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ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 
е бомбата на изборите

ПодкреПата за обединените Патриоти Продължава да расте. 
Привличат доскорошни симПатизанти на „атака”

Ще позволим ли на Турция да 
превземе българските избори!?

Повече от 6% от всички имащи 
право на глас ще гласуват за 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 

НФСБ И ВМРО. Когато резултатът се 
сметне само сред гласуващите, той 
скача над 10%. Това показва изслед-
ване на авторитетния Център за де-
мографска политика (ЦДП).   

Изследването беше представе-
но от акад. Петър Иванов и проф. 
Никола Алтънков. Акад. Иванов е 
изключително уважавано име, след 
като от години насам предупрежда-
ва с изчисления и анализи за демо-
графската катастрофа в стра-

ната. Проф. Алтънков пък е 
учен от университета „Санта 
Барбара” в САЩ и е член на 
Академията за политически 
науки в Ню Йорк от 1984 г., 
както и на почетното соци-
ологическо общес тво 
„Делта, тау, капа” от 1975 
г.

Близо 6% ще гласу-
ват за ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 
показа и изследване на 
агенция „Афис”, прове-
дено в средата на сеп-
тември. ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ убедително 
преминава бариерата 
от 4%. До изборите на 
5 октомври процен-
тът на коалицията ще 

продължава да расте, защото 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ е единствена-

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

българия над всичко!

коалицията между нФсб и вмро става ключов Фактор в Парламента

Лютви Местан си позволи да 
заяви, че българите ги било 
„шубе” от ДПС. Думите му 

дойдоха по повод протестите на  
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ срещу рекорд-
ния брой избирателни секции, пред-
видени в Турция. 

От тези 136 секции се очаква да 
бъдат избрани между 7 и 9 депута-
та в българския парламент. Това ста-
ва със съдействието на официални-

те власти в Турция, които от години 
не крият, че са привързани към ис-
лямизма и османското минало. 

Неслучайно, само преди седми-
ци лидерът на ДПС се срещна показ-
но със скандалния турски президент 
Ердоган. Вече няма никакво съмне-
ние, че ДПС е оръжие на Анкара у 
нас. 

След това Местан заплаши, че 
изолирането на ДПС от властта за-

плашвало националната сигурност 
на България и обяви, че именно ДПС 
раздава властта у нас. 

Единственият начин да се спре 
превземането на българските избо-
ри е да се гласува масово за ПАТРИ-
ОТИЧЕН ФРОНТ с номер 24 в бюле-
тината.

Повече по темата вижте на 
стр. 3 

та формация, чиято подкрепа до 
този момент устойчиво нараства - 
две седмици по-рано агенция „Алфа 
рисърч” измери 3,7%, а след нея 
Центърът за анализи и маркетинг 

отчете 4,9%. След това дойдоха и 
изследванията с по 6%.

Проучванията показват, че ПА-
ТРИОТИЧЕН ФРОНТ привлича и гла-
совете на половината доскорошни 

симпатизанти на „Атака”, както и 
много от гласувалите преди за ББЦ, 
ГЕРБ и т.н.  

Продължава на стр. 2
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ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ 
и ВМРО започна нови масо-
ви протести срещу повише-

нията на цената на тока и други ко-
мунални услуги. 

Националният фронт за спасе-
ние на България (НФСБ) и ВМРО 
имат последователна политика сре-
щу монополите. Години наред две-
те формации изобличават злоупо-
требите на ЕРП-тата, на „Софийска 
вода”, на топлофикациите, монопо-

листите в продажбата на 
горива, лекарства и къде 
ли не. 

Протестите идват в 
отговор на претенциите на 
монополистите за нови 
увеличения в цените и ко-
ментарите на властта за 
още драстични поскъпва-
ния. Готови сме да про-
дължим протестите, кате-
горични са съпредседате-

лите на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
Валери Симеонов и Красимир 
Каракачанов. 

„Представете си, тези 
пълни наглеци от ДКЕВР ни 
обясняват, че цената на тока 
трябвало да скочи веднага с 
10%, а социално поносимата 
цена за 1 куб.м. вода била 5 
лв. и отгоре! При положение, 
че има хора, които живеят на 
месец с доход под 65 лв.”, въз-

мущава се лидерът на ВМРО – Бъл-
гарско национално движение Кра-
симир Каракачанов.

Още през 2006 г. именно ВМРО 
- БНД поведе протестите срещу мо-
нополистите. Партията от години 
настоява да се ревизират договори-
те на ЕРП-тата, държавата да си вър-
не контрола върху електроразпре-
делението, да се преразгледат до-
говорите на американските центра-
ли, както и на ВЕИ-централите. 

Съюзът на НФСБ и ВМРО 
възобновява битката срещу 

повишението на цените на тока 

Организационният 
секретар на ВМРО 
Юлиан Ангелов 
е основно лице 
в битката на 
ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ И 
ВМРО за София. 
Ангелов ще бъде 
представителят на 
българите в чужбина. 

Продължение от стр. 1

Основните 
лица на ПАТ-
РИОТИЧЕН 

ФРОНТ водят битката 
за София – лидерите 
на НФСБ и ВМРО Ва-
лери Симеонов и 
Красимир Каракача-
нов са начело на лис-
тата на патриотите в 
23-ти и в 25-и избира-
телни райони в сто-
лицата. В 24-ти район 
пък води евродепу-
татът Ангел Джамба-
зки. Така най-разпоз-
наваемите лица на 
коалицията ще се бо-
рят за доверието на 
столичани.

