социалната справедливость.
9. Организацията ще работи неуморно за съхраняване и разпространението на българскитh
исторически и културни ценности, езика, традициитh и обичаитh съ цель патриотичното възпитание и националното самочувствие на всички българи.
10. БНФ ще продължи да подкрепя безрезервно Българската православна църква и християнскитh
добродетели и ще съдейства за нейната чистота отъ политически и други влияния.
Централният управителен съвет на Българския национален фронт, Инк., който ще представлява организацията през следващите две години, е в състав:
Президиум:
Александър Дърводелски - председател
Гошо Спасов - зам.-председател
Миро Гергов - зам.-председател
Йордан Ганчовски - член
Жеко Жеков - член
Емил Атанасов - член
Борислав Борисов - секретар-касиер
Контролно-ревизионна комисия:
Иван Тодоров - председател
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Стефан Малчев - секретар
Здравко Данаилов - член
Борд на директорите:
Пано Сарайдаров
Георги Чаракчиев
Петър Петров
Александра Аделбрум (Симеонова)
Георги Антонов
Иван Трайков
Йосиф Загорски
Борис Камбуров
Димитър Николов
Егор Траянов
Соня Костадинова
Константин Тодоров

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕНЪ ФРОНТЪ, Инк.

Йордан Ганчовски,
секретар на БНФ, Инк.

Уважаеми приятели, гости и съмишленици,
Ето че двете години, които ни деляха
от предишния конгрес, изминаха и отново
трябва да направим равносметка на работата си.
Този отрязък от време е може би найдинамичният и най-оказващ влияние върху страната ни през последния половин век.
Несъмнено събитията, които формираха вътрешнополитическия живот и международната обстановка, оказваха и оказват влияние и върху дейността на БНФ, Инк.
Нашата позиция и нашата дейност винаги са били свързани с идеите на първооснователите на БНФ и промяна в тях е невъзможна. Този, който говори за промяна на целта и идеите, е самоизключил се елемент дори
и да е формално в нашите редици. И така ще
бъде заради десетките хиляди жертви на комунистическия режим, както и заради милионите му непреки жертви, които и сега са
жертви, а комунистическите синчета отново са на ключови позиции и с неимоверна икономическа сила се гаврят с обикновения българин.
Ние знаем техните методи и морал, ние
знаем тяхната хуманност и висока интелигентност и именно това ни държи нащрек и
ни прави още по-отговорни пред паметта на
загиналите в комунистическия рай и извън него.
Шестнадесет години са предостатъчни,
за да кажем “Стига!” и да поемем към бряг,
който ще е спасителен за всички. Никоя политическа сила не можа да се справи с унизителното положение на обикновения български гражданин, макар да знаем, че във всяка
една партия, включително и в комунистическата (за нас социалисти няма) има качествени хора, има отговорни и здравомислещи индивиди, на които винаги можем да се опрем,
защото простата истина, написана от природата, е, че разумните винаги се разбират
- избиват се животните, а масово се избиват само хората-животни.

Áúëãàðñêèÿò íàöèîíàëåí äóõ
íÿìà âúçðàñò è íå óìèðà
Всички знаете събитията през последните две години, най-важното от които е стремежът да се присъедини страната ни към
политико-икономическата организация на Европа. Нашето мнение е, че това ще стане с
всички условности и премеждия по пътя - и
ще стане на 1 януари 2007 г.
Но това ли е най-важното?
Не мислите ли, че някои твърде дълго
развяваха плашила и знамена за нещо, което
трябваше да прикрие голямата истина - истината за положението на българина и виновниците за него? Истината, че от комунистическата плутокрация се роди нова плутокрация, която под прикритието на антикомунистически фрази и политически балони
уреди собствените си проблеми така, както
и живковските чиновници не са се уреждали. И
всичко това под знака на думата демокрация.
Колко от тях са живели в истинска демокрация, за да направят необходимото сравнение
или поне да се засрамят от ставащото. Всички комунистически партии по света да бяха
работили така срещу пазарния строй и демокрацията нямаше да постигнат такива резултати, каквито постигнаха новоизлюпените парвенюта за олевяването на милиони онеправдани хора, стояли на моста на две системи. Това е истината и разберете, че това,
което сътвориха, не е нито капитализъм,
нито демокрация. Това е беззаконова племенно-общинна организация, където кастовото
разслоение става за часове и трае векове.
Където законът е поруган, а тези, които
трябва да го пазят, са част от неговите
нарушители.
Безогледното погазване на законови и морални норми доведе до логичното обезверяване, което беше и целта на най-хитрите и
нагли строители на така наречения капитализъм от български тип.
В момента на най-високо ниво във всички
власти има хора за свръхтежки наказания, но
до такива едва ли ще се стигне, тъй като
първият осъден от високо или много високо
равнище ще доведе до верижна реакция. А точ7
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но това не искат - те се прикриват едни
му е отредено под слънцето.
други и хвърлят на кучетата димки и дребни
Обръщаме се към всички сродни органириби, без да посягат към тези, които дърпат
зации да запазят най-напред българския дух и
конците и стоят на най-високите етажи.
най-доброто от националните ни черти, не
От точно десет години във всички пубстигайте до радикални действия и решения, а
ликации на нашия орган “Борба”, както и във
се водете от морала и принципите на хора
всички доклади и изказвания на конгресите ни
от XXI век. Нашето име е национален фронт,
се посочваше унищожителната роля на коно ние не възпитаваме в по-голям националирупцията, връзките й с най-високите етажи
зъм никого, отколкото това правят официана трите власти плюс журналистиката.
лните френски или американски власти.
Глас в пустиня.
Провокациите и вкарването на хора с
А прочетете какво сме говорили и писадруги цели, компромати и мижитурки, които
ли, тъй като всичко е черно на бяло останасе промъкват за служби и пари, ще бъдат
ло.
ваше всекидневие, но не се бойте, те почти
Чак сега в някои страни се създават паса изчерпали арсенала си.
ралелни органи за борба с корупцията с изкПред страната стоят още много проблючителни правомощия. Това, което ние го
леми и не гледайте на присъединяването ни
казахме през 1996 г. Имало било комисия анкъм ЕС като на някаква панацея. Напротив,
тикорупция - ами като няма ефект, защо не
борбата тепърва започва. За България ще се
се разпусна и да се търсят други форми? В
води битка между великите сили отново. И
нормалните страни е така - това, което не
ние трябва да сме готови да направим необработи, се реже из основи и носи отговорходимото, за да не повторим грешките на
ност за харчените пари.
предците си.
Ще повторим още един път - създайте
Пред самата Европа стоят не малко
паралелна структура със закон и с правомопроблеми, за да си мислим, че ние ще попадщия да бъдат проверявани всички и без изклюнем в рай след Нова година. Нищо подобно.
чение. Нека да се контролира директно от
Световната политическа макроструктура гопрезидентската институция. Ще видите ревори за велики стълкновения и с нищо не раззултатите. Но се съмнявам дали го желаете
личаващи се борби за надмощие и световно
истински.
лидерство, както винаги е било.
Много ще ми бъде интересно да видя кой
БНФ ще остане коректив, който ще дърще гласува такъв закон и кой не. Много ще ми
жи на прицел всички явления в политическия
бъде интересно да чуя доводите, че се създава
живот на страната. Ще бъде привидно пасиполитическа полиция. Вие ли не знаете как се
вен дотогава, докато реалната нужда не го
създава такава структура и вие ли не знаете
извика на политическото поле.
какво е политическа полиция?
И това няма да е много далече.
Ще кажа и няколко успокоителни думи и
Има ли някаква задача, която да е пред
за тези, които бързат да погребат БНФ и
всичко останало и която трябва да се изпълброят починалите и средната възраст на члени - да, това е същата задача, която е посновете му.
тавена от създателите на БНФ - свободаНапразно броите, господа и другари, та и независимостта на отечеството и просбългарският национален дух няма възраст и
перитета на нацията. Това е първата задача
не умира. Него не можете да го приватизираи всичко ще бъде подчинено на нея.
те и да го използвате за личните си цели.
Най-трудно ще бъде с факта, че психикаДосега нашата организация щеше да бъде мнота на хората вече не е подчинена на самогобройна и в чужбина, и в страната. Ние спряхжертвата, а на използването на политиката
ме процеса на количествени натрупвания и
за лично облагодетелстване.
така ще бъде до момента, в който не вземем
Но можете да бъдете сигурни, че БНФ
подходящо решение. Не бързайте да погребняма да позволи отклонение и шантаж, не е
вате никого, защото над всички има само един
възможно да вземат връх хора, в чиито глави
Господ и той знае единствено на кого колко
има нещо друго или са подставени лица на
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някого. БНФ е единен и ще направи всичко
Следващата година, като членове на ЕС,
възможно единственото да се запази и факеще се промени бизнес картината в страната
лът да бъде предаден на бъдещите поколения
и ще се появят първите напрежения от опренеопетнен.
делени кръгове, които не искат по чисто личКампанията за дискредитиране сигурно
ни причини членство. Това са хора със значискоро ще започне, ако се съди по някои нападтелни финансови възможности и ако държаки срещу д-р Иван Дочев. Няма да успеят.
вата бъде заварена неподготвена, те ще наИкономически групировки редят пасианнесат доста големи щети. В крайна сметка и
си с опит да се контролира политическата
те няма да успеят, но ще опитат просто
обстановка и държавната машина и се хвързащото досега са успявали безпрепятствено.
лят огромни средства на подкупни журналисДълги доклади не са нужни - идва друго
ти за осъществяването на тази цел. Няма да
време, в което действията на ползу роду ще
успеят.
бъдат равнозначни на действията на възрожЛогични предпоставки за скорошно опраденците. И въпреки сегашния мрак, въпреки
вяне на страната няма - причината е, че
всички препятствия, аз вярвам в бъдещето
който и да спечели мнозинство, ще срещне
на България, вярвам в изключителната роля
един проблем - да каже ясно и точно отгона БНФ в това бъдеще - вярвам в народа ни,
вора на задачата, с други думи, да има резултой винаги е бил по-качествен от слепите
тати. Според нас такива капацитети на хопастири, които напоследък станаха и алчни, а
ризонта няма и няма да има скоро. Народът
и безскрупулни.
ще бъде отново потърпевш.
Да живее България! И Бог да бди над нея!