Само ПАТРИО-
ТИЧЕН ФРОНТ поста-
вя специален акцент 
върху проблемите на 
столицата, категори-
чен е Ангел Джамбазки. Той припом-
ня основните искания на патриотите 
в София: разваляне на концесията за 
водата и преминаване на водоснаб-
дяването в обществени ръце, спася-
ване на града от гетата и престъпнос-
тта, както и премахване на центрове-
те за нелегални имигранти.  

И тримата водачи на ПАТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО в София 

продължават ангажи-
ментите, които имат 
от години и към други 
региони на страната. 
Валери Симеонов е 
знаково лице в бургас-
кия край и води листа-
та и там, а Каракача-
нов и Джамбазки по 
традиция водят и в 
Плевен и Благоевград.

И в тази кампания 
ние работим не само 
в столичния град, но и 
на различни други 
места в страната. Това 
ясно показва един от 
основните принципи 
на ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – борбата с 
тежките разлики меж-
ду регионите. Ние ис-
каме хората в цялата 
страна да живеят до-
бре, припомня Ангел 

Джамбазки. Според него силните раз-
личия между живота на хората в раз-
личните райони на страната трябва 
да бъдат преодолявани със систем-
ните усилия на държавата. 

В битката за София е и организа-
ционният секретар на ВМРО Юлиан 
Ангелов. Той е под номер 2 в листата 
на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ в 24-ти и 25-и 
избирателни райони в София.  

Ангелов е насочил работата си 
към българите в чужбина. Според 
него държавата ни е длъжник на бъл-
гарите в Македония, Западните по-
крайнини и навсякъде по света. „Бъл-
гария е навсякъде, където има и един 
българин”, категоричен е Юлиан Ан-
гелов. Организационният секретар на 
ВМРО напомня, че както не бива да 
делим българите в различните реги-
они, така ни бива и да забравяме, че 
милиони българи живеят извън пре-
делите на Родината. 

На 5 октомври гласувайте за  
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И 
ВМРО, като отбележите знак Х или V 
в квадратчето с номер 24 в лявата част 
на бюлетината, призовават от ПАТРИ-
ОТИЧЕН ФРОНТ.

за столицата: край на водната концесия, 
ПрестъПността и нелегалната имиграция!

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО  
е бомбата на изборите

само Патриотичен Фронт Поставя сПециален акцент върху Проблемите на соФия

Патриотите: не делим страната на соФия и Провинция, не бива да има ярки 
различия между регионите, грижим се и за българите в чужбина!

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
– НФСБ И ВМРО зна-
чително изпреварва 

„Атака” в данните на всички 
социологически агенции. 
Очевидно патриотичният вот 
се концентрира около случи-
лото се за пръв път в най-но-
вата история на страната ма-
щабно обединение на патри-
отичните сили ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ. 

Коалицията на НФСБ и 
ВМРО е единствената патри-
отична формация, която ще 
влезе в парламента. Данните 

показват, че тя ще бъде и 
ключов фактор при съставя-
нето на правителство. Така 
българският патриотизъм 
най-накрая ще има основна 
функция в политиката на 
страната и ще отмести ДПС от 
решаващата роля.    

Потенциалът, който ПА-
ТРИОТИЧЕН ФРОНТ може да 
достигне, е половин милион 
гласа – това е сборът на пръс-
натите досега гласове на бъл-
гарските патриоти и се равня-
ва на 14–15% от онези, които 
се очаква да гласуват. 

Официалната българска държавна власт – президент и минис-
тър-председател -  все още не е осъдила действията на те-
рористичната организация „Ислямска държава“. Войната на 

джихадистите в Ирак и Сирия срещу цивилно християнско население 
е световен въпрос и всяко мълчание по темата е притеснително.

Страната ни не е застрахована от фанатичната идеология на джиха-
дистите от 
„Ислямска 
държава“. 
Охраната на 
границите 
ни е слаба, 
което се до-
каза от из-
лязлата ин-
формация 
за премина-
ли безпро-

блемно 60 бойци на „Ислямска държава“ през България, пътуващи от 
Турция към Косово. Това повдига един тревожен въпрос – колко исля-
мистки терористи в момента са на територията на страната ни.

Ето един прост пример: десетки жители на циганската махала в Па-
зарджик от години показват съпричастността си към радикалния исля-
мизъм, внесен от Саудитска Арабия. Една необразована, несоциализи-
рана група е лесно манипулируема. Това, което днес изглежда нелепо и 
смешно перчене в една циганска махала, утре може да се окаже едно 
от гнездата на ислямисткия тероризъм у нас. 

Та нали само преди две години тези цигани облякоха бели религи-
озни дрехи и огласиха улиците с възгласи „Аллах Акбар“, докато съдеб-
ната власт се произнасяше по делото срещу 13-те имами от Пазарджик. 
В това дело беше доказано разпространението на антидържавна идео-
логия. Но дали това разпространение беше спряно? 

Редно е да се запитаме кой покровителства този процес. За справка 
– Главното мюфтийство се обяви в подкрепа на проповедниците преди 
съдебното решение. ДПС също. А българската държава се прави, че нищо 
не се случва...

Единствената политическа сила, която предупреждава за опасно-
стите, е ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО.

„Ислямска държава“ е добре организирана мрежа с клонове в ре-
дица европейски държави. По информация на вестник „Гардиън“, екзе-
куторът, който виждаме във видеоматериалите от обезглавявания на 
журналисти, е водач на крило на екстремистите, идващо от Великобри-
тания. 

Това е неоспоримото доказателство, че нивото на сигурност на те-
риторията на Европейския съюз е в критично състояние. Можем само 
да си представим каква е сигурността на България. Нулева.

Още имаме време да променим това!

редакционни

Графика от национално представително 
изследване на Центъра за анализи и 
маркетинг, проведено в периода 5-10 
септември 2014 г.

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ И ВМРО пита:

Защитена ли е България 
от ислямистите?

Ангел Джамбазки, водач на 
листата за 24-ти МИР 
- София
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ДПС готви огромна фалшификация на 
изборите. Гласувайте за ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ И ВМРО с номер 24, за да надделеем!

Джамбазки пита Могерини за ситуацията в Турция

Федерика Могерини

Близо 150 избирателни секции 
са открити в Турция. Секциите 
са два пъти повече в сравне-

ние с последните парламентарни 
избори. От тези секции се очаква да 
дойдат повече от 100 хиляди гласа 
за ДПС. Това означава, че между 7 и 
9 български депутати на практика 
ще бъдат избрани в Турция. Нещо 
повече – оказва се, че всъщност са-
мата турска държава организира 
тези избори.

Заради скандалната ситуация 

със секциите в Турция 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ И ВМРО събра ма-
сови протести пред Цен-
тралната избирателна 
комисия и пред Върхов-
ния административен 
съд (ВАС). Председате-
лят на ВМРО в София Карлос Контре-
ра и председателят на Национал-
демократичната партия (част от ПА-
ТРИОТИЧЕН ФРОНТ) Димитър Стоя-
нов внесоха жалба до ВАС и поиска-

ха отмяна на решението на ЦИК, с 
което се разкриват секциите. 

Данчо Хаджиев, съпредседател 
на НФСБ, заяви, че случващото се е 
част от тревожната тенденция Бъл-
гария постепенно да се превръща в 
турцизирана страна, а турският език 
да се прокарва като втори официа-
лен в държавата ни.

Председателят на сдружение 
„БГ патриот“ Петър Харалампиев 
припомни, че над милион и триста 
хиляди българи, които живеят на 
територията на Македония, напри-

мер, няма да могат да гласуват, тъй 
като там ще има открити само три 
пункта за изборите на 5 октомври.

„В Македония, където живеят 
много българи, които искат да гласу-
ват, ще има едва 3 секции, а в Турция, 
където живеят хора, наричащи себе 
си турци и доброволно са напуснали 
България - ще отворят 150 секции”, 

възмути се от трибуна-
та на протестите и ли-
дерът на ВМРО Краси-
мир Каракачанов, кой-
то е съпредседател на 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
и водач на листите на 
коалицията в 25-и со-
фийски избирателен 
район, както и в Пле-
вен. 

Каракачанов при-
помни как в предишни 
избори в подобни сек-
ции в Турция имаше 
протоколи за масово 
гласуване от по 1600 
души. Тези хора би 

следвало да са гласували за по 30 
секунди. Не е ясно дали въобще 
тези хора са гласували или просто 
някой събира личните им данни и 
попълва протоколи с гласове за ДПС. 

А през това време въпросните хора 
са у нас и също гласуват.

Тогава турските радио и теле-
визия агитираха да се гласува на из-
борите у нас. 

На няколко пъти в годините 
ВМРО блокира границата с Турция, 
за да не допусне автобуси с гласу-
ващи под строй. 

Пред множеството лидерът на 
ВМРО добави, че само преди месец 
служебният министър-председател 
е поел ангажимент за честни избо-
ри. „Сега той има две алтернативи: 
или да замълчи и да понесе позора 
от това, което се случва, или да каже 
„не”, заяви Каракачанов. Пита се 
дали е приемливо хора, които не са 
платили никакви данъци у нас, да 
определят бъдещето ни.  

Предложението на ПАТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО е в Тур-
ция да има възможност да се гласу-
ва само в българските консулства и 
в посолството - както е в другите 
държави. 

В подкрепа на протеста заста-
наха и представители на сирийската 
общност в България, които също са 
жертва на ислямистката политика 
на турския неоосманистки прези-
дент Ердоган.

Представителят на патриоти-
те в Европейския парламент 
Ангел Джамбазки запозна 

Комисията по външна политика и 
сигурност към ЕП и върховния пред-
ставител по външната политика Фе-
дерика Могерини с негативите око-
ло турската кандидатура за член-
ство в Европейския съюз.

Джамбазки, който е и водач на 
листите на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ И ВМРО в 24-ти софийски из-
бирателен район и в Благоевград, 
уведоми европейските институции 
за незаконно спряната в България 
инициатива за референдум срещу 

турското еврочленство. Пре-
ди няколко години ВМРО и 
телевизия „СКАТ” събраха 
330 хиляди подписа за рефе-
рендум. Подписите обаче и 
до днес отлежават в Народ-
ното събрание, без да е взето 
каквото и да било решение 
– в противоречие с всякакви 
закони.   