Èíôîðìàöèÿ çà ïîëèòè÷åñêîòî è èêîíîìè÷åñêîòî
ïîëîæåíèå â Áúëãàðèÿ è ìÿñòîòî íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí
ôðîíò â íåãî
Òðèäåñåòèÿò ðåäîâåí äâóãîäèøåí êîíãðåñ íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò, Èíê. (ÁÍÔ, Èíê.)
ñå ïðîâåæäà çà âòîðè ïúò â Ðîäèíàòà íè. Òîé ñúâïàäà ñ èçêëþ÷èòåëíî çà íåéíîòî íàñòîÿùå è
áúäåùå âðåìå.
Îòïðåäè äâå ãîäèíè Áúëãàðèÿ å ðàâíîïðàâåí ÷ëåí íà îòáðàíèòåëíèÿ Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêè
ïàêò ÍÀÒÎ. Äâàäåñåò äíè ïðåäè êîíãðåñúò äà îòêðèå çàñåäàíèÿòà ñè øåôúò íà Åâðîêîìèñèÿòà ã-í
Æîçå Ìàíóåë Áàðîçó è åâðîêîìèñàðÿò ïî ðàçøèðåíèåòî íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ã-í Îëè Ðåí â
Áðþêñåë ïðåä Åâðîêîìèñèÿòà ïî ðàçøèðåíèåòî íà ñúþçà íàïðàâèõà ñâîèòå äîêëàäè çà ãîòîâíîñòòà íà Áúëãàðèÿ äà áúäå ïðèåòà íà 1 ÿíóàðè 2007 ã. â íåãî êàòî ïúëíîïðàâåí ÷ëåí. Îò äîêëàäèòå ñòàíà ÿñíî, ÷å íà Áúëãàðèÿ ñå äàâà âúçìîæíîñò äî îêòîìâðè, êîãàòî îòíîâî ùå çàñåäàâà êîìèñèÿòà ïî ðàçøèðåíèåòî, äà èçïúëíè îíåçè òî÷êè îò ïðåäèøíèòå ïðåïîðúêè - íàé-âå÷å â îáëàñòòà
íà çàêîíîäàòåëñòâîòî, áîðáàòà ñ êîðóïöèÿòà è ïðåñòúïíîñòòà, ïî êîèòî êîíñòàòàöèèòå é ñà, ÷å íå
ñìå ïîñòèãíàëè æåëàíèÿ îò òÿõ íàïðåäúê.
Çà åäíè îò áúëãàðñêèòå ïîëèòèöè (ãëàâíî óïðàâëÿâàùèòå) äîêëàäèòå ñà íàñúð÷èòåëíè. Ñïîðåä äðóãè (îïîçèöèÿòà) òå ñà ïîñëåäíî ñåðèîçíî ïðåäóïðåæäåíèå, ÷å àêî ñ ïîëóìåðêè â îáëàñòòà
íà êîðóïöèÿòà è ïðåñòúïíîñòòà è êîçìåòè÷íè ïðîìåíè â çàêîíîäàòåëñòâîòî ïðîäúëæàâàìå äà ãè
çàáëóæäàâàìå, íà îêòîìâðèéñêàòà ñåñèÿ âåðîÿòíîñòòà çà ïðèåìàíåòî íè íà 1 ÿíóàðè 2007 ã. ùå
ñå îòäàëå÷è èëè àêî áúäåì ïðèåòè, òî ùå áúäå ñ èçâåñòíè ïðåäïàçíè êëàóçè. Ïðè òàçè ðåàëíà
ìåæäóíàðîäíà îáñòàíîâêà, ïðåäâèä ïðåäñòîÿùèòå ïðåçèäåíòñêè èçáîðè â êðàÿ íà ãîäèíàòà è
âúòðåøíîòî íè èêîíîìè÷åñêî ñúñòîÿíèå íè î÷àêâà “ãîðåùà” åñåí.
Íÿìà ñúìíåíèå, ÷å çà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò íàñòîÿùåòî è áúäåùåòî íà Áúëãàðèÿ
ñà íåðàçðèâíî ñâúðçàíè ñ Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, ñ íåãîâèòå ïîëèòè÷åñêè è èêîíîìè÷åñêè ñòðóêòóðè,
èçãðàäåíè íà îñíîâàòà íà ðàâíîïîñòàâåíîñò ïðè ðåøàâàíå íà ãëîáàëíèòå ïðîáëåìè, âúçíèêíàëè
ïðåä îáùíîñòòà. Ðàçáèðà ñå, è ðàâíîïîñòàâåíîñòòà â ðàçðåøàâàíå íà ãåîïîëèòè÷åñêèòå è åòíè÷åñêèòå ïðîáëåìè, ñúïðîâîæäàùè ïðîöåñà íà èíòåãðàöèÿòà.
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Îò âúòðåøíîïîëèòè÷åñêà ãëåäíà òî÷êà íèå íàé-çàäúëáî÷åíî ïîñòàâÿìå íà ïðåöåíêà è ïðåîöåíêà ïîñòèãíàòîòî è ïðîïóñíàòîòî äà áúäå ïîñòèãíàòî â ïåðèîäà íà ïðåõîäà îò òîòàëèòàðíîêîìóíèñòè÷åñêà ïîëèòèêî-èêîíîìè÷åñêà ñèñòåìà êúì äåìîêðàòè÷íà. Íèå ñìå êðèòè÷íè êúì èçÿâëåíèÿòà çà ïîñòèæåíèÿ â èçãðàæäàíåòî íà ôóíêöèîíèðàùî ãðàæäàíñêî îáùåñòâî ñ ìíåíèå è
âúçìîæíîñòè äà âëèÿå ïðè ñòðóêòóðèðàíåòî íà çàêîíîäàòåëíàòà, èçïúëíèòåëíàòà è ñúäåáíàòà
âëàñòè. ÁÍÔ, Èíê., âçåìàéêè ïîä âíèìàíèå âñå îùå ñúùåñòâóâàùàòà åíåðãèÿ, êîíöåíòðèðàíà â
íàöèîíàëíîìèñëåùèòå áúëãàðè, è ðåøèìîñòòà èì äà ïðîäúëæàò áîðáàòà çà îêîí÷àòåëíîòî èç÷èñòâàíå íà áúëãàðñêèÿ õîðèçîíò îò êîìóíèñòè÷åñêîòî ìèíàëî è îïèòèòå ïîä äðóãî èìå è ôîðìà
òî äà áúäå íàëîæåíî îòíîâî, êîíñòàòèðà, ÷å:
- Ïðåç èçìèíàëèòå 17 òàêà íàðå÷åíè ïðåõîäíè ãîäèíè áúëãàðñêèÿò íàðîä áåøå èçëúãàí â
î÷àêâàíèÿòà ñè, ÷å ñúñ ñëèçàíåòî îò ïîëèòè÷åñêàòà ñöåíà íà êîìóíèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ êàòî óïðàâëÿâàùà ñèëà ùå áúäàò îòñòðàíåíè îò âëàñòòà è íåéíèòå íîñèòåëè - ïàðòèéíèòå íîìåíêëàòóðíè êàäðè. Íèùî òàêîâà íå ñå ñëó÷è. È àêî ñå ñëó÷è, òî áåøå ñàìî âúâ âèäèìàòà ñòðàíà íà àéñáåðãà. Â íåâèäèìàòà ïàÿöèòå îò ðàçïóñíàòèòå ñëóæáè íà ðåïðåñèâíèÿ ïàðòèåí àïàðàò, ãðúáíàêúò íà
êîìóíèñòè÷åñêàòà ñèãóðíîñò, ïðåèç÷èñëÿâàõà çäðàâèíàòà íà èêîíîìè÷åñêàòà ïàÿæèíà, êîÿòî áÿõà èçïëåëè îùå â ñðåäàòà íà 80-òå ãîäèíè, ïðåäøåñòâàùè 1989. Ïîñðåäñòâîì íåÿ òå íà÷åðòàõà
ïúòèùàòà çà ïðèäîáèâàíå îòíîâî íà ïîëèòè÷åñêàòà âëàñò, âèäèìî íîâà ïî ôîðìà, íî ñ íåïðîìåíåíî ñúäúðæàíèå. Òîâà å îñíîâàòà, âúðõó êîÿòî èçáóÿ ñèìáèîçàòà ìåæäó âëàñò è èêîíîìèêà, èçðàçÿâàùà ñå â íåïîäëåæàùà íà êîíòðîë ìàôèîòñêà ïðåñòúïíîñò, äúðæàùà â êëåùèòå ñè ïðîõîæäàùàòà ïðåäïðèåì÷èâîñò íà ãðàæäàíèòå.
- Ãîëÿìà ÷àñò îò ïîëèòè÷åñêèòå ôîðìàöèè, çàÿâèëè ïðàâîòî ñè íà ñúùåñòâóâàíå ñëåä 10
íîåìâðè 1989 ã., ïîêàçàõà íåãîäíîñò â áîðáàòà çà ðàçãðàæäàíå íà òîòàëèòàðíî-êîìóíèñòè÷åñêàòà ñèñòåìà èëè íåæåëàíèå äà ãî íàïðàâÿò, çàùîòî ñàìèòå òå ñå îêàçàõà ÷àñò îò íåÿ.
Òîâà íè äàâà îñíîâàíèå äà ïðèåìåì, ÷å òåçè ôîðìàöèè èçïúëíÿâàò ðàçïîðåæäàíèÿòà íà
áèâøàòà êîìóíèñòè÷åñêà âëàñò ÷ðåç èíôèëòðèðàíè â òÿõ ñâîè êàäðè èëè íàé-ìàëêîòî ñà ïîñòàâåíè â çàâèñèìîñò ÷ðåç øàíòàæèðàíå çà ìèíàëè òåõíè äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèÿ. Ïðè òàêàâà îáñòàíîâêà è çàâèñèìîñò íà àêòèâíèòå ïîëèòè÷åñêè ñèëè îò áèâøèòå ñòðóêòóðè çà ñèãóðíîñò ñ ïåðèîäè÷íî èçíàñÿíå íà ïîêàç íà äîíîñíè÷åñòâà, êàðòîí÷åòà è äðóãè êîìïðîìàòè ÿâíî ïðåõîäúò ùå ñå
îêàæå åäíî áúäåùî íåñèãóðíî ñúáèòèå, êîåòî â ïîñëåäíà ñìåòêà ùå äîâåäå (è âå÷å èìà ïðèçíàöè) äî ðåñòàâðàöèÿ íà êîìóíèçìà ïîä íîâà ôîðìà è ñ íîâè ñðåäñòâà.
Íèå ñúñ çàãðèæåíîñò êîíñòàòèðàìå, ÷å â çàêîíîäàòåëíàòà, èçïúëíèòåëíàòà è ñúäåáíàòà âëàñò
êëþ÷îâèòå ïîçèöèè ñå äúðæàò îò ñèëè, íàðè÷àùè ñåáå ñè äåìîêðàòè è ïëåäèðàùè ñúñ ñëîâåñíèÿ
ðå÷íèê çà àíòèêîìóíèñòè, à âñúùíîñò ñà ñðåäè, çàêè÷åíè ïî ðåâåðèòå ñ àòðèáóòèòå íà äåìîêðàöèÿòà, ñ åäèíñòâåíàòà öåë äà âúçáóæäàò íåäîâåðèå, äà ñåÿò îìðàçà è äà ïîäïîìàãàò ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî åäíè íà äðóãè íà ãðàæäàíè, êîèòî ñà èçïèòàëè íà ãúðáà ñè áè÷à íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ
“ðàé”.
Êàòî ïîñëåäèöà íà òåçè êîíñòàòàöèè, êîèòî ïî÷èâàò íà ðåàëíîòî ðàçïîëîæåíèå íà ïîëèòè÷åñêèòå è èêîíîìè÷åñêèòå ñèëè â îáùåñòâîòî, îáÿñíèìî å çàùî Áúëãàðèÿ äíåñ å èçïðàâåíà ïðåä:
- ðàçïàä íà ïðàâíàòà ñèñòåìà, à îòòàì è íà äúðæàâíàòà;
- õàîñ â èêîíîìèêàòà - íååôåêòèâíà ïðîèçâîäèòåëíîñò, âúïðåêè ðàñòÿùèÿ ïðîöåíòíî íà
ãëàâà îò íàñåëåíèåòî áðóòåí âúòðåøåí ïðîäóêò, îòðèöàòåëåí èçíîñåí áàëàíñ, íåêîíòðîëèðóåìà
òúðãîâñêà äåéíîñò, êîðóïöèîííè íàãëàñè ïî öÿëàòà âåðòèêàëà è õîðèçîíòàëà íà âëàñòòà;
- íåñúîáðàçèìîñò ìåæäó âúçìîæíîñò è ïîæåëàòåëíîñò â ñîöèàëíàòà ñôåðà;
- íåêîìïåòåíòåí åêñïåðèìåíòàëèçúì â îáðàçîâàíèåòî;
- àáñîëþòíè íåäîìèñëèÿ â ñòðóêòóðèòå íà çäðàâåîïàçâàíåòî;
- êëèåíòåëèçúì â àäìèíèñòðàöèÿòà.
Òîâà äîâåäå áúëãàðñêèÿ íàðîä äî äîñòèãàíå íà êðèòè÷íàòà òî÷êà â áîðáàòà ñè çà îöåëÿâàíå,
îò åäíà ñòðàíà, à îò äðóãà - îöâåòåíè â ðîçîâî è ÷åðâåíî “áèçíåñìåíè” äà ïîòúâàò â ëóêñ.
- Ìëàäîòî áúëãàðñêî ïîêîëåíèå, èçãóáèëî âÿðà âúâ âúçìîæíîñòòà çà ðåàëèçàöèÿ â Ðîäèíàòà, ÿ íàïóñêà, ñ êîåòî îáîãàòÿâà èíòåëåêòóàëíèÿ è òðóäîâèÿ ïîòåíöèàë íà äðóãè äúðæàâè.
- Äåìîãðàôñêèÿò ñðèâ îáðè÷à íàöèÿòà íà äîèçæèâÿâàíå.
- Èçîñòðåíàòà åòíè÷åñêà íåòúðïèìîñò ñúçäàâà ñåðèîçíè áåçïîêîéñòâà ó âñåêè, íîñåù íà
ïëåùèòå ñè òîâàðà íà îòãîâîðíîñòòà êàòî ÷ëåí íà îáùåñòâîòî.
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- Ðàçïîðåæäàùèòå ñå (ïîñëåäîâàòåëíî) ñ âëàñòòà âìåñòî äà ÿ êîíñóìèðàò çà áëàãîïîëó÷èåòî íà íàðîäà ÿ èçïîëçâàò çà ëè÷íî îáëàãîäåòåëñòâàíå.
- Èìóííàòà ñèñòåìà íà íàöèÿòà å çàñòðàøåíà.
- Ëè÷íîñòòà òúðñè ñâîÿòà çàêðèëà â ïðàâîâèÿ ðåä, êîéòî íå å â ñúñòîÿíèå äà é ÿ äàäå.
- Ïðåñòúïíîñòòà ñðåùó æèâîòà, èìîòà, ÷åñòòà è áèòà íà ãðàæäàíèòå âçåìà îò äåí íà äåí
âñå ïî-óðîäëèâà ôîðìà.
Òàêàâà å äåéñòâèòåëíîñòòà, ïðåä êîÿòî å íàèâíî ïîâå÷å äà ñè âúîáðàçÿâàò áîðè÷êàùèòå ñå
çà âëàñò ïîëèòè÷åñêè ñèëè, ÷å íàðîäúò å ñëåïåö, íåâèæäàù è íå÷óâñòâàù ïîëîæåíèåòî, äî êîåòî
ãî äîâåäîõà íåîñúùåñòâèìèòå èì îáåùàíèÿ.
Â ïðàâîòî ñè íà ñóâåðåí, ïîòîìúê íà âåëèê íàðîä, æèâååù â ñâîáîäíà äúðæàâà, òîé íå ïèòà.
Òîé âèêà! Òîé êðåùè - äîêîãà? Äîêîãà âèå, êîèòî áåçîòãîâîðíî ñè ïðåõâúðëÿòå âëàñòòà êàòî
ôóòáîëíà òîïêà, ïðèêðèòè çàä íàøèÿ âîò, ùå ñå ãàâðèòå ñ íàøàòà êðîòîñò? Âèå ìúë÷èòå! Âèå ñå
êðèåòå! Íèå çíàåì îòãîâîðà è òîé å â íàñ.
Äîòîãàâà, äîêàòî âè ïîçâîëÿâàìå íå îò ãëóïîñò, à îò îòãîâîðíîñò ïðåä Áúëãàðèÿ, íåùî, êîåòî
çà âàñ å ÷óæäî, äà ïðàâèòå òîâà. Äîòîãàâà, äîêàòî ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî êàòî âúðõîâåí ñúçèäàòåë è íîñèòåë íà âëàñòòà ñ âîòà ñè íå âè ïîêàæå ïîëèòè÷åñêîòî áóíèùå, êúäåòî å âàøåòî ìÿñòî,
à íå â êîðèäîðèòå íà çàêîíîäàòåëíàòà, èçïúëíèòåëíàòà è ñúäåáíàòà âëàñòè.
Â òîâà ãðàæäàíñêî îáùåñòâî å è ìÿñòîòî íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò, êîåòî òîé å íà
ïúò äà çàåìå ñ ïðèñúñòâèåòî ñè â áúëãàðñêèÿ îáùåñòâåí æèâîò. Òîâà çà íåãî å âúïðîñ íà ÷åñò è
äîñòîéíñòâî. Òîé âèíàãè å áèë, å è ùå áúäå òàì, êúäåòî å áúëãàðñêèÿò íàðîä. Êúäåòî ñà íåãîâèòå
èíòåðåñè. Òîé íå å áèë, íå å è íÿìà äà áúäå òàì, êúäåòî ñà òåçè, êîèòî ãî äîâåäîõà äî æàëêîòî
ñúùåñòâóâàíå íà ñëåïåö, çà äà å íåîáõîäèìî íà óïðàâëÿâàùèòå äà ïîñòàâÿò “íà âñåêè ñòî åäèí
åäíîîê äà ãè âîäè”.
Òîâà âðåìå áåçâúçâðàòíî èçòè÷à è ùå îñòàíå êàòî ÷åðíî ïåòíî â íàé-íîâàòà èñòîðèÿ
íà áúëãàðñêèÿ íàðîä.
Àêî òðÿáâà äà ñå êîíêðåòèçèðà çà êàêâî âñúùíîñò ðàòóâà è ñå áîðè Áúëãàðñêèÿò íàöèîíàëåí
ôðîíò, Èíê., íååäíîêðàòíî îòðàçÿâàíî â ñï. “Áîðáà”:
Â îáëàñòòà íà îáùàòà ïîëèòèêà òîé ùå ïîëîæè óñèëèÿ â êîíñåíñóñåí äèàëîã äà äîïðèíåñå
çà êîíñîëèäèðàíå íà ïîëèòè÷åñêèòå ñèëè, ÷èèòî ñòðåìåæè ñà íàñî÷åíè êúì ïîäîáðÿâàíå íà æèâîòà íà íàðîäà, îòúðñèë ñå îò äèêòàòîðñêèÿ ïîëèöåéñêè êîìóíèñòè÷åñêè ðåæèì è òðúãíàë ïî ïúòÿ
íà ñâîåòî äåìîêðàòè÷íî ðàçâèòèå.
Â îáëàñòòà íà âúòðåøíàòà ïîëèòèêà êàòî ïúðâî ñâîå çàäúëæåíèå ÁÍÔ ñìÿòà ñ âñè÷êè
ñðåäñòâà äà íàñòîÿâà çà âúçñòàíîâÿâàíå âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà, êîåòî áåçñïîðíî ñå îòíàñÿ è
äî îòìÿíà íà ïðîòèâîêîíñòèòóöèîííèòå çàêîíè è àêòîâå, ïðèåòè è èçïîëçâàíè ïî àâòîðèòàðåí
íà÷èí ïî âðåìå íà êîìóíèñòè÷åñêîòî óïðàâëåíèå. Ïî îòíîøåíèå íà áúëãàðñêàòà ïîëèòè÷åñêà
åìèãðàöèÿ, íàïóñíàëà ðîäèíàòà íè ïî âðåìå íà êîìóíèñòè÷åñêîòî óïðàâëåíèå, ÁÍÔ áåçêîìïðîìèñíî ïîääúðæà ïîçèöèÿòà, ÷å òÿ òðÿáâà äà ñå ïîëçâà ñ âñè÷êè ïðàâà è çàäúëæåíèÿ íà áúëãàðñêè
ãðàæäàíè, à íå êàòî “äîâåäåíè äåöà”. Íà áúëãàðñêàòà äúðæàâíîñò òðÿáâà äà áúäå îòäåëåíî ñïåöèàëíî ìÿñòî è ñ íîâ ïðî÷èò äà ñå òðúãíå êúì íåéíîòî óêðåïâàíå, çàïúëíåíî ñ íîâî ñúäúðæàíèå.
Ñåìåéñòâîòî, äåöàòà, ñïîðòúò, íàóêàòà, èçêóñòâîòî è êóëòóðàòà, Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà,
ñèìâîëèòå íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà - åçèê, ãåðá, çíàìå è õèìí, çàåìàò îñîáåíî ìÿñòî â ïðîãðàìàòà íà ÁÍÔ. Â îáëàñòòà íà ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà (òðóäîâà çàåòîñò, ñúçäàâàíå íà ñðåäíà êëàñà êàòî
ãðúáíàê íà íîâîòî áúëãàðñêî âúçðàæäàíå, ïåíñèîííîòî äåëî, ïîìîùòà çà ñîöèàëíî ñëàáèòå; â
èêîíîìè÷åñêàòà îáëàñò - âçàèìîîòíîøåíèÿòà ìåæäó òðóä è êàïèòàë, ïðîìèøëåíîñò, òúðãîâèÿ è
ñåëñêî ñòîïàíñòâî; îáùåñòâåíèÿò ðåä, ìåäèéíàòà ïîëèòèêà, åêîëîãèÿòà, âñè÷êè òå ñà â ïîëåçðåíèåòî íà ïðèîðèòåòèòå íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò.
Â îáëàñòòà íà âúíøíàòà ïîëèòèêà - ïîâòàðÿìå, ïúòÿò íà Áúëãàðèÿ å íà Åâðîïà íà íàöèÿòà.
Íà Åâðîïà, èçãðàäåíà íà ïðèíöèïà “åäèí çà âñè÷êè è âñè÷êè çà åäèí”.
Áúëãàðñêèÿò íàöèîíàëåí ôðîíò ùå çàñòàíå ñ îòêðèòî ëèöå è ïðîòåãíàòà çà äèàëîã ðúêà â
èìåòî íà îáùàòà áîðáà êúì âñÿêà ïîëèòè÷åñêà ñèëà, êîÿòî èìà ñúùèòå, ñõîäíè, ïàðàëåëíè è
áëèçêè âèæäàíèÿ çà äíåøíîòî è óòðåøíîòî ïîëîæåíèå íà Áúëãàðèÿ âúâ âðåìåòî íà ãëîáàëèçìà è
ñå áîðè çà ïî-äîáðè äíè íà áúëãàðñêèÿ íàðîä.
ÁÎÐÁÀ
Èíôîðìàöèÿòà å èçíåñåíà ïðåä ðàçøèðåíèÿ ñúñòàâ íà ÖÓÑ íà ÁÍÔ, Èíê., íà 2 þíè 2006 ã.
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Икономиката на България продължава да расте с темпове по-бързи от тези на останалите
страни в Европа и колкото и невероятно да звучи това на много обикновени българи, ако сегашната разлика между растежа на икономиките
(брутният вътрешен продукт, БВП) на България
и например Германия се запази, то България наистина може да задмине Германия по доход на
глава от населението - някъде през 2048 г. Икономиката на България (БВП) сега расте устойчиво с около 5,5% на година, докато икономиката на Германия крета от години с растеж от
около 1,5% годишно. Просто изчисление показва,
че при такива разлики в растежа ще отнеме точно 32 години на средния български доход на глава
от населението (сега 30% от нивото на средния
германец), за да се изравни и даже леко да задмине средния германски доход. Тук, разбира се, поставяме голямото условие, че разликите в растежа ще се запазят, но това е напълно възможно нека не забравяме, че днес Ирландия се радва на
по-висок среден доход на глава от населението
от тези на Великобритания и на Германия, а ирландците винаги са били от най-бедните народи в
Европа (по-бедни и от хората на Балканите дори) до влизането си в Европейския съюз в началото на 70-те години - със стандарт тогава, изоставащ от този на останалите в ЕС, колкото е
изоставащ и българският стандарт днес. Оттогава им отне точно малко над 30 години, за да
задминат стандарта на Великобритания и дори
на Германия. Такава трансформация наистина не
става с вълшебна пръчица за една-две години или
дори за десетилетие.
Факт е също така, че България днес расте
с темпове, по-високи и от тези на почти всички
останали страни от Централна и Източна Европа, които иначе се сочат за “страни отличнички”. Само Словакия с ръст от 6% годишно малко изпреварва България, докато Полша, Унгария,
Румъния отчитат темпове на растеж от 4 до
4,5% годишно. Чехия през 2006 г. отчита ръст на
икономиката от 5,5% годишно - също като България, но докато България се очаква от големите
световни банки да увеличи този ръст на почти
6% през 2007 г., Чехия се очаква да запази темпото до 4,5%.
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îïòèìèçúì
Допълнително основание за българска гордост
трябва да е и нещо, за което българите обикновено обичаме да се паникьосваме и самосъжаляваме - външния и изобщо държавния дълг. Истината е, че днес целият нетен външен и вътрешен
държавен и държавногарантиран дълг на България от около 8 милиарда щатски долара се равнява на само 28% от икономиката на България.
Българите са всъщност по-малко задлъжнели - в
абсолютен и относителен смисъл - от народите на съседна Гърция (общ дълг 230 млрд. щ.д. 109% от БВП на Гърция), на Германия (общ дълг
68.1% от БВП на Германия), на Белгия (93.6%
от БВП на Белгия), на Италия (107% от БВП на
Италия) или на Япония (общ дълг цели 170% от
БВП на Япония). С други думи, България и българските граждани - каквото и да дължат на чужденците и един другиму - могат да се издължат
изцяло, като “дадат” всичко, което сега произведат за около три месеца и 10 дни - или само за
100 дни. Същият вид издължаване ще струва на
Гърция и гърците 12 месеца от всичко, което
произвеждат - горе-долу същото за белгийци и
италианци.
България може да се похвали с изключително
отговорно управление на своите държавни финанси от години. Докато България сега, няма и от
година, не е имала бюджетен дефицит (а напротив - отчита излишъци), страни като Германия и Франция (да не говорим за Гърция и Италия) от години всяка година изразходват с държавните си бюджети милиарди евро назаем - с
по 3 до 4 процента от размера на техните икономики. Ако България правеше същото, то общият дълг на страната щеше да расте с около 500
милиона долара годишно - всяка година. А България прави точно обратното - устойчиво намалява своята задлъжнялост всяка година. Единственият не особено добър показател на българската икономика е сравнително високата сега инфлация - от около 7% годишно за 2006 г. Инфлацията обаче се очаква според анализите на водещите световни банки да спадне до по-приемливи
нива от малко над 4% през 2007 г. Опасността
от неовладяване на инфлацията е реална и трябва да се адресира действено от властта, защото инфлацията освен че прави хората по-бедни