Турция е пример за сис-
темното нарушаване на чо-
вешките права, нещо повече – тя се 
превърна в рупор на ислямизма и в 
крепител на онези ислямистки иде-
ологии, които желаят унищожение 

на Европа и християнската култура, 
коментира Джамбазки след заседа-
ние на Комисията по външна поли-
тика и сигурност към европарла-
мента.

Полу-
тайна 
среща 

си организи-
раха лидерът 
на ДПС и скан-
далният тур-
ски президент 
Ердоган. В Ан-
кара двамата 
са обсъждали 
политическо-
то положение 
у нас по ини-
циатива на Местан. Централата на 
ДПС упорито мълча за срещата, но 
информацията все пак изтече – пър-
во в турските медии. 

Срещата е историческа, защо-
то идва на фона на рекордно ви-
сокия брой избирателни секции в 
Турция, от които се очаква да дой-
дат 100 хиляди гласа в полза на 
ДПС. Очевидно това става с под-
крепата на турската държава. 

Досега отношенията между 
ДПС и Ердоган не бяха толкова по-
казно добри. Ердоган предпочи-
таше да оказва подкрепа на отцеп-
ниците от ДПС Касим Дал и Кор-
ман Исмаилов. Представители на 
изселнически организации в Тур-
ция коментират пред медиите, че 
срещата е знак за затопляне на 
отношенията на ДПС с Анкара.

Това е много лоша новина за 
България, защото партията на Ер-
доган води зле прикрита исля-
мистка политика, която получи 
названието нов османизъм. И Ер-
доган, и доскорошният му вън-
шен министър, а сега премиер – 
Давутоглу, не спират със скандал-
ните изявления, които величаят 
османското минало на региона. 

Съвсем наскоро представи-
тели на партията на Ердоган скан-
дализираха светски настроената 
част от Турция с призиви жените 
да не се смеят на публични мес-
та. Самият Ердоган пък стана пре-
зидент, след като промени кон-
ституцията на страната така, че 
да може да се кандидатира за 
поста – след мандатите си като 
премиер.

Лидерите на коалиция ПАТРИО-
ТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО 
Валери Симеонов и Красимир 

Каракачанов направиха спешна среща 
с министъра на вътрешните работи 
Йордан Бакалов и със служебния пре-
миер Близнашки заради очакваните 
мащабни фалшификации на вота. 

Валери Симеонов посочи част от 
мерките, необходими за осигуряване-
то на честен вот: изчистване на изби-
рателните списъци от „мъртви души”, 
дежурни прокурори с публично обя-
вени телефонни номера за контакт за 
директни сигнали от граждани в из-
борния ден, контрол върху циганските 
тартори и заложните къщи. 

„Трябва да се възстанови и регис-

трацията по местоживеене. Сега усед-
налостта не се контролира и има слу-
чаи, в които 147 човека са регистрира-
ни на един адрес. Няма нерешими 
проблеми, а липса на воля от страна 
на управляващите”, допълни още Си-
меонов.

 „Ако искаме да решим проблема 
с купения вот, нека се махнат номера-
та от бюлетините, а да остане само из-
писването на имената на партиите и 
кандидатите. Това ще спре порочната 
практика за купуване на гласове на не-
грамотни избиратели“, каза Красимир 
Каракачанов. Той допълни, че ДПС – 
основният брокер на гласове – най-
много настоява да има някакви отли-
чителни знаци в изборните бюлетини.

За тези избори се готвят съвмест-
ни комисии между прокуратура, 
ДАНС и МВР, които ще оперират по 
места, както и телефони за сигнали. 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ активно съ-
действа при популяризирането на 
тези мерки.

Ако обаче държавата не противо-
действа на безконтролното гласуване 
в Турция и на наплива на турски „екс-
курзианти” около Курбан Байрам, кои-
то ще гласуват под строй за ДПС, ПА-
ТРИОТИЧЕН ФРОНТ е готов на ефектив-
ни протести, включително и блокади 
на границата преди и по време на из-
борния ден. През 2007, 2009 и 2013 г. 
ВМРО на няколко пъти блокираше гра-
ницата с Турция в знак на протест.

ердоган с открита намеса във вътрешните работи на българия

очакват се над сто хиляди гласа от турция, които ще изберат между 7 и 9 
деПутата за българския Парламент  

Патриотите се изправят срещу купения вотЕрдоган и Местан стиснаха 
ръце за погубването на 
България

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов поведе 
протест срещу решението на ЦИК за откриване 
на 136 секции в Турция

Карлос Контрера, председател на ВМРО 
в столицата и кандидат за народен 
представител в 23-ти и 24-ти избирателни 
райони в София от листата на 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО

след много блокади на границата срещу автобусите на дПс
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Има пари за достойни пенсии!

Пиринско въстава с номер 24! 

не може да се увеличава Пенсионната възраст

Трябва да се спре „фабриката за деца в риск” в гетата

Водачът на листата на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
във Врачанско Красимир Богданов (в ляво) не спира 
обиколките в региона

Картинка от помагало. Очевидно 
в българските детски градини се 
показва такъв модел на социална 
система: някои пеят и играят, 
други им дават милостиня. 

ВМРО – Българско национално 
движение от месеци предлага на 
всички основни партии да подпишат 
споразумение за увеличение на до-
ходите с по 20% всяка година в рам-
ките на няколко години. Това е лес-
на и изпълнима програма, при коя-

то държавата емитира ценни книжа, 
получава финансов ресурс, увели-
чава заплатите в държавната сфера 
и пенсиите, това веднага стимулира 
потреблението и връща ДДС, данък 
печалба и ред други постъпления в 
държавната хазна. 

Това припомни в телевизионен 
дебат Искрен Веселинов, който 
води листата на ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ И ВМРО в Русе. 

Както „България” преди време 
съобщи, държавата може да си поз-
воли да изпълни тази програма – тя 
е свързана с първоначално увели-
чаване на дълга на държавата, но 
България има един от най-малките 
дългове в сравнение с нивото на 

брутен вътре-
шен продукт и 
е далеч от поз-
воления в Евро-
пейския съюз 
таван. Освен 
т о в а  д ъ л г ът 
веднага ще се 
изплати от зад-
вижената ико-
номика.

Страната 
ни има откъде 
да намери пари 
за дос тойни 
пенсии, катего-

ричен е Искрен Веселинов. По ду-
мите му трябва да се пракратят вся-
какви концесии върху находищата 
на природни богатства у нас и пари-
те от тях да отиват директно в дър-
жавата. Половината от тях трябва да 
влизат в бюджета, а останалите – да 
отиват за пенсии и майчински, как-
то и за фонда „Ин витро”. Нужна е 
също решителност в митниците и 
спиране на контрабандата.

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ предлага 
социалните плащания за гетата да се 
пренасочат към увеличаване на пен-
сиите на съвестните българи. Трябва 
да бъде спряна сегашната „фабрика” 
за деца в риск – безотговорна раж-
даемост в гетата, която е стимулира-
на от социалните помощи. 

Социалните помощи трябва да 
създават социализирано поколе-
ние, не можем да си позволим една 
четвърт от постъпващите на пазара 
на труда да са неграмотни. За негра-
монтностата е виновна именно се-
гашната социална система – плаща-
нията, насочени към етнически гру-
пи, на практика стимулират този на-
чин на живот.

Ако сегашният таван от 350 лева 
доход за подпомагане (над който 
помощи за деца практически няма) 
остане, Искрен Веселинов смята, че 
това е в услуга само на общностите 
в гетата, които нямат официални до-
ходи. Този таван удря т.нар. работе-
щи бедни – съвестните българи с 
доход над 350 лв., които плащат да-
нъци. Именно на тях им е отнет дос-
тъпът до социални услуги. Това е 
противоконституционно и е дискри-
минация към българите, при това в 
тези години, когато намаляваме с 8 
души на час.

Едва 1% от хората у нас са до-

волни от стандарта си. 
Само една четвърт не 
страдат от лишения. 
Средно със 70 хиляди 
годишно намалява на-
шата страна, припом-
ня Искрен Веселинов, 
който води листата на 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
– НФСБ И ВМРО в Русе. 

Хората постоянно 
бягат от с траната, 
властта казва „пари 
няма”, затова задържа 
доходите ниски, хора-
та още повече бягат, 
затова и отново няма 
пари в икономиката – 
така се получава ома-
гьосан кръг и държава-
та заприличва на соци-
ална пирамида. Един-
ственият изход от порочния кръг е 
ръст на доходите по схемата, която 
предлага ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ с 
номер 24 в бюлетината. 

Искрен Веселинов е категори-
чен, че пенсионната възраст в Бъл-
гария не може да се повишава, за-

щото у нас средната продължител-
ност на живота е 74 години. В За-
падна Европа се обмисля повиша-
ване на пенсионната възраст, но 
там продължителността на живота 
е над 80 години, напомня още Ве-
селинов. 

заместник-председател на ВМРО, водач на 
листата на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ в Русе

Освобождаването на Пирин-
ския край и долината на Места 
от влиянието на ДПС и на мест-
ния феодал Ахмед Башев, пови-
шаване на изкупните цени на тю-
тюна, изгонване на опасната сек-
та „Свидетели на Йехова” от Пе-
тричко и Гоцеделчевско, разви-
тието на туризма и изграждане 
на нов лифт над Банско – при 
спазване на всички законови и 
екологични изисквания, спася-
ването на района на село Баня от 

скандалните планове за изграж-
дане на сметище. 

Това са само част от акцен-
тите на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ И ВМРО в благоевградския 
избирателен район. В челните 
редици на патриотите в Пирин-
ския край са Атанас Стоянов от 
Сандански и Георги Васев от Бла-
гоевград. Заедно с Ангел Джам-
базки, който по традиция огла-
вява листата и в 24-ти район в 
София, те са на първите места в 

благоевградската листа  на  ПАТ-
РИОТИЧЕН ФРОНТ. 

И Стоянов, и Васев са позна-
ти и уважавани в региона фигу-
ри. Атанас Стоянов е председа-
тел на Общинския съвет в Сан-
дански и председател на Сдру-
жението на общините в Югоза-
падна България. Георги Васев е 
дългогодишен общински съвет-
ник в Благоевград и е един от 
най-авторитетните местни поли-
тици. 

Водачите на листата на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ в Благоевградско – Ангел 
Джамбазки (в средата) и Атанас Стоянов (в ляво) в среща с граждани 

ВМРО във Враца предлага на-
редба за създаване и организиране 
на доброволни формирования за 
предотвратяване и овладяване на 
бедствия.