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕНЪ ФРОНТЪ, Инк.
сега, застрашава в дългосрочен план устоите на
Наличието на “едри български бизнесмени” с
цялата икономика в условията на валутен борд.
политически покровители през всичките години
Като лоша черта на България и икономикаслед 1989 води до по-високи цени за потребителита ни се сочи високото ниво на корупцията и
те, т.е. до инфлация. Обикновени хора предприеорганизирана престъпност. В България наистина
мачи не могат лесно да навлязат в много печеза съжаление има доста корупция, но нека не преливши бизнеси поради неприлагането на законите
увеличаваме. Според класацията на Transparency
спрямо установили се бизнесмени “с връзки”. Така
International за 2006 г. България се нарежда като
създаващата се инфлация (заради липса на истинпо-малко корумпирана от Полша, която е вече
ска капиталистическа конкуренция) заплашва да
член на ЕС и се смята за “държава отличничка”
ликвидира конкурентността на България в ЕС.
в Централна и Източна Европа. България също
Заради валутния борд девалвацията на лева спрясе нарежда като по-малко корумпирана от Румъмо еврото е невъзможна и всякаква инфлация в
ния, Хърватия и Турция. И нека не забравяме, че
България, която е по-висока от тази в останалите европейски страни, прави произведеното в Бълв края на 90-те години цялата тогавашна Комигария по-скъпо и по-скъпо с всеки изминат ден.
сия на ЕС трябваше да си подаде оставка заради
Така след някоя и друга година България може да
корупционни скандали - президентката на Еврозагуби темпа си на растеж и никога да не настигкомисията тогава Едит Кресон (бивш френски
не Ирландия и Германия.
премиер) беше уловена, че подарява фиктивни обРешението е в истинска реформа на съдебществени поръчки от ЕС на личния си зъболената система и правоприлагане в България. Вмескар... Всички истински български патриоти и нато последните козметични конституционни проционалисти трябва да се борят с корупцията мени в България прокуратурата и всички следоно трябва да се борят и с понякога насаждания
ватели трябва изцяло да минат към изпълнителот чужди интереси нихилизъм у българите, че са
ната власт (както е в САЩ), за да бъдат полинякак си “по-развалени” от останалите европейтиците директно отговорни за прилагането на
ци. С неоснователно ниско самочувствие успешна
законите и правилата на поведение в икономикаикономика не се гради.
та всеки път, когато има избори. Да си сменят
Основното предизвикателство пред българместата сегашни, доказали негодност български
ската икономика сега е и ще бъде недостатъчнамагистрати, както направиха в Румъния в поста свобода на частната инициатива - чрез наледните 18 месеца и подмениха една трета от
личието на монополи под една или друга форма,
всички съдии, прокурори и следователи. За да наскоито поддържат висока инфлация. И неефективтигнем и задминем един ден Европа.
ността на съдебната система.

Дипл. инж. Г. Чаракчиев

Уважаеми госпожи и господа,
Драги сънародници,
Изминаха 2 години, откакто се бяхме събрали на същото това място по повод 29-ия
конгрес на БНФ. През тези 2 години се случиха доста неща, някои положителни, обнадеждаващи, други отрицателни, трагични.
Преди всичко трябва да споменем, че ни
напусна един голям българин, почетният председател на БНФ д-р Иван Дочев. На предсмъртния си одър той отправи своя завет