Доброволните формирования 
са регламентирани със специален 
закон. В повечето от големите общи-
ни вече съществуват такива и ние 
трябва да почерпим опит от тях, по-
яснява заместник-кметът на Враца и 
водач на листата на ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ И ВМРО в региона 
Красимир Богданов. Според него на-
водненията във Врачанско и после-
диците от тях показват належащата 
нужда от създаване на такива добро-
волчески групи. 

Членове на ВМРО  се включиха 
като доброволци по време на навод-
ненията, наводненията, но е необхо-
димо да има и предварително обу-
чени формирования, които да могат 
да реагират бързо и професионално. 

Това е добро предложение за цялата 
страна, коментира Красимир Богда-
нов. 

Междувременно незаконен 
пункт на опасната секта „Свидетели 
на Йехова” беше премахнат в Ме-
здра след намесата на представите-
ли на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ и лично 
на водача на листата на патриотите 
за Врачанско Красимир Богданов.

Богданов поиска да се запознае 
с документа, който дава разрешение 
за откриване на пункт за агитация на 
сектата. След консултация с Община 
Мездра се оказа, че такъв документ 
няма. Сектантите бяха принудени да 
приберат религиозната литература 
и да напуснат мястото.

Красимир Богданов е едно от 
основните лица в гражданските про-
тести срещу закриването на военно-
то поделение във Враца, както и сре-
щу претенциите на Мюфтийството в 
града. 

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ предлага 
доброволни формирования за 
борба с бедствията 
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красимир каракачанов, 
председател на ВМРО – Българско национално движение, съпредседател на ПАТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО и водач на листата в 25-и многомандатен избирателен район 
в София, както и в Плевен:

Една моя мечта се сбъдна 
преди два месеца. Една 
наша мечта тръгва на 

решителен поход за спасява-
нето на България - обедине-
нието на патриотичните пар-
тии и организации в единен 
блок.

И на отминалите избори 
мнозина ме питаха защо  
патриотите не са заедно, защо 
се явяват на избори отделно, 
не помнят ли завета на Кубрат. 
Да, правили сме тези грешки, 
но мечтата вече е реалност – 
13 партии и организации се 
обединиха и тръгнаха на битка 
за свободата, независимостта 
и възраждането на България.
това е битка срещу 
онази ПаПлач, 
която 25 години 
граби и мачка. 

Тези хора ще получат 
своето възмездие от българ-
ския народ, защото в жилите 
ни още тече кръвта на Крум, 
Симеон, Ботев, Левски, Тодор 
Александров и Иван Михай-
лов.

Не вярвайте на някои, 
подчертавам: на някои, от со-
циолозите, които казват, че  
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ 
И ВМРО бил „на ръба”. „На 
ръба” е само в платените им 
сметки! Ние всеки ден се сре-
щаме с толкова много хора и 
те ни дават увереност, че ПА-
ТРИОТИЧЕН ФРОНТ  ще сложи 
началото на новото развитие 
на България. И вече все повече 
са социолозите, които нямат 
друг избор освен да кажат ис-
тината: 
Патриотичен 
Фронт – нФсб и 
вмро не Просто 
влиза в народното 
събрание, а ще 
бъде основен 
Фактор в него.

Слушаме различни партии 
– и отново ГЕРБ, и отново БСП, 
а задкулисно – и ДПС – те щели 
да решават проблемите. Не, 
господа, вие сте част от про-
блема, вие сте самият прблем! 

Затова заявяваме най-от-
говорно: ние от ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ сме готови да получим 
мандат и да съставим прагма-
тично, отговорно и патриотич-
но българско правителство на 
националното спасение!

Не се поддавайте на про-
вокативните въпроси – Русия 
или Америка. Истинският бъл-
гарски патриот не е нито аме-
риканофил, нито русофил. Ис-
тинският български патриот 
поставя България над всичко. 
истинският 
български Патриот 
не Позволява 
решенията за 
съдбата на 
българия да се 
вземат на изток 
или на заПад, нито 
в москва, нито в 
брюксел, нито във 
вашингтон.

За разлика от всички ос-
танали, ние никога не сме сме-
няли нашите позиции – казва-
ли сме истината дори тогава, 
когато на хората не им харес-
ва. И ние можем да лъжем, че 
ще направим пенсиите хиляда 
лева и т.н., но ние не подценя-
ваме интелигентността на 
българите. Българинът пре-
красно разбира кой го лъже.   

Нека всеки си спомни 
своите баби и дядовци – те 
живееха добре, защото се тру-
деха, защото разчитаха на 
себе си. 45 години ни обясня-
ваха че Москва ще ни пази, 
сега Европа щяла да ни пази. 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ 
И ВМРО казва: можем да раз-
читаме само и единствено на 
себе си; за да бъде България 
възродена, ще трябва да по-
ложим много труд. Никой 
нищо няма да ни подари. 

Но трябва да защитаваме 
онова, което искат да ни взе-
мат. Както е казал Апостолът 
- ние чуждото не щем, но и 
своето не даваме. Трябва да 
съхраним българщината, да 
не позволяваме да бъдем тре-
тирани като малцинство в 

собствената си държава. За 
тези 25 години бе извършен 
геноцид – 2 милиона българи 
вече не са тук. Опитват се да 
убият и духа на българина. А 
през това време ние се изви-
нявахме на всички около нас 
– заради Възродителния про-
цес, заради какво ли не.