Áåçïàìåòíîñòòà çàòâàðÿ
âñÿêàêâè îðèåíòèðè êúì
íàñòîÿùåòî, à îùå ïîâå÷å
êúì áúäåùåòî
към всички българи, които милеят за Отечеството си, и най-вече към младите българи,
бъдещето на България.
“Моят завет” на д-р Дочев беше публикуван в сп. “Борба”, бр. 6 от декември 2005 г.
Пред този завет можем само да сведем глави
в дълбок поклон.
Както споменах по-горе, през тези 2 години се случиха и събития, които обнадеждават, карат ни да гледаме оптимистично на
бъдещето на България.
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През 2004 г. страната ни
Ще започна с “българомстана пълноправен член на НАразеца” цар Фердинанд, който
ТО. На 25 април 2005 г. бе подвъзпитавал сина си Борис да
писан Договорът за присъедимрази българите. 45 години се
няването на България към ЕС
наслушахме на обиди и клевети
от правителството с миниспо негов адрес. Доколко той е
тър-председател Симеон Сакбил такъв, ще си позволява да
скобургготски. По този повод
цитирам проф. Паул Линденбеше дадена много положителберг, който в своя очерк “Впена оценка от съответните инчатления и спомени от Бългаституции на ЕС относно посрия”, публикуван в юбилейния алтигнатите резултати от Бълманах на Царство България от
гария и българското правител1928 г., издателство Макс Бек,
ство, като беше направена и
Лайпциг, по случай 50 години от
критичната забележка (за Бълвъзраждането на древната българия много радостна и обнагарска държава и 1000 години
деждаваща), че България значиБългария на Симеон Велики, пително изпреварва в интеграцише:
онния процес другия кандидат - Румъния. Да
“Когато аз няколко седмици след обиколсе надяваме, че през октомври т.г. новото
ката си на Търново, Плевен, Пловдив, посебългарско правителство ще получи също потих в София цар Фердинанд, той сам си спомдобна оценка.
ни ония трудности и можеше да се забележи
На прага сме на съдбоносната за Българадостта му, че въпреки всичко ги е преодория дата - 1 януари 2007 г. Датата, определял. С искрено възхваление и признание заговолена за присъединяването на България в ЕС.
ри той за съществото на българщината и
Остават месеци до този исторически мославейки я, посочваше нейните первъзходстмент. България се връща отново в голямото
ва. Той изтъкна, че 500-годишното робство
семейство на свободните и демократични нанищо не е успяло да отнеме от силата на
роди на Европа, където властват други пратози народ. То е било един дълъг сън и сега
вила, законите и нормите на цивилизованата
всичко напира на повърхността. “Един твърд
общност.
човешки род, който трудно се води, но трябТози исторически момент ние не трябва да се има голяма почит към него. Изумитева, нямаме право да проиграваме.
лен е патриотизмът на този народ, предаТрябва да направим всичко възможно, да
ността му към земята, към отечеството.
вложим всичките си сили в постигането на
България обладава сила, обладава здравина, за
тази цел. Трябва да се противопоставим рекоито вън нямат точна представа. При спошително на всякакви опити за саботиране на
койно развитие, подкрепено от неизчерпаемипроцеса на интегрирането ни в ЕС от сили и
те естествени помощни сили, тя може да
кръгове, за които е по-изгодно да се работи
смае света!...”
на принципа “в мътна вода се лови най-добре
Ето това са думи, казани от “българомриба”.
разеца” цар Фердинанд относно българите и
Отправили погледи към европейското си
българщината.
бъдеще, не означава обаче да обърнем гръб на
Още редица други исторически събития,
своето минало. Безпаметността затваря всяособено от нашата нова и най-нова история,
какви ориентири към настоящето, а още
подлежат на преоценка. За живота и дейностповече към бъдещето.
та на цар Борис III проф. Георги Марков от
В българската история не трябва да осИнститута по история към БАН казва в електанат бели, непрочетени страници. Тази истронното издание на в. “Дневник” от 1 детория трябва да бъде основно преосмислена
кември 2004 г. следното:
и да престане веднъж завинаги да бъде слугиня
“...Цар Борис III е умерен и далновиден.
на политиката.
Всъщност той не е вярвал в победата на
14
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Германия. На 22 юни 1941 г., когато идва ноналице поне два от тях, за да бъде определено
вината, че Хитлер е обявил война на Съветедно управление за фашистко:
ския съюз, в двореца в София се възцарява
1. Пирамидално общество начело с вожд,
погребална атмосфера. Царят си дава сметизградено върху единството на партия и
ка, че над страната ни надвисват съдбоносни
държава.
изпитания и от този момент нататък една
2. Корпоративно обществено устройстцел става жизнено важна за него: да бъде
во и възпрепятстване на преливането на
запазена България от разгарящия се световен
социалните групи една в друга.
пожар. Цар Борис III заслужава да бъде реаби3. Вътрешен геноцид.
литиран като голям български държавник...”
Италия след 1922 г. отговаря на първите
В българската историография все още нядва критерия и затова управлението на Мукои неща се премълчават. Пише се например,
солини е определено като фашистко. Испаи то доста подробно, за партизанското двиния има третия признак, но няма първите
жение през 1941-1944 г., а след това пък ги
два, тя не е била фашистка държава, отсича
няма горяните. А българските горяни бяха пърконгресът.
вите в Европа, далеч преди Унгарската ревоКъде е тук България? Ами тя не се вмеслюция от 1956 г., Пражката пролет от 1968
тва в нито един от критериите и форумът
г., съпротивата на полския “Солидарност”, ковъобще не я обсъжда като възможна държава
ито с оръжие в ръка се изправиха срещу убийсс фашистко управление. Няма как да притутвата без съд и присъда, срещу отнемането
риш вътрешен геноцид на управление, което
на собствеността на хората, на най-ценното
отказва да депортира еврейските си поданиза селския труженик - земята.
ци в германските концлагери.
Към тези българи, повечето от които
Ето този малкоизвестен досега факт,
загубиха живота си в тази борба, българскабих допълнил - съзнателно потулван, трябта историография е все още длъжница.
ва да стане достояние на всеки един бългаКрайно време е, драги сънародници, в бълрин, за да престанат най-после лъжите и забгарската историческа терминология да изчезлудите по този въпрос.
нат веднъж завинаги такива названия като
Уважаеми госпожи и господа, в последно
антифашистка съпротива, първо антифашисвреме сме свидетели на едно ново възраждане
тко въстание в Европа (септемврийското от
на българското национално самосъзнание. Пъ1923 г.), монархофашизъм. Трябва открито и
тят, по който се върви, силно лъкатуши.
по най-категоричен начин да се каже пред бълЛюшкаме се от една крайност към друга. Загарския народ, че в България до 9 септември
това БНФ е длъжен да вземе отношение по
1944 г. не е имало фашизъм и фашистко уптози, станал много актуален въпрос.
равление.
Преди немного време един български поДа се обнародват и направят достояние
литик заяви гръмогласно от най-високо мясна цялата българска общественост резултато: “...Българският национализъм е окончатите от проведения през 1985 г. в Щутгарт,
телно мъртъв!” На този български политик
Германия, световен конгрес на историците,
явно не е ясно какво представлява българскина който една от задачите е била да формулият национализъм. Не му е ясно, че ако той е
ра научно понятието фашизъм и да определи
мъртъв, ще е мъртва и България. Защото
държавите в Европа, които са имали фашистбългарският национализъм е преди всичко патки правителства по време на Втората свериотизъм и поставя Отечеството над всичтовна война. Във форума взе участие и бълко - над личните интереси, над различните
гарска делегация, ръководена от покойния проф.
политически разбирания и идеологически убежМито Исусов. Нашите историци заминават
дения. Българският национализъм е бил през
за Щутгарт да отстояват идеологическата
вековете винаги синоним на толерантност и
“визия” за българския “монархофашизъм”. Исуважение към другите народи и етноси. На
торическият форум след дълго обсъждане се
понятието “великобългарски шовинизъм”, тази
обединява около следните три критерия за факоминтерновска измислица и безсмислица, няшизъм, като посочва, че е задължително да са
ма да се спирам, тъй като не заслужава наше15
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то внимание.
Така, както направи германската държаПословичната българска толерантност,
ва. След падането на желязната завеса Гергоспожи и господа, обаче не е еднопосочна
мания издейства от Русия изселването на всичулица. Така както българите винаги са уважаки желаещи от т.нар. Wolgadeutschen. В проли и уважават другите етноси, независимо
дължение на последните 10-12 години почти
как те се наричат - български цигани, бълвсички някогашни германски преселници от врегарски турци, български евреи, арменци и пр.,
мето на Екатерина II, около 1783 г., по Потака и последните трябва да уважават бълволжието - към 3 млн. души, се върнаха в
гарите.
Германия.
Абсолютно недопустимо е отделни малПризовавам онези българи, които живецинствени групи, като например тези на бълят в чужбина, особено тези от страните гарските цигани, да нападат, да нанасят почленки на ЕС, да използват всяка възможност
бой и дори да убиват български граждани, стуи да лобират за България.
денти и техни преподаватели, професори.
Интеграцията на България в ЕС, уважаЗадължение на държавата е такива пресеми г-н външен министър на Република Бългатъпления да бъдат наказвани с цялата стрория, е една национална кауза и за нея се лобира
гост на закона, независимо от кого са извърсамо и единствено от убеждение и в никакъв
шени. В противен случай се създават условия
случай срещу заплащане. От българи - от
за саморазправа, а това е израз на банкрутилюбов към Отечеството, от чужденци - от
рала държавност.
уважение към страната.
Недопустимо е също така да се говори
Призовавам нашите съидейници и съмишна чужди езици от български чиновници в бълленици в България да разясняват и убеждават
гарски държавни учреждения и общини и да се
разколебаните, че мястото на България е в
отказва да бъдат обслужвани граждани, коиЕвропейската общност, защото това е бъто не говорят този чужд език.
дещето на Европа. Неверни, безпочвени и доНо, уважаеми госпожи и господа, недопусри користни са твърденията, че народът ни
тимо е и това да се вдигат лозунги от рода на
бил прост, мързелив, нискоинтелигентен и за“България на българите” и да се палят фесове
това Европа щяла да отложи приемането ни.
по улици и площади. Българското общество
Младото българско поколение е нагледно
трябва да прояви решителна нетърпимост
доказателство за точно обратното. Това такъм подобни прояви и ексцесии, които комплантливо, ученолюбиво българско поколение,
рометират българския национализъм.
което печели златни медали и отличия на свеДраги сънародници, остават броени метовни олимпиади по математика, физика, инсеци до датата 1 януари 2007 г. Нека всеки от
формационна техника, печели шахматни конас направи всичко възможно, което е по сирони - в най-интелигентната игра. Българслите му, да подпомогне процеса на европейските студенти в чужбина са винаги един от
ката ни интеграция. Пълноправното членстнай-добрите, според думите на техните прево на България в Обединена Европа открива
подаватели.
пред страната и един друг исторически шанс.
Затова да вдигнем гордо главите си и да
Да подаде братски ръка и помогне на нашите
извървим начертания си път без никакво чувбратя и сестри от Република Македония по
ство за малоценност.
пътя им към европейската им интеграция.
На добър път и нека на 1 януари 2007 г.
Разбира се, при условие нашите братя и сесда вдигнем наздравица и се поздравим като
три от Македония да разберат, че ръката,
пълноправни членове на обединена Европа. Какоято им подаваме, е братска. Да засилим
то страна, в която е в сила върховенството
културните си връзки и приятелските взаина закона, повеляван от една осъвременена
моотношения с нашите сънародници от ЕгейсТърновска конституция.
ка Македония и Източна Тракия, от ЗападниА възстановяването на Търновската конте покрайнини. Да приютим всички желаещи
ституция винаги е било и ще бъде програмна
хора с българско самосъзнание от Бесарабия,
цел на БНФ.
Молдова, Украйна, Крим и Поволжието.
Благодаря ви за вниманието!
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Èçëîæåíèå íà Åâäîêèì Åâäîêèìîâ
ïðåä 30-èÿ êîíãðåñ íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò
Уважаеми госпожи и господа,
Сегашният 30-и конгрес на БНФ се провежда в решителен за страната ни и за организацията момент. Намираме се в навечерието на
влизането на България в Европейската общност.
От това зависи дали България ще излезе от
блатото, в което я докара комунистическата
диктатура, или ще продължи да бъде жертва на
наследниците на БКП и на различните мафии.
Ето, повече от 15 години, откакто бе сложен край на комунистическия режим. Но страната ни продължава да тъпче в така наречения
преход от комунистическа диктатура към едно
отворено демократично общество.
При това положение се налага БНФ да излезе от своята политическа изолация и да
се намеси директно в политическия живот на страната - било като подкрепи една от
съществуващите партии, или сам се превърне в политическа партия. Вместо общи
фрази необходимо е БНФ да излезе с конкретни предложения за решаване на актуалните
проблеми. Вместо голи обещания за увеличение на заплатите, обещания за общо подобрение на нивото на живота БНФ трябва да излезе с искане за разчистване на проблемите от миналото, които спъват развитието на страната. Това важи например за
обявяване за невалидни решенията на прословутите и незаконни народни съдилища,
това важи за референдума, с който България бе обявена за република, и най-вече за
възстановяване на Търновската конституция. Тук му е мястото да се спрем на отношението на БНФ към Негово Величество Симеон Втори. У нас никога не е имало
съмнение по този въпрос. Симеон Втори е част от Търновската конституция. Обаче
начинът, по който той подаде ръка на наследниците на БКП и след като заяви, че НДСВ
не ще влиза в коалиция с БСП, а след това постъпи точно обратно, голяма част от
неговите поддръжници започнаха да се съмняват дали не е време да преразгледат своите
позиции.
Българският национален фронт трябва да заклейми като недостатъчни мерките за
ограничаване на организираната престъпност и корупцията.
Всички тия проблеми трябва да бъдат решени преди влизането на България в Европейската общност. В противен случай може да се наложи отлагане на присъединяването
към Европейската общност, а това би означавало страната ни да бъде осъдена на още
години застой.
Конгресът ще трябва също да вземе решение за промени на устава на организацията, защото сегашният устав е изработен да отговаря на условията в чужбина.
Всички тези проблеми и решенията на Конгреса ще трябва да влязат в заключителната резолюция. Предлагам тази резолюция да бъде изработена от комисия от петима
души, в която да влязат: 1) сегашният председател Александър Дърводелски; 2) подпредседателят Георги Спасов; 3) Емил Атанасов; 4) Георги Чаракчиев, и моя милост Евдоким
Евдокимов.
4 юни 2006 г.
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Ïðèâåòñòâèå îò Íàöèîíàëíî äâèæåíèå Ñèìåîí Âòîðè
èÿ
í
å
ë
è
ëè÷íî
îò Í. Â. öàð Ñèìåîí II, ïðî÷åòåíî îò
â
à
ð
ä
ç
çàì.-ïðåäñåäàòåëÿ íà ÍÄÑÂ ã-í Íèêîëàé Ñâèíàðîâ
Ïî

Ñîôèÿ, 4 þíè 2006 ã.

Óâàæàåìè èíæ. Äúðâîäåëñêè,
Ïîçäðàâÿâàì Âàñ è âñè÷êè äåëåãàòè ñ ïðîâåæäàíåòî íà ÕÕÕ êîíãðåñ íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò.
Ïðåç òåçè ãîäèíè Âàøàòà îðãàíèçàöèÿ äîêàçà, ÷å ðàáîòè âñåîòäàéíî çà äîáðîòî íà Ðîäèíàòà. Ðàçïðúñíàòè ïî öåëèÿ ñâÿò, ÷ëåíîâåòå
íà ÁÍÔ ñà ñå ïîñâåòèëè íà ñúõðàíåíèåòî íà
áúëãàðñêèÿ äóõ, íà îïàçâàíå íà îíåçè âå÷íè
öåííîñòè â êóëòóðàòà íà íàðîäà íè, êîèòî èçãðàæäàò íàøàòà èäåíòè÷íîñò êàòî íàöèÿ.
Âñåêè ÷îâåê, êîéòî äúëãî å æèâÿë äàëå÷
îò Áúëãàðèÿ, îñîáåíî êîãàòî å áèë ïðèíóäåí äà
ÿ íàïóñíå, íå ñïèðà äà èçïèòâà îíåçè ñèëíè
Г-н Николай Свинаров чете приветствието
ðîäîëþáèâè ÷óâñòâà, êîèòî ãî êàðàò äà äàâà
âñè÷êî îò ñåáå ñè, çà äà áúäå ïîëåçåí íà Ðîäèíàòà. Ïðåç ïåðèîäà íà òîòàëèòàðèçìà ó íàñ Áúëãàðñêèÿò íàöèîíàëåí ôðîíò áå èñòèíñêè êîðåêòèâ íà ñëó÷âàùîòî ñå â ñòðàíàòà. ÁÍÔ áå îðãàíèçàöèÿòà, êîÿòî ïðèå êàòî ñâîÿ ìèñèÿ äà îòñòîÿâà äåìîêðàòè÷íèòå ïðèíöèïè çà ðàçâèòèå íà îáùåñòâîòî íè - ïðîöåñ, êîéòî òîãàâà áå ïðåêúñíàò â Áúëãàðèÿ.
Ñëåä ïðîìåíèòå ïðåç 1989 ã. äåéíîñòòà íà ÁÍÔ âå÷å å ñúîáðàçåíà ñ íîâèòå ðåàëíîñòè. Â
ìîìåíò, â êîéòî ñòðàíàòà íè å ïðåä ðåàëèçèðàíåòî íà ñâîÿòà ñòðàòåãè÷åñêà öåë - ÷ëåíñòâîòî â
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, îðãàíèçàöèÿ êàòî Âàøàòà å îñîáåíî ïîëåçíà ñúñ ñâîÿòà ïàòðèîòè÷íà äåéíîñò. Â íàøèÿ ãëîáàëèçèðàù ñå ñâÿò âñå ïî-÷åñòî ãîâîðèì çà îïàçâàíåòî íà íàöèîíàëíèòå îñîáåíîñòè, çà ïðåäàâàíå íà íîâèòå ïîêîëåíèÿ íà ñúõðàíåíèòå öåííîñòè, êîèòî íè ñïëîòÿâàò è ñ êîèòî
íèå ùå äîïðèíåñåì çà îáîãàòÿâàíåòî íà åâðîïåéñêàòà îáùíîñò. Â òîâà îòíîøåíèå èìàòå ìîÿòà
ïîäêðåïà.
Æåëàÿ íà âñè÷êè çäðàâå è óñïåøíà ðàáîòà íà ôîðóìà!
Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè

Ïðèâåòñòâèå îò ×èêàãñêèÿ êëîí íà ÁÍÔ
äî 30-ÿ êîíãðåñ íà ÁÍÔ, Èíê.
Óâàæàåìè äåëåãàòè,
Ãðàäñêàòà îðãàíèçàöèÿ íà ÁÍÔ, êëîí ×èêàãî, âè ïîçäðàâÿâà ñ îòêðèâàíåòî íà 30-ÿ êîíãðåñ íà
íàøàòà îðãàíèçàöèÿ.
Ïîæåëàâàìå âè ïîëçîòâîðíà ðàáîòà è ìúäðîñò â ðàçèñêâàíèòå ïðîáëåìè. Òîçè êîíãðåñ ìîæå
áè ùå áúäå ïîñëåäíèÿò, ïðåäè äà ñòàíåì ðàâíîïðàâíè ÷ëåíîâå íà åâðîïåéñêîòî ñåìåéñòâî, è
çàòîâà íåãîâèòå ðåøåíèÿ ñà îò èçêëþ÷èòåëíà âàæíîñò êàêòî çà îðãàíèçàöèÿòà, òàêà è çà áúäåùåòî íà Ðîäèíàòà íè.
Æåëàåì âè çäðàâå è ñïîëóêà!
Çà Áúëãàðèÿ!
Áîðèñëàâ Áîðèñîâ
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Äðàãè ñúíàðîäíèöè,
Ïîðàäè íåâúçìîæíîñò äà ïðèñúñòâàì íà êîíãðåñà íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò, Èíê., àç, Ïàíàéîò Ñàðàéäàðîâ, ÷ëåí íà ÓÑ íà ÁÍÔ çà Àâñòðàëèÿ, âè èçïðàùàì ìîèòå ñúðäå÷íè ïðèâåòñòâèÿ è ïîæåëàíèÿ
çà áëàãîòâîðíà è óñïåøíà ðàáîòà ïðåç ñëåäâàùèòå íÿêîëêî äíè. Àç è ìîèòå ñïîäâèæíèöè â Àâñòðàëèÿ,
ïðèâúðæåíèöè íà íàøàòà äåéíîñò â ÁÍÔ, ñ ãîëÿì èíòåðåñ ùå ñëåäèì ðàáîòàòà âè ïî ïðèåìàíå íà âàæíè
ðåøåíèÿ è ðåçîëþöèè âúâ âðúçêà ñ ïðåäñòîÿùàòà íè äåéíîñò çà ïîäïîìàãàíå è îñúùåñòâÿâàíå íà äåìîêðàòè÷íèòå ïðîìåíè â Áúëãàðèÿ.
Ïðåç ïîñëåäíèòå 16 ãîäèíè òåçè ïðîöåñè áÿõà âñÿ÷åñêè ñïúâàíè îò áèâøèòå ïðåäñòàâèòåëè íà êîìóíèñòè÷åñêèÿ ðåæèì, êîéòî îòíîâî óçóðïèðà âëàñòòà, ïðîäúëæàâà äà äúðæè â ïîä÷èíåíèå íàðîäà íà Áúëãàðèÿ.
Íèå, áúëãàðñêèòå ïîëèòè÷åñêè åìèãðàíòè è åìèãðàíòèòå âúîáùå, íå òðÿáâà äà çàáðàâÿìå ñâîèòå
ñúíàðîäíèöè è ñìå äëúæíè âñÿ÷åñêè äà èì ïîìàãàìå â áîðáàòà çà ñïðàâåäëèâîñò è äåìîêðàöèÿ.
Íà íàøèÿ êîíãðåñ ùå ñå âçåìàò âàæíè ðåøåíèÿ. Ñèãóðåí ñúì, ÷å òå ùå áúäàò â ñúãëàñèå ñ èäåîëîãèÿòà íà íàøåòî äâèæåíèå, ñúçäàäåíî ïðåäè ïîâå÷å îò 50 ãîäèíè çà áîðáà ïðîòèâ êîìóíèñòè÷åñêèÿ ðåæèì.
Íåãîâèÿò îñíîâàòåë - ãîëåìèÿò ðîäîëþáåö ä-ð Èâàí Äî÷åâ, îòäàäå öåëèÿ ñè æèâîò íà òàçè áëàãîðîäíà
èäåÿ. Ñ íåîòäàâíàøíàòà ìó ñìúðò ÁÍÔ çàãóáè ñâîÿ âîæä è âäúõíîâèòåë, íî òîé íè îñòàâè ïúò, ïî êîéòî äà
âúðâèì.
Äðàãè ïðèÿòåëè, êîìóíèçìúò îòíîâî å íà âëàñò. Íåîáõîäèìî å åäèíåíèå íà âñè÷êè íàöèîíàëíè ñèëè,
êîèòî çàåäíî äà íàíåñàò ñúêðóøèòåëåí óäàð íà êîìóíèñòè÷åñêèòå óáèéöè. Ïúòÿò íà åäèíåíèåòî å òðóäåí,
íî íå íåâúçìîæåí.
Ñ íàé-ñúðäå÷íè ïîçäðàâè è ïîæåëàíèÿ çà óñïåõ,
Âàø Ïàíàéîò Ñàðàéäàðîâ
2 þíè 2006 ã., Ìåëáúðí, Àâñòðàëèÿ

Äî Ïðåçèäèóìà íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò
Äî Ïðåäñåäàòåëÿ íà ÁÍÔ ã-í Àë. Äúðâîäåëñêè

Äðàãè ñúèäåéíèöè,
Òúé êàòî íå ñúì â ñúñòîÿíèå äà ïðèñúñòâàì íà ïðåäñòîÿùèÿ ðåäîâåí äâóãîäèøåí 30-è êîíãðåñ, îòïðàâÿì ñâîèòå è òèÿ íà âñè÷êè íàøè ÷ëåíîâå è ïðèÿòåëè - ñïîäâèæíèöè íà ÁÍÔ îò Ìåëáúðí, ùàòà Âèêòîðèÿ,
Àâñòðàëèÿ, ìîèòå íàé-ñúðäå÷íè áëàãîïîæåëàíèå çà óñïåøíà ðàáîòà, ðåøåíèÿ è ðåçîëþöèè çà âúçìîæíî
íàé-äîáðà ïðîãðàìà çà ïðîäúëæàâàíå íà íàøàòà îðãàíèçàöèîííà äåéíîñò â ïîäïîìàãàíå íà ðîäèíàòà íè çà
ïðåâðúùàíåòî é â ïðàâîâà è ïðîñïåðèðàùà ñòðàíà - çà äà áúäå òÿ â ñâåòà êàòî ðàâíà ñ äðóãèòå äåìîêðàòè÷íè äúðæàâè.
Íèå, ðàçïèëåíèòå ïî ñâåòà áúëãàðñêè åìèãðàíòè, íèòî çà ìèã íå ñìå çàáðàâèëè ñâîÿòà Ðîäèíà è âèíàãè
ñìå ñå ñòàðàëè äà é ïîìîãíåì. Öåëòà íà íàøèÿ êîíãðåñ å òî÷íî òàçè - äà ïîäîáðè ïðîãðàìàòà íà áúäåùàòà
äåéíîñò íà ÁÍÔ, ñúçäàäåí ïðåäè ïîâå÷å îò ïîëîâèí âåê îò íàøèÿ ñúíàðîäíèê, ãîëåìèÿ ðîäîëþáåö ä-ð Èâàí
Äî÷åâ. Òîé óñïÿ äà îáåäèíè áúëãàðñêàòà åìèãðàöèÿ â åäèíåí ôîðóì ñ áëàãîðîäíà ìèñèÿ è äîñòîéíî ìÿñòî â
èñòîðèÿòà. Ñ íåîòäàâíàøíàòà ìó êîí÷èíà öÿëàòà íè Ðîäèíà çàãóáè åäèí äîñòîåí áîðåö çà ÷îâåøêè ïðàâäèíè.
Ñúñ ñâîÿ æèâîò è äåëî òîé ñå íàðåæäà äî íàé-èçáðàíèòå ñèíîâå íà Áúëãàðèÿ. Íåãîâèÿò ïðèìåð ùå íè âäúõíîâÿâà çà îùå ïî-óñèëåíà áîðáà çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåìîêðàòè÷íèòå ïðîìåíè ó íàñ.
Äëúæíè ñìå äà ïðîäúëæèì äåëîòî íà ä-ð Èâàí Äî÷åâ è äà ïðåäàäåì îïèòà ñè íà áúäåùèòå ïîêîëåíèÿ.
Íèå, åìèãðàíòèòå îò äàëå÷íà Àâñòðàëèÿ, â äíèòå íà ïðåäñòîÿùèÿ êîíãðåñ, ùå áúäåì ñ ìèñëèòå ñè ñ
âàñ, ñêúïè ñúèäåéíèöè, è ùå ñëåäèì âàøèòå ðåøåíèÿ çà óòâúðæäàâàíåòî íà Áúëãàðèÿ êàòî äåìîêðàòè÷íà
ñòðàíà.
Íà äîáúð ÷àñ è óñïåøåí êîíãðåñ!
Ñ íàé-äîáðè áëàãîïîæåëàíèÿ,
Áîðèñ Êàìáóðîâ, Ìåëáúðí, Àâñòðàëèÿ

Áðàòÿ è ñåñòðè,
Ñ íàøèÿ ïîçäðàâ è îáåùàíèÿ - “Çà Áúëãàðèÿ!”, âè ïðàùàì ïðèâåò îò äàëå÷íà Àìåðèêà! Ñêúðáÿ, ÷å íå
ìîãà äà áúäà ñ âàñ íà òàçè èñòîðè÷åñêà ñðåùà - Òðèäåñåòèÿ ðåäîâåí äâóãîäèøåí êîíãðåñ íà Áúëãàðñêèÿ

19

Б О Р Б А
íàöèîíàëåí ôðîíò, íî áúðçàì äà âè ïîæåëàÿ óñïåøíà ðàáîòà è ìíîãî “ïå÷àëáè”. Äà! - ïå÷àëáè, ìåðåíè ñ
áðîÿ íà ñúðöàòà è óìîâåòå íà ìëàäèòå áúëãàðè, êîèòî òðÿáâà äà ïðèâëå÷åì, çà äà ïðîäúëæàò äåëîòî íè,
çàïî÷íàòî ïðåäè 58 ãîäèíè.
Áúëãàðñêèÿò íàöèîíàëåí ôðîíò ùå îñòàíå çà âå÷íè âðåìåíà ïðèçíàò êàòî íàé-ãîëÿìàòà ïàòðèîòè÷íà
èçÿâà íà áúëãàðèòå ïî âðåìåòî íà æåñòîêîòî ÷åðâåíî ðîáñòâî, íàé-òåæêîòî â èñòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ.
Ìàëöèíàòà áúëãàðè, ñïàñèëè ñå êàòî ïî ÷óäî îò íîêòèòå íà áîëøåâèøêèÿ çâÿð, óñïÿõà äà ñúçäàäàò åäíà
îðãàíèçàöèÿ, êîÿòî ïðîñúùåñòâóâà âå÷å 58 ãîäèíè è êîÿòî òðÿáâà äà ïðîäúëæè æèâîòà ñè êàòî ó÷èòåë íà
ìëàäèòå áúëãàðñêè ïîêîëåíèÿ ïî ðîäîëþáèå è íàöèîíàëíî ñúçíàíèå.
Êàòî ïîñëåäåí æèâ ÷ëåí îò ó÷ðåäèòåëíîòî ñúáðàíèå íà íàøàòà îðãàíèçàöèÿ â 1948 ã. ïîçâîëÿâàì ñè
äà íàïîìíÿ è äà ïîâòîðÿ: íèå èìàìå çàäúëæåíèåòî äà äúðæèì âèñîêî áúëãàðñêîòî çíàìå è äà âëîæèì
âñè÷êèòå ñè ñèëè, çà äà îïðàâäàåì äàäåíîòî îáåùàíèå, ÷å ùå æèâååì è êîãàòî òðÿáâà, ùå óìðåì çà
Áúëãàðèÿ!
Ä-ð Õðèñòî Ïîïîâ
Ñàíòà Ôå, Íþ Ìåêñèêî, ÑÀÙ
Óâàæàåìè ãîñïîäèí Äúðâîäåëñêè,
Óâàæàåìè ãîñïîäèí Ñïàñîâ,
Íàé-ñúðäå÷íî èñêàì äà âè ïîçäðàâÿ çà 30-èÿ êîíãðåñ íà ÁÍÔ, êàòî âè ïîæåëàâàì óñïåõ. È äà âúðâèì
çàåäíî íàïðåä!
Äîðà Àíäîíîâà, çàì.-ïðåäñåäàòåë íà ÁÄÔ, Ïëîâäèâ
Äî 30-èÿ êîíãðåñ íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò,
Ñîôèÿ, Áúëãàðèÿ
Íåçàâèñèìîòî äðóæåñòâî çà çàùèòà ïðàâàòà íà ÷îâåêà “Èëèÿ Ìèíåâ” - Ïàçàðäæèê, ñ ïðåäñåäàòåë
Òðèôîí Ã. Õðèñòîñêîâ, ïîçäðàâÿâà êîíãðåñà íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò è èçðàçÿâà ïúëíà ïîäêðåïà
çà äåéñòâèÿòà íà ñúùèÿ. Èñêàò ñå ðåàëíè äåéñòâèÿ â îáùåñòâåíîïîëèòè÷åñêèÿ æèâîò íà ñòðàíàòà. Ñ
àêòèâíîñò äà ñå ïðîïàãàíäèðà ñðåä íàøèÿ íàðîä, ÷å èäåèòå íà ÁÍÔ ñà íàñî÷åíè êúì íàöèîíàëíî åäèíñòâî
è íàðîäíî áëàãîïîëó÷èå. Íèå ïðèçîâàâàìå êîíãðåñà íà ÁÄÔ äà ñòàíå âîäåù â îáåäèíåíèå íà äåñíèòå
öåíòðèñòêè ñèëè â èìåòî íà äåìîêðàöèÿòà, ñâîáîäàòà è ïðîñïåðèòåòà íà Áúëãàðèÿ.
Ïîäïèñàëè:
Òðèôîí Õðèñòîñêîâ - ïðåäñåäàòåë, Âåñåëèí Ñòîéêîâ - ãîâîðèòåë, Åãîð Òðàÿíîâ - ÷ëåí, Áîðèñ
Íèêîëîâ - ÷ëåí, Ãðèãîðèîñ Òåîäîðèäèñ - ÷ëåí, Ãåîðãè Õàäæèéñêè - ÷ëåí, Âàñèë ×åðòàðîâ - ñåêðåòàð