Да, днес ние постоянно 
говорим за демографската ка-
тастрофа и за циганизацията. 
Но това не е въпрос на емоция, 
става дума за икономика. 
Просто 
няма модерна 
икономика със 
застаряващо 
население или Пък 
с младо циганско 
население – 
неработещо и 
издържащо се от 
Помощи. 

Всички парии, управлява-
ли досега, са част от проблема. 
Но в името на България ние 
можем да седнем да прегова-
ряме с тях. С изключение на 
ДПС. Готови сме да обсъжда-
ме доходи, безработица, 
здравеопазване, корупция, 
демографски проблеми, на-
ционална сигурност. 

Поздравявам всички бъл-
гари зад граница, които ни 
подкрепят – от Западните по-
крайнини, от Македония, от 
къде ли не. Вие трябва да зна-
ете едно – когато ПАТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО е 
в управлението, вашата съдба 
ще бъде приоритет за държа-
вата България, никой от вас 
няма да бъде унижаван и мач-
кан, защото България ще стои 
зад него.

Да събудим хората до нас 
– приятели, съседи, роднини. 
Настанала е битката за Бълга-
рия! Не всичко е загубено. 

Битката сега не е прсто да 
имаме повече депутати, а да 
може истинският български 
патриотизъм да има своя ос-
тър меч в управлението на 
България. 

българия над 
всичко! с номер 24 
в бюлетината.

От парламентарните из-
бори през 2013 г. изми-
на година и половина. 

Ние отново сме в навечерието 
на избори. За съжаление, през 
изминалата година нищо до-
бро не се случи с Родината, с 
народа. Напротив, правител-
ството, което обеща да осигури 
250 хиляди работни места, ико-
номика, здравеопазване, соци-
ална система, направи точно 
обратното. 

60 хиляди повече са безра-
ботните само за първото триме-
сечие; в сферата на здравеопаз-
ването имаше значими проти-
воречия между министерство-
то и другите ресорни институ-
ции, бяха уволнени доказани 
специалисти; вместо да стаби-
лизира финансовата система, 
правителството на Орешарски 
сключи нови заеми, които на-
шите деца трябва да плащат; 
видяхме срив на банки, раз-
чистване на сметки, събирае-
мостта на данъците се срина; с 
три поредни смени на ръково-
дител на митниците стигнахме 
до пълен хаос в тях; буквално в 
последните дни на кабината 
„Орешарски” се случиха две 
престъпни деяния: скрито бяха 
подписани два заробващи до-
говора – за „Южен поток” и за 
седми блок на АЕЦ „Козлодуй” 
с американската фирма „Уес-
тингхаус”.

Всичко това направи каби-
нета „Орешарски” едно от най-
неуспешните правителства на 
прехода. С него дойде и нова 
вълна на отчаяние и апатия и 
ето – ние сме отново в навече-
рието на избори.

Какво стана с НФСБ и па-

триотичните движения в по-
следната една година? 
Първият 
митинг срещу 
ФалшиФицираните 
избори 2013 г. беше 
наПравен от нФсб, 

медиите не обърнаха вни-
мание. Първият протест за ос-
тавка на Орешарски – отново го 
направи НФСБ – помните онзи 
5-хиляден митинг –  а в това вре-
ме другите мълчаха гузно и 
смирено, чакайки да видят до-
къде ще стигнат масовите про-
тести (които в началото бяха 
спонтанни, а после – платени). 

Ние заедно с ВМРО бяхме 
първите, които започнаха про-
тести срещу претенциите на 
Главното мюфтийство – в Стара 
Загора, Ямбол, Пловдив, Карло-
во, Кюстендил, Гоце Делчев, 
Враца. 
ние реагирахме 
срещу всяка 
грешка, срещу 
всяка ПрестъПна 
дейност.

НФСБ беше лишен от учас-
тие в парламента през 2013 г. 
– гласовете, които ни открадна-
ха в секциите, смъкнаха нашия 
резултат. 

Но през изминалата година 
НФСБ спечели много повече – 
успяхме да изградим структури 

практически във всич-
ки общини на нашата 
Родина. Освен това, 
осигурихме застъпни-
ци в 85% от секциите 
в страната за евроиз-
борите и те бяха на-
шата генерална репе-
тиция за идващите на 
5 октомври избори за 
Народно събрание. За 
тази една година 
НФСБ укрепна. 

Но в тази една година се 
случи и нещо, с което още по-
вече се гордея: ние 
осъзнахме 
необходимостта 
от създаването на 
широк Патриотичен 
Фронт – в него Пър-
во бяха 6 Партии, 
сега има общо 13. 

Благодарен съм на Краси-
мир Каракачанов и ВМРО, че по-
еха подадената ръка и подпи-
сахме споразумение, което ще 
бъде съдбоносно за България, 
защото това не е просто предиз-
борна коалиция, а е обедине-
ние в името на самосъхране-
нието на българския народ. 

Защото тези мъчителни го-
дини на падение за България 
показаха, че всички партии, кои-
то се редуваха, са една и съща 
мафия. Затова ние се противо-
поставяме на всички партии на 
статуквото, на всички ГМО су-
бекти в политиката, противо-
поставяме се на нихилизма и 
апатията. 