Ïðèâåòñòâèå îò ÓÑ íà ÀÁÍÔ, ïîäïèñàíî îò Áîðèñëàâ Ãåîðãèåâ Òèêâàíîâ
Ìíîãîóâàæàåìè ã-í Äúðâîäåëñêè,
Ãîñïîæè è ãîñïîäà äåëåãàòè, ñêúïè ãîñòè, áðàòÿ è ñåñòðè,
Ïðèâåòñòâàì âè ñ ïðîâåæäàíåòî íà 30-èÿ þáèëååí êîíãðåñ íà ÁÍÔ. Äîáðå äîøëè! Íèå ñå ðàäâàìå è
ñìå ùàñòëèâè, ÷å ÁÍÔ äúðæè çäðàâî è âèñîêî ôàêåëà íà áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí äóõ, îáåäèíèë âñè÷êè
áúëãàðñêè ÷åäà, ïðúñíàòè ïî çåìíîòî êúëáî, ïðåäïî÷åëè ñâîáîäàòà ïðåä êîìóíèñòè÷åñêîòî ðîáñòâî. È
ñåãà ñòîè îòêðèò âúïðîñúò - îò íàñ çàâèñè ùå îñòàâèì ëè äîì çà íàøèòå äåöà, ùå ïðåáúäå ëè âúâ âåêîâåòå
ìàéêà Áúëãàðèÿ, çàùîòî èìà áúëãàðè, â êîèòî áúëãàðèíúò îòäàâíà å óìðÿë.
Íàøàòà áîðáà ïðîäúëæàâà.
Ïîçäðàâÿâàìå åðóäèðàíèÿ, ñìåë è áîåê ðåäàêòîðñêè åêèï íà ñï. “Áîðáà” - åäèíñòâåíàòà ñâåòëèíà â
òîòàëíèÿ ìðàê íà äíåøíîòî ìåäèéíî çàòúìíåíèå. Âàøåòî ñïèñàíèå å æèâàòà âðúçêà ìåæäó áúëãàðèòå,
îöåíÿâàìå âèñîêî âàøèÿ ïîëåçåí òðóä, âàøåòî ñïèñàíèå íè ó÷è, ÷å áåç áîðáà íÿìà ïîáåäà.
Çà ÁÍÔ - Ñîôèÿ, ùå ñè ïîñëóæà ñúñ ñëîâîòî íà Íàøèÿ Áîã Èèñóñ Õðèñòîñ: “ïîâäèãíåòå ñè î÷èòå,
íèâèòå ñà ïîáåëåëè, ïðåáîãàòà æúòâà, ðàáîòíèöèòå ìàëêî.”
Íà âñè÷êè ïðèñúñòâàùè èñêàì äà ïîæåëàÿ äîáðî çäðàâå, ùàñòèå è óñïåõè â áîðáàòà çà âúçðîäåíà,
ìîãúùà è ñîöèàëíî ñïðàâåäëèâà ìàéêà Áúëãàðèÿ.
Áîæå, ïàçè Áúëãàðèÿ!
Áëàãîäàðÿ çà âíèìàíèåòî!
Áîã àä âè áëàãîñëîâè! È äà óâåí÷àå íàøàòà áîðáà ñ ïîáåäà!
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С най-топли думи и пожелания за успех в трудната, но не невъзможна цел, която
Българският национален фронт, Инк., си поставя - единение на всички националномислещи и отговорни сили за извоюване на победа над носителите на злото в
българския политически живот - комунистическата партия и власт, още поздравиха конгреса господата:
Иван Григоров Български национални легиони;

Тошо Пейков Движение за национално възраждане “Оборище”

Проф. д-р Петър Константинов Движение “Мати Болгария”

Цветан Манчев - Български демократичен съюз “Радикали”
Дянко Марков - Съюз “Истина”

Инж. Никола Рухчев - Съюз на възпитаниците
на военните на Н. В. училища

Боян Боянов - Расате Български национален съюз

Тодор Тодоров - Съюз на репресираните в България след 9 септември 1944 г.
Доц. Емил Александров - Научен център за българска национална стратегия
Методи Спасов - Лига на правата на човека в България
Дечко Драгиев - Съюз на Еврофедералистите
Иван Шалев - Съюз на македонските организация
21

Б О Р Б А

Егор Траянов Български национален фронт,
Испания

Костадин Семерджиев - Български национален фронт
и Български демократически форум - Трявна

Иван Тодоров - Български национален фронт - Чикаго
(председател на КРК при ЦУС на БНФ, Инк.)

Васил Чергаров - Независимо дружество за защита правата на човека - Пазарджик
Капка Найденова - зам.-председател на Християнрадикалната партия
Атанас Цукев - Асоциация БНФ - Пазарджик
Станислав Николов - от името на Йордан Ганчовски, Чикаго, САЩ (секретар на
БНФ, Инк.)
Димитър Боянов - Български демократически форум - Варна
и други, направили ценни изказвания и препоръки.
Българският национален фронт, Инк., благодари за съпричастността и на тези,
чиито имена не можахме да поместим в този брой, надявайки се, че всички заедно в
похода за възстановяване на българската държава такава, каквато е била преди заграбването й от комунистите, ще победим. С нами Бог!
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Áúëãàðñêè äåìîêðàòè÷åñêè ôîðóì
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БДФ определя своя идеологически облик като демократична партия с националнопатриотичен дух, защитаваща българския традиционализъм, стремежът за
национално и духовно обединение на всички
българи чрез възраждане на българските
традиции, културна идентичност и реали22

зация на българските национални приоритети.
Българският демократически форум е
за формиране на нова национална политика, която да осигури благоденствието и
сигурността на българския народ. Ние ясно осъзнаваме, че повечето страдания на
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хората в България през последните 16 години произлизат от колебанията, спиранията, забавянията в хода на модернизацията на държавното управление и предначертания хаос в обществено-политическата
и икономическата система на страната,
тайно насочван и ръководен от националните предатели, агентите на Държавна
сигурност и комунистическите реакционери. Ние не можем да отминем с мълчание
факта, че България на прага на членството си в Европейския съюз е в тежка идейна, политическа, обществена и икономическа безпътица. Проблемите на националното стопанство са много тежки и сериозни, същевременно правителството и парламентът нямат ясен план как и по какъв
начин страната да формира новите си национални приоритети, основани на новите
геополитически и световни реалности. Поради това днес българският народ живее в
несигурност за своя живот, за своето имущество и най-вече не вижда ясна перспектива за своето бъдеще. Във връзка с това
Българският демократически форум вижда
следните задачи пред демократичните политически сили за излизане от кризата:
1. Преструктуриране на дясното политическо пространство с цел консолидация на политическите субекти около формиране на новите национални приоритети
на България, очертаване рамките на новата демократична идеология, почиваща на
новите обществено-политически потребности и условия.
2. Изчистване на десните политически субекти от агенти и сътрудници на бившата Държавна сигурност, РУМНО, както и от компрометираните политически
фигури, спомогнали за разрушаване на авторитета на десните политически сили в
България. Формирането на нови политически лидери и национална стратегия за
развитието на България.
3. Избор на нов десноориентиран президент, който може единствено да промени политическото статукво.
БДФ осъзнава, че за да станат реал-

ност тези цели и задачи на десните сили, е
нужна голяма и радикална промяна както
в организационен, така и в идейно-политически план.
В обществено-политически план БДФ
приема за своя най-важна задача да помогне
за излъчването на общ кандидат за президент и спечелването на президентските избори. Това е начинът да дадем нови перспективи на обществото и да проправим пътя за ново отговорно управление на демократичните сили. БДФ казва “Да!” на българския национализъм и етично съжителство, европейска толерантност и граждански
права и твърдо “Не!” на фалшивия национализъм, на националистическата демагогия и
предаването на националните идеи.
Ние, от БДФ, виждаме, че днешното
държавно управление е пагубно за реализацията на българските национални приоритети. Тройната коалиция, съставена с мандата на ДПС, представлява сериозна заплаха за демократичните устои на държавата. Престъпността и корупцията се
превръщат в емблема на България. Управлението е непрозрачно и съсредоточено в
ръцете на безскрупулна политическа олигархия. Реабилитира се комунистическият
режим, откъснал страната от цивилизования свят и причинил страдания на стотици хиляди български граждани и техните семейства.
Българският демократически форум е
за защитаване на националния интерес и
правото на българските граждани да се възползват от възможностите, които предлага европейската интеграция; ще се противопоставяме на всяко беззаконие и произвол, ще противостоим на действията
на правителството, които са насочени към
заграбване на все повече власт и финансови ресурси. БДФ е за отваряне на досиетата, но в същото време ние искаме да излязат наяве и всички онези, които създадоха
доносниците и сътрудниците на Държавна сигурност, като всичко това се съобразява със защитата на националните интереси и националната сигурност.
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Äðàãè ÷èòàòåëè íà ñïèñàíèå “Áîðáà”,
Ñëåä ðàçïðîñòðàíåíèå íà áðîé 3 íà ñïèñàíèåòî â ðåäàêöèÿòà ñå ïîëó÷èõà
ö
íàä 75 ïèñìà è ïðîäúëæàâàò äà ñå ïîëó÷àâàò. Âñè÷êî, ñïîäåëåíî ÷ðåç òÿõ ñ íàñ, íèå
àê
ä
å
âçåìàìå
ïîä âíèìàíèå.
Ð
Ìîëèì äà áúäåòå ñíèçõîäèòåëíè â êðèòèêèòå ñè êúì ðåäàêöèÿòà ïî îòíîøåíèå íà òîâà, ÷å
ïèñìàòà, êîèòî èçïðàùàòå, ñå ïóáëèêóâàò ñúñ ñúêðàùåíèÿ. Íå å âúâ âúçìîæíîñòèòå íè â 28 ñòðàíèöè
äà ïîáåðåì ïúëíèÿ òåêñò íà äåñåòêèòå ïèñìà, çàñÿãàùè ïîëèòè÷åñêè, îáùåñòâåíè è ëè÷íè ïðîáëåìè. Íèå
öåíèì òàçè êîðåñïîíäåíöèÿ, êîÿòî âèå ïîääúðæàòå ñ ðåäàêöèÿòà, çàùîòî òÿ íå å çà íàñ ñàìî êîðåêòèâ, íî
è áàðîìåòúð íà îáùåñòâåíîòî ìíåíèå â íàøèòå ñðåäè çà îòíîøåíèåòî èì êúì ïóáëèêóâàíèòå â “Áîðáà”
ìàòåðèàëè.
Íàäÿâàìå ñå, ùå íè ðàçáåðåòå! Ïðîäúëæàâàéòå äà íè ïèøåòå!
Íèå î÷àêâàìå âàøèòå ïèñìà!
ÁÎÐÁÀ
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Óâàæàåìè ðúêîâîäèòåëè íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò, Èíê.,
îù
ï
Óâàæàåìè
ã-í Ã. Ñïàñîâ,
òà
à
Áëàãîäàðÿ çà âàøàòà ïîêàíà äà èìàì ÷åñòòà äà ïðèñúñòâàì íà þáèëåéíèÿ ÕÕÕ êîíø ãðåñ íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí ôðîíò, Èíê., íà 4 þíè 2006 ã. â ñòîëèöàòà íà Áúëãàðèÿ - Ñîôèÿ.
Íà

Ñúæàëÿâàì, ÷å ïî ðàçëè÷íè ïðè÷èíè ñúì âúçïðåïÿòñòâàí äà èçïîëçâàì âàøåòî óâàæåíèå.
Ïîæåëàâàì ïîëçîòâîðíà ðàáîòà íà ÕÕÕ êîíãðåñ, çà ðåøåíèÿ è ìåðêè, êîèòî äà äîïðèíåñàò Áúëãàðèÿ
íàé-ïîñëå äà èçëåçå îò íåèìîâåðíî äúëãàòà è òÿãîñòíà ïîëèòè÷åñêà, êðèìèíàëíà è èêîíîìè÷åñêà êðèçà,
çà ïðîñïåðèòåòà íà âñè÷êè áúëãàðè, çà äîñòîéíî ìÿñòî íà íàøàòà äúðæàâà ñðåä ðàçâèòèòå ñòðàíè â ñâåòà.
Çà óñêîðÿâàíå íà òîçè òðóäåí ïðîöåñ áèõ ïðåïîðú÷àë íà óâàæàåìîòî ðúêîâîäñòâî íà ÁÍÔ, Èíê., äà
ðàáîòè ñ îùå ïî-ãîëÿìà åíåðãèÿ è ñ ïðåäèìñòâåí ïðàãìàòèçúì, çà äà ñå ïî÷óâñòâà ïî-áúðçî è ïî-îñåçàåìî
ðîëÿòà è äåéñòâåíîñòòà íà èçÿâåíèòå áúëãàðè â Àìåðèêà ïðè ðåøàâàíåòî íà òîëêîâà íàáîëåëèòå ïðîáëåìè
íà Áúëãàðèÿ...
Áèõ ðàáîòèë âñåîòäàéíî çà âåëèêàòà èäåÿ - Áúëãàðèÿ íà áúëãàðèòå, - íî ñàìî ñ ïðàãìàòèçúì è äåëà.
Íîñòàëãèÿòà è ñïîìåíèòå ñà íîðìàëíè è ñïîíòàííè ÷îâåøêè ÷óâñòâà, íî ñà ïîäõîäÿùè çà äðóãè, ïî-äîáðè
âðåìåíà. Ïðîáëåìèòå íà Áúëãàðèÿ â ìîìåíòà ñà îãðîìíè è èçèñêâàò ðåøèòåëíà íàìåñà è äåéñòâåíî ðåøàâàíå â äâèæåíèå.
Èìåííî â òàçè íàñîêà âèæäàì ðåøåíèÿòà íà ÕÕÕ êîíãðåñ íà ÁÍÔ, Èíê., çà êîåòî ïîæåëàâàì ðåøèòåëåí ïîâðàò è óñïåõè â äåéñòâèÿòà!
Áúëãàðèÿ íà âñè÷êè áúëãàðè îò îáåäèíåíà Áúëãàðèÿ!
Äà æèâåå è ïðåáúäå Áúëãàðèÿ!
Ñëèâåí, 8 ìàé 2006 ã.
Ñ óâàæåíèå äîö. ä-ð Ïåòúð Êîé÷åâ

Óâàæàåìà ðåäàêöèÿ,
Ìíîãî âè áëàãîäàðÿ çà ïîëó÷àâàíåòî íà “Áîðáà”, êîåòî ìè ïîìàãà äà îòñåÿ ïëÿâàòà îò çúðíîòî è äà
íàó÷àâàì çà èñòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ äî 9 ñåïòåìâðè 1944 ã., çà ðàçâèòèåòî íà ñòðàíàòà íè ïî ïúòÿ êúì
Åâðîïà áåç ïðåñòúïíàòà ÁÊÏ. Çà áîëêàòà îò èçáèòèòå íàøè áëèçêè è ðîäíèíè, ÷åñòíè áúëãàðè, çà óíèùîæåíèòå ñúäáè íà õèëÿäè áúëãàðè.
Áëàãîäàðÿ âè è çà ñïèñàíèÿòà, êîèòî ïî ìîå èñêàíå äîïúëíèòåëíî ìè èçïðàòèõòå. Ñ òÿõ îòâîðèõ î÷èòå
íà äîñòà áúëãàðè, êîèòî íå çíàåõà çà ñúùåñòâóâàíåòî íà òîâà ñïèñàíèå. Àêî ñåãà èëè ïî-ñëåäâàùèÿ ïúò
èìàò âúçìîæíîñò, ìîæåòå äà ìè èçïðàòèòå ïîâå÷å áðîéêè, çà äà ãè ðàçïðîñòðàíÿâàì è òåçè, íà êîèòî ãè
äàâàì, îò ñâîÿ ñòðàíà äà ãè ðàçïðîñòðàíÿâàò... Çíàåòå ëè, ÷å Ïëåâåí å ñâúðòàëèùåòî íà êîìóíèñòèòå îò
òèïà íà Àíäðåé Ëóêàíîâ, Ðóìåí Ïåòêîâ è ñòîòèöèòå ñúâåòñêî-áúëãàðñêè áîëøåâèöè. Òîâà å ãðàäúò è îáëàñòòà ñ åäíè îò íàé-ãîëåìèòå ðåïðåñèâíè ìàøèíè ñëåä 9 ñåïòåìâðè 1944 ã. Âñè÷êè êîíöëàãåðè áÿõà
êîìàíäâàíè îò ÎÊ íà ÁÊÏ - îñòðîâ Ïåðñèí, “Ñëúí÷åâ áðÿã” è ìíîãî äðóãè. Ïîçíàâàì ìíîãî ïðåñòúïíèöè ðúêîâîäèòåëè íà ëàãåðèòå, íà÷àëíèöè íà ÌÂÐ îò êîìóíèñòè÷åñêî âðåìå è äî äíåñ, âúïðåêè ÷å ñúì îò
Ëîì...
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Ïðî÷åòîõ â ñïèñàíèåòî, ÷å åäíî ëèöå òúðñè ÷îâåê, èçáÿãàë îò Áúëãàðèÿ ñëåä Äåâåòè. Æåëàÿ è àç äà
ïîïèòàì ìîæå ëè äà ñå ïóáëèêóâà â ñïèñàíèå “Áîðáà”, ÷å òúðñÿ áàùà ñè.
Æåëàÿ âè æèâîò, çäðàâå è ùàñòèå.
Âàø ñúìèøëåíèê Ãåîðãè Ïàòåâ, Ïëåâåí
Óâàæàåìà ðåäàêöèÿ,
Ìíîãî áëàãîäàðÿ çà ñïèñàíèå “Áîðáà”, êîåòî ìè èçïðàùàòå ðåäîâíî. Äíåñ Áúëãàðèÿ å èçïðàâåíà ïðåä
íàöèîíàëíà êàòàñòðîôà áåç âîéíà. Ïðåõîä, êîéòî âîäè íàíèêúäå. Ïúëíà äåçèíôîðìàöèÿ îò ìåäèèòå. Âèñîêè ñïåêóëàòèâíè öåíè. Äóõîâåí óïàäúê, ãëàä, ìèçåðèÿ çà îáèêíîâåíèÿ ãðàæäàíèí íà Áúëãàðèÿ.
Ïî òåëåâèçèÿ “7 äíè” âúðâè èíòåðâþ ñ ã-æà Ìàñëàðîâà, âîäåù Âåëèçàð Åí÷åâ.
- Ãîñïîæî Ìàñëàðîâà, çàïîçíàòà ëè ñòå ñ äîêëàäà íà èêîíîìè÷åñêàòà êîìèñèÿ êúì Åâðîïåéñêèÿ
ñúþç, èçíåñåí â Äàâîñ.
- Íå, íå ñúì.
- Òàì å èçíåñåíî, ÷å ÁÑÏ èìà 11 ñâîè ÷ëåíîâå ìèëèàðäåðè.
- Íå çíàì. Íî è äà èìà, òå ñà ìíîãî ðàáîòèëè ìîì÷åòà.
- Ãîñïîæî Ìàñëàðîâà, èçíåñåíî å ñúùî, ÷å íàðîäíîòî áîãàòñòâî å ñúñðåäîòî÷åíî â ðúöåòå íà äåöàòà
íà êîìóíèñòèòå è íàé-âå÷å â ðúöåòå íà äåöàòà íà ïàðòèéíèòå ñåêðåòàðè?
- Äà, íåêà ãî äîêàæàò.
À èçâåñòíî ëè âè å, ÷å Ëóêðåöèé å êàçàë: “Íèùî íå ñå ðàæäà îò íèùî.”
- Èçâåñòíî ëè Âè å, ÷å ÷åðâåíàòà áóðæîàçèÿ èìà â ðúöåòå ñè áàíêîâîòî äåëî.
- Íàäÿâàì ñå Âè å èçâåñòíî, ÷å äðóãàðÿò Òîäîð Âúë÷åâ êàòî øåô íà Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà ñðèíà
áúëãàðñêèÿ ëåâ è îáðà âñè÷êè ñïåñòÿâàíèÿ íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè?
Ïðåç 2000 ã. ñå ïðèå îò áúëãàðñêîòî Íàðîäíî ñúáðàíèå çàêîí, ÷å âëàñòòà íà áîëøåâèöèòå â Áúëãàðèÿ
å áèëà ïðåñòúïíà. ÏÀÑÅ, à è íèå êàçâàìå, ÷å áîëøåâèöèòå ñà ïðåñòúïíèöè. Êàê äà ïîäàäåì ðúêà íà òåçè
ïðåñòúïíèöè, íà êîèòî ðúöåòå ñà èçöàïàíè ñ êðúâ? Íå å ìîðàëíî äà íè ñå âíóøàâà “çàáðàâà”. Æåðòâàòà è
ïàëà÷úò íå ìîãàò äà ñà â ïðåãðúäêà. È íàé-óíèêàëíîòî å, ÷å ãè äîïóñíàõìå äíåñ ïàê äà íè óïðàâëÿâàò. Íåêà
ñå ïðåãðúùàò ñ òÿõ òåçè ñèíè ìåêåðåòà, êîèòî íè áàëàìîñâàõà, ÷å ïðîöåñèòå â Áúëãàðèÿ ñà íåîáðàòèìè
ñëåä 10 íîåìâðè 1989 ã. ×å êîìóíèçìúò ñè å îòèøúë. Äíåñ ñúùèòå ñå êðèÿò â ìèøà äóïêà, çàùîòî àêî ñà
ïðåä î÷èòå íè, ùå íàíèæåì ñ âèëèòå åçèöèòå èì.
Çà öàð Ñèìåîí! Òîâà å èíñòèòóöèÿ. Òîé çíàå êàêâî âúðøè.
Áîðáàòà çà ñâåòëèíà, áîðáàòà çà èñòèíà, áîðáàòà çà ñâîáîäà è äåìîêðàöèÿ ïðîäúëæàâà. Áåç áîðáà
íÿìà æèâîò, íÿìà ïîáåäà!
Áîæå, ïàçè Áúëãàðèÿ!
Âàø Íèêîëàé Êîëåâ, ñ. Ìåäêîâåö, Ìîíòàíñêî
Óâàæàåìà ðåäàêöèÿ,
Íèå âÿðâàìå â îáåêòèâíîñòòà íà ñï. “Áîðáà”. Ïðèëîæåíîòî èçÿâëåíèå íà ã-í Ñòàíèìèð Èë÷åâ íà âúïðîñ íà â. “100 âåñòè” îò 28 þëè 2005 ã., ò.å. òî÷íî ïðåäè åäíà ãîäèíà, å ïîêàçàòåëíî. Ìîëèì, àêî íÿìà äà âè
çàòðóäíè, äà ãî ïîìåñòèòå â ñïèñàíèå “Áîðáà” ñ óòî÷íÿâàù îò íàñ âúïðîñ: Íå ìèñëè ëè ñåãà ã-í Èë÷åâ, ÷å
êîñúìúò å ìíîãî îòúíÿë è àêî îâðåìå ÍÄÑÂ íå ñå îòïóñíå îò íåãî, ùå áúäå êàòàñòðîôàëíî íå çà òÿõ, à çà
Áúëãàðèÿ. Çàïàçâàìå ñè ïðàâî íà ðåïëèêà òóê, ïðè íàñ.
Ñòàíèìèð Èë÷åâ: “Ñòàíèøåâ äîðè è äà íàïðàâè êàáèíåò, òîé ùå âèñè íà êîñúì”
“Ñòàíèøåâ äîðè è äà íàïðàâè êàáèíåò, òîé ùå âèñè âèíàãè íà êîñúì” - òîâà çàÿâè çà “100 âåñòè”
íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë è çàì.-ïðåäñåäàòåë íà ÏÃ íà ÍÄÑÂ Ñòàíèìèð Èë÷åâ âåäíàãà ñëåä êàòî ñòàíà
ÿñíî, ÷å ñ 1 ãëàñ ëèäåðúò íà ñîöèàëèñòèòå áå èçáðàí è çà ïðåìèåð íà Áúëãàðèÿ. Çà íåãî ñà ãëàñóâàëè 120
íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè, 119 ñà ãëàñóâàëè ïðîòèâ.
“Òîâà òðÿáâà äà òåæè íà ñúâåñòòà íà äåïóòàòèòå îò “Àòàêà” - êàòåãîðè÷åí áåøå êîëåãàòà ñúïàðòèåö íà
Ñòàíèìèð Èë÷åâ Òîäîð Êîñòóðñêè.
“×óâàì, ÷å äåïóòàòèòå îò “Àòàêà” ùåëè äà ãëàñóâàò ïðîòèâ êàáèíåòà, íî íå ìîæå äà èì ñå âÿðâà” êàòåãîðè÷íà áåøå íàðîäíàòà ïðåäñòàâèòåëêà îò Äåìîêðàòè çà ñèëíà Áúëãàðèÿ Åâäîêèÿ Ìàíåâà.
Íà âúïðîñ íà “100 âåñòè” êàêâî ùå ñòàíå, àêî å èçáðàí ïðåìèåð, à íåèçáðàíî ïðàâèòåëñòâî, ã-í Èë÷åâ
ñúîáùè, ÷å òîâà ùå áúäå ïðåöåäåíò, íà êîéòî äîðè è þðèñòèòå òðóäíî ìîãàò äà äàäàò îòãîâîð. Åäíè êàçâàëè,
÷å Ñòàíèøåâ èìàë ïðàâî äà ïðåäñòàâè äðóã êàáèíåò, íî äðóãè êàòåãîðè÷íî îòõâúðëÿëè òàêàâà âúçìîæíîñò.
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Çîâ çà ïîìîù!
Ðîäîëþáöè, ìîëÿ, ïîìîãíåòå íè!
Öúðêîâíîòî íåäåëíî ó÷èëèùå “Õðèñòèÿíè” ïðè õðàì “Ñâ. Òðîèöà” - Ãàáðîâî, ñå íóæäàå ñïåøíî îò ñðåäñòâà çà ïðîäúëæàâàíå íà çàíÿòèÿòà, îáíîâÿâàíå íà èíòåðèîðà è
çàêóïóâàíå íà êîìïþòúðíà òåõíèêà è ìàòåðèàëè. Òÿ å íåîáõîäèìà çà ÷àñîâåòå ïî èêîíîãðàôèÿ è âåðîó÷åíèå.
Ïúðâèÿò â Áúëãàðèÿ ðåãèîíàëåí ñåäìè÷íèê Öúðêîâåí ïîäëèñòíèê “Õðèñòèÿíè” íà
“100 âåñòè” - Ãàáðîâî, ñúùî èìà íóæäà îò ñïîíñîðñòâî, çà äà ïðîäúëæè äà âúçïèòàâà
áúëãàðñêèÿ íàðîä â ëþáîâ êúì Áîãà è ðîäèíàòà.
Ãàáðîâî, áóë. “Ìîãèëüîâ” 45, àë. 1, òåë. +359/0899 03 81 73; +359/066 80 55 93; e-mail: hristiani@mail.bg
31 ìàé 2006 ã., Ïëîâäèâ
Äî ðåäàêòîðèòå íà ñï. “Áîðáà”
Áëàãîäàðÿ âè çà ïîêàíàòà äà áúäà ãîñò íà ÕÕÕ þáèëååí êîíãðåñ íà ÁÍÔ, êîéòî ùå ñå ïðîâåäå íà 4
þíè 2006 ã. â Ñîôèÿ. Ïðè âúçìîæíîñò ùå ïðèñúñòâàì.
Èçïîëçâàì ñëó÷àÿ äà ñïîäåëÿ, ÷å íå îäîáðÿâàì ñúäúðæàíèåòî íà ñòàòèÿòà íà ä-ð Ðàäîñëàâ Íåéêîâ îò
Ùóòãàðò, îòïå÷àòàíà â áð. 3 îò ìàé 2006 ã. â “Áîðáà”.
Òÿ çàïî÷âà ñ èçðå÷åíèåòî “Àç èìàì âÿðà â öàð Ñèìåîí è íåãîâîòî äâèæåíèå”
Êóëòóðàòà, àâòîðèòåòúò è äåéñòâèÿòà íà öàð Ñèìåîí â ÷óæáèíà íå ïîäëåæàò íà ñúìíåíèå. Ðåçóëòàòèòå îò äåéñòâèÿòà è èçÿâëåíèÿòà ìó òóê, â Áúëãàðèÿ, ïîäëåæàò íà îñîáåíà îöåíêà. Òå íå ñà ïîëîæèòåëíè.
Â íàâå÷åðèåòî íà ïîñëåäíèòå ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè òîé äåêëàðèðà, ÷å íÿìà äà ïðàâè ñúþç ñ ÁÑÏ
(êîìóíèñòèòå) è õîðàòà ãî ïîäêðåïèõà, ïîäêðåïèõ ãî è àç, êàòî ãëàñóâàõ çà ÍÄÑÂ, è ñåãà ñå ÷óâñòâàì
èçìàìåí.
Æàëêî å, íî å òàêà!
Ìàðêî Ìàðêîâ, Ïëîâäèâ
Çäðàâåéòå, óâàæàåìè ã-í Ñïàñîâ,
Ïèøà Âè òîâà ïèñìî â íàâå÷åðèåòî íà êîíãðåñà íà ÁÍÔ, Èíê., Áëàãîäàðÿ Âè, ÷å ìè èçïðàùàòå
ñïèñàíèå “Áîðáà”, êîåòî àç ðàçïðîñòðàíÿâàì ìåæäó ãðàæäàíè â Øóìåí. Âñè÷êè, êîèòî ãî ïîëó÷àâàò, ãî
÷åòàò ñ èíòåðåñ è ñïîäåëÿò èäåèòå íà ñïèñàíèåòî. Àç Âè áëàãîäàðÿ, ÷å ìè èçïðàòèõòå ïîêàíà äà ïðèñúñòâàì íà êîíãðåñà, íî íÿìàì ôèíàíñîâàòà âúçìîæíîñò äà ïúòóâàì äî Ñîôèÿ íà 4 þíè 2006 ã.
Æåëàÿ äà ñïîäåëÿ ñ Âàñ âúëíåíèÿòà ñè, ÷å â ïåðèîäà îò 15 ãîäèíè â Áúëãàðèÿ âñè÷êè ïðàâèòåëñòâà
èäâàõà ñ îáåùàíèåòî äà ïîåìàò îòãîâîðíîñò ïðåä íàðîäà, íî âñè÷êè ñè îòèâàò, êàòî íàïðàâÿò ãîëÿìî
ìàòåðèàëíî ñúñòîÿíèå è áåç äà ïîåìàò íèêàêâà îòãîâîðíîñò çà áåäíîòèÿòà, çà êîðóïöèÿòà, çà ïðåñòúïíîñòòà, çà ïîðú÷êîâèòå óáèéñòâà, çà íàðàñòâàíåòî íà âúíøíèÿ äúëã íà Áúëãàðèÿ. Òå íÿìàõà èäåîëîãèÿ,
êîÿòî äà îñèãóðè èêîíîìè÷åñêîòî è ñîöèàëíîòî ðàçâèòèå íà ñòðàíàòà íè.
Óïðàâëÿâàùèòå ñà ïðåäàòåëè íà íàðîäà, îñòàâèëè ñà ñå äà ãè âîäè çà íîñà ÄÏÑ è íåãîâèòå ëèäåðè. Â
Áúëãàðèÿ ñå èçâúðøâà òóðöèçàöèÿ, êîåòî óïðàâëÿâàùèòå íå “âèæäàò”, íî èìà áóäíè áúëãàðè, êîèòî ãî
âèæäàò è ùå òðÿáâà äà ñå ñëîæè êðàé íà òîâà ÿâëåíèå.
Êîíêðåòíî â Øóìåí, êîãàòî ñå äâèæà ïî óëèöèòå, ñå ÷óâà òóðñêà ðå÷ íà âèñîê ãëàñ, â ìàãàçèíèòå,
äîðè è â îáùèíàòà ïðåä ãèøåòàòà.
Âÿðâàì, íà íàñòîÿùèÿ êîíãðåñ ÁÍÔ, Èíê., ùå âçåìå ðåøåíèÿ, ñ êîèòî ùå ñå çàåìå ñ àêòèâíîòî
ó÷àñòèå â ïðåäñòîÿùèòå èçáîðè çà ïðåçèäåíò è ïîñëå â ïàðëàìåíòàðíèòå èçáîðè è èçáîðèòå çà ìåñòíà
âëàñò. Âñè÷êè ïîëèòè÷åñêè åìèãðàíòè òðÿáâà äà çàñòàíàò íà òâúðäà ïîçèöèÿ è äà çàùèòàâàò èíòåðåñèòå íà
íàöèÿòà. Êîìóíèçìúò â Áúëãàðèÿ ñå ïðîÿâè êàòî íàé-çúë è êîâàðåí, ïðîäúëæàâà äà óïðàâëÿâà è â íàñòîÿùèÿ ìîìåíò ÷ðåç ïîäñòàâåíèòå ñè ëèöà íàâñÿêúäå âúâ âëàñòòà.
Ïîæåëàâàì íà Âàñ è íà êîíãðåñà ïîëçîòâîðíà ðàáîòà çà íàáåëÿçâàíå íà âàæíè ðåøåíèÿ, êîèòî ùå
äîïðèíåñàò çà íàìåñàòà è ó÷àñòèåòî íà ÁÍÔ, Èíê., â óïðàâëåíèåòî íà Áúëãàðèÿ.
Ñ èñêðåíè ïî÷èòàíèÿ Õð. Ñòîéíîâ, Øóìåí
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Äî ã-í Ãîøî Ñïàñîâ
Óâàæàåìè ã-í Ñïàñîâ,
Ïðèçíàâàì, ÷å ñ ãîëÿìî çàêúñíåíèå Âè áëàãîäàðÿ çà äâàòà ïîñëåäíè áðîÿ íà “Áîðáà” è çà ïîêàíàòà çà
ÕÕÕ êîíãðåñ íà ÁÍÔ â Ñîôèÿ, íî çäðàâåòî íà ìîÿòà ñúïðóãà ìíîãî ìå ïðèòåñíÿâà, à îò äðóãà ñòðàíà,
ìîÿòà 62-ãîäèøíà âîåííà ðàíà îò äâà-òðè ìåñåöà íå ìå îñòàâÿ íèêàê íà ìèðà. Ïîêîéíèÿò ìè áðàòîâ÷åä
êàçâàøå óñìèõíàòî: “ïîíîñèìî, íå ìíîãî äîáðå”.
Êàêòî âèíàãè, ïðî÷åòîõ äâàòà áðîÿ ñ íàé-ãîëÿìî âíèìàíèå è èíòåðåñ. Ìíîãî íåùà ñúâïàäàò ñ ìîèòå
ãëåäíè òî÷êè è ÷óâñòâà, ìàêàð ÷å íå æèâåÿ â Áúëãàðèÿ îò ìíîãî äúëãè ãîäèíè.
Ìåæäó äðóãîòî åäíî ìå ó÷óäè îùå ìèíàëàòà ãîäèíà - ÷å òðèìà ÷ëåíîâå îò ÍÄÑÂ ñà ìèíèñòðè â
ñåãàøíîòî “ñîöèàëèñòè÷åñêî” óïðàâëåíèå!!! Äîáðå å, ÷å Ñîôèÿ èìà íîâ êìåò. Áîã äà ãî ïàçè!
Êàêòî âñè÷êè ñâåñòíè è ñúâåñòíè áúëãàðè, íàäÿâàì ñå, ÷å èäâàùèòå èçáîðè ïðåç íîåìâðè ùå ïîäîáðÿò ñîöèàëíîòî ñúñòîÿíèå â Áúëãàðèÿ. Áîã äà ÿ ïàçè! Äà ïàçè è Íåãîâî Âåëè÷åñòâî, íà êîãîòî îñòàâàì
ïðåäàí. Íå çàáðàâÿì ãîäèíèòå 1929-1934, êîèòî ïðåìèíàõ â Ñîôèÿ ïðè ìîÿ ìàé÷èí äÿäî, âîåííèÿ èíæåíåð,
î.ç. ïîëê. Ïåòúð Ïàëàçîâ. Îò òåçè ãîäèíè íå ñúì çàáðàâèë íàøèÿ ëþáèì öàð Áîðèñ III, îáîæàâàí îò âñè÷êè,
îñâåí îò òîãàâàøíàòà ÷åðâåíà ëåâèöà.
Âúïðåêè ÷å èìà îùå ìíîãî äà ñå ãîâîðè, çàâúðøâàì òóê çàñåãà.
Ïðèåìåòå ìîèòå ñúðäå÷íè áëàãîïîæåëàíèÿ çà Âàñ ëè÷íî è çà óñïåøåí ÕÕÕ êîíãðåñ. Áîã ñ âàìè
âñè÷êè!
Èñêðåíî âàø Ïåòúð Äåë÷åâ, Ôðàíöèÿ

Äî äèïë. èíæ. Àë. Äúðâîäåëñêè, ïðåäñåäàòåë íà ÁÍÔ
Óâàæàåìè ã-í Äúðâîäåëñêè,
Âñåäóøíî Âè ïîçäðàâÿâàìå ñ ïðîâåäåíèÿ êîíãðåñ è âçåòèòå íà íåãî íàöèîíàëíîîòãîâîðíè ðåøåíèÿ.
Âèíàãè âúçõèùåíèå å áóäèëà Âàøàòà ìíîãîëåòíà àêòèâíîñò ïî çàùèòà íà áúëãàðùèíàòà è íåïðèìèðèìà ïîçèöèÿ ïî âúïðîñà íà êîìóíèñòè÷åñêîòî ïîðîáèòåëñòâî è ïîòúïêâàíåòî íà Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ. Äàæå ïèñàíåòî íà èñòîðè÷åñêèÿ ïðàâîïèñ íà Òðåòîòî áúëãàðñêî öàðñòâî! Òîâà ñáëèæàâà íàøèòå ïîçèöèè.
Äíåñ îáà÷å ïîëèòè÷åñêèòå ñúáëàçíè è çàäà÷è ñà:
- ïîëèòè÷åñêî ðàçìèâàíå è ìàëîöåííîñò;
- ïîëèòè÷åñêà ñìÿíà ïðè ðàçêðèâàíå íà äîñèåòàòà;
- áîðáà çà Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ;
- áîðáà çà õðèñòèÿíñêèòå öåííîñòè;
- äåñóâåðåíèçàöèÿ íà Áúëãàðèÿ ïðè âëèçàíåòî é â îáåäèíåíà Åâðîïà.
Ñ îòëè÷íè áëàãîïîæåëàíèÿ,
Èâàí Ìàð÷åâñêè, Âåëèêî Òúðíîâî, Ìîíàðõè÷åñêî-êîíñåðâàòèâåí ñúþç
Á. Ð.: Ïðèòóðêàòà ùå áúäå ïîìåñòåíà â ñëåäâàùèÿ áðîé íà “Áîðáà”.
Äðàãè, óâàæàåìè ã-í Ñïàñîâ!
Èñêðåíî ñúæàëÿâàì, ÷å íå ìîæàõ äà ïðèñúñòâàì íà ÕÕÕ ðåäîâåí êîíãðåñ íà Áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí
ôðîíò. Ó íàñ êîåòî ñòàâà â ìîìåíòà, å èìèòàöèÿ íà äåìîêðàöèÿòà. È âñåêè âòîðè áúëãàðèí íå âÿðâà â íèùî,
çàùîòî å îò÷àÿí è å ãëàäåí. À ñåãà ñå ìú÷àò äà ãî õðàíÿò ñ ïðàçíè íàäåæäè è âúçêðåñÿâàíå íà îòìèíàëà
ñëàâà. Ùå äðúïíåì íàïðåä, êàòî ñòàíåì èñòèíñêè åâðîïåéöè - ñ èñòèíñêèòå, ïîäðåäåíè è ÷èñòè óëèöè,
÷èñòà ñúäåáíà ñèñòåìà è ëþòà áîðáà ñ êîðóïöèÿòà è ìàôèÿòà, êîÿòî å âúâ âñè÷êè ñôåðè íà îáùåñòâåíèÿ è
ïîëèòè÷åñêèÿ æèâîò â ñòðàíàòà.
È òðÿáâà äà ñòàíåì, çàùîòî êîìóíèñòèòå ñà íàé-ãîëåìèòå âàðâàðè è òóê, è ïî ñâåòà. Çàùîòî ó òÿõ
íÿìà íèùî ÷îâåøêî. Òðÿáâà äà ñå âúðíå çàêîííàòà êîíñòèòóöèÿ îò âðåìåòî íà Öàðñòâî Áúëãàðèÿ, ñ õèìíà
“Øóìè Ìàðèöà”. Òðÿáâà äà ñå îáåäèíÿò âñè÷êè ÷åñòíè áúëãàðè òóê, â Áúëãàðèÿ, è ïî öåëèÿ ñâÿò. Ñàìî
òîãàâà ùå ñå îòúðâåì çàâèíàãè îò êîìóíèçìà. Çàâèíàãè è çà âå÷íè âðåìåíà.
Çà Áúëãàðèÿ!
Ï. Ïåòêîâ, ñ. Äîëíà ñòóäåíà
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Ганка Гоневска
Дамян Христофоров
Варварството на комунизма не познаваше граници. Той не търпеше хора, които не споделяха
неговата идеология. Унищожаваше интелигенцията, националистите, легионерите, офицерството, свещениците. 19-годишните гимназисти Дамян и Ганка от с. Крамолин, учещи в Сухиндол, попаднаха под
мерника на партията БКП, защото имаха становище, че комунизмът не ще доведе до подобряване
стандарта на живота на хората и те бяха убити от партизанина Харалан Петров от с. Крушево,
Севлиевско, а изпълнението възложиха на съученика им Христо Иларионов от с. Коевци. Погребани са
в с. Крамолин в един гроб и същевременно венчани в присъствието на многоброен натъжен народ.
Но времената се измениха. Съветската система рухна и крайно време е сегашната Българска
социалистическа партия да анулира провъзгласяването на убиеца Христо Иларионов за герой на комунизма, както и всички убийци по поръчка на онова време до днес.
От съмишленици
Почивайте в мир!

Ñêðúáíè âåñòè
На 9 април 2006 г. в Ниагара фолс, Канада, почина
г-н Лука Арсов
Той е роден на 5 октомври
1920 г. в София, където завършва гимназиалното си образование. По-късно следва в Софийския университет. Член на Българските национални легиони още
от ученическата скамейка. Председател на клона на БНФ в Ниагара Фолс и член на ЦУС на
БНФ, Инк., Лука Арсов придружи делегацията на
БНФ начело с д-р Иван Дочев, която през 1991 г.
посети България. Той беше оратор и писател.
Отиде си един голям българин, борец против
комунизма.
Опелото беше извършено в независимата черква “Св. Иван Рилски” в Ниагара Фолс от отец
Тодор Грозданов. За живота му говори г-н Миро
Гергов - председател на клона в Бъфало и зам.председател на ЦУС на БНФ.
Нека Бог даде мир на душата му

На 5 март 2006 г. в Торонто,
Канада, почина
г-н Георги Симеонов
Роден на 6 май 1926 г. в гара Каспичан, Варненско.
На 9 септември 1944 г., когато комунистите заграбват
властта в България и обричат
народа на робство, той е студент във Виена. През 1945 г. отива във френския легион с желанието да организира доброволци за
борба срещу нашествието на болшевиките, но не
успява. През 1966 г. заминава за Канада и се установява в Торонто. Той е ревностен последовател на идеите на БНФ. Подарява 10 000 долара
за построяване на паметника на жертвите на
комунизма в Ниагара Фолс. Неговият баща, патриот и националист, през време на Втората световна война дарява 4 милиона лева на Червения
кръст. Личен приятел е с д-р Иван Дочев и легионер още от ученическата скамейка. Той пожела
след смъртта си да бъде кремиран и прахът му
да бъде отнесен в България.
Вечна да бъде паметта на този изключителен българин.

Съобщава Миро Гергов, председател на клон на БНФ в Бъфало и зам.-председател на ЦУС на БНФ
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