На тях противопоставяме 
принципите на прагматичния 
патриотизъм, залегнали в на-
шата програма. (виж стр. 6)

На 5 октомври трябва да 
изпълним своя синовен дълг за 
спасяването на България. 
главният ни 
Противник е 
Противокон-
ституционното 
дПс, а оПоненти са 
ни всички Партии 
на статуквото: 

не само управлявалите, но 
и подкрепялите – със златно 
пръстче или пък с безрезервна 
подкрепа.

Имаме и още един серио-
зен противник – на тези избори 
трябва да се борим с нихили-
зма, апатията, отчаянието. И аз 
съм сигурен, че привържени-
ците на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
– НФСБ И ВМРО са оптимисти, 

борци, достойни наследници 
на дедите си. Сега трябва да 
убедим и всички свои близки 
хора да гласуват за истинския 
български патриотизъм.  

Има риск от още едно фа-
тално за България управление 
- ако не изберем 

Патриотичен 
Фронт – нФсб и 
вмро с номер 24 в 
бюлетината.

валери симеонов, 
лидер на НФСБ, съпредседател на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО и водач на листата в 
23-ти многомандатен избирателен район в София, както и в Бургас:

Предлагаме прагматичен 
патриотизъм

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И 
ВМРО е готов да вземе мандат 
и да състави правителство на 
националното спасение

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ пълни залите в цяла България
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Възраждане на икономиката и повишаване на до-
ходите. Практически мерки за освобождаване на 
активността на българина от примката на чинов-

ническия рекет. Българинът се е справял добре в далеч 
по-трудни ситуации - достатъчно е да се освободи, да 
разгърне силите и въображението си. Българинът е умен, 
интелигентен и находчив.

Насърчаване на най-перспективните отрасли – 
туризъм, селско стопанство, преработвателна про-
мишленост, индустрия и върхови технологии.

Повишаване на доходите - за сметка на нови при-
ходоизточници и увеличаване събираемостта на да-
нъците. Това означава справяне с контрабандата на 
горива, цигари, алкохол, плодове, китайски стоки и 
др. Това ще осигури пари за осезаемо повишение на 
пенсиите.

Въвеждане на гъвкав ДДС. Не може ДДС върху 
хазарта да е по-нисък от ДДС на учебници, детски сто-
ки и т.н.

Спешно оздравяване на банковата система – Бъл-
гария е изправена пред банкова криза, която може 
да ни върне към кризата през 1996 г. Настояваме за 
спешно решаване на въпроса с КТБ – банката да бъде 
отворена и да заработи. 

Основно преработване на социалната система – 
детски надбавки, помощи за майчинство и социални 
осигуровки да бъдат съобразени с нивото на образо-
вание и с приноса на ползвателя на помощите към 
държавата и общината. Трябва да се сложи край на 
масовото, почти „промишлено“, възпроизводство 
сред циганския етнос, където деца се раждат все едно 
това е бизнес.

Отговорна демографска програма с ясни стъп-
ки, задачи и срокове за институциите. Българите са 
изправени пред демографска катастрофа, която за-
страшава икономиката и съществуването на наци-
ята ни.

Спасение на здравеопазването. Разбиване на 
монопола на здравната каса. Освобождаване на 
аптеките и цялата фармацевтика от влиянието на 
външните монополи, край на неправомерното за-
вишаване на цената на лекарствата и дейността на 
фармацевтичната мафия. Възстановяване на спеш-

ната помощ. Престъпление е най-малките населени 
места да се без фелдшери, а малките градове – без 
болници.

Твърда защита на националните интереси на ре-
гионално и на международно ниво. Нямаме нищо 
против нашите съседи да се развиват, но не и за смет-
ка на България. Трябва да спре безобразната кражба 
на история от страна на политиците в Скопие и да се 
заздравят връзките с народа в Република Македония. 
Трябва да се гарантират правата и свободите на бъл-
гарското малцинство в Западните покрайнини, а също 
и в днешна Северна Гърция – те са българи и говорят 
български език. 

Пълен неутралитет по казуса с Украйна – там жи-
веят 400 хиляди българи, а случващото се в Украйна 
може да предизвика аналогични конфликти, в които 
България да бъде потърпевша.

Разделяне на религия и политика – искаме свет-
ска власт и светско образование. Трябва да бъдат пре-
установени ежедневните призиви от минаретата - ни-
кой няма право да налага собствените си религиозни 
убеждения. Тук можем да се поучим от практиката в 
Турция – там откриването на храм е позволено при 
наличието на 30 хиляди души, които имат нужда от 
него. Ето така при нас може да се регламентира отва-
рянето на джамии. Пред всеки храм – независимо ка-
къв е – трябва да има пилон с българския трибагре-
ник. Проповедите трябва да се водят само на българ-
ски език. 

Нулева толерантност към всеки, който не желае 
да се интегрира в българското общество. Строго при-
лагане на закона по отношение на нерегламентирани 
строежи, разрушаване на всички незаконни построй-
ки в гетата. За истински нуждаещите се ще осигурим 
минимални условия във фургонни селища извън на-
селените места. Ние не изповядваме никакъв раси-
зъм или дискриминация. Искаме спазване на закони-
те. Измежду циганите има достатъчно достойни бъл-
гарски граждани – работещи и плащащи данъци, кои-
то трябва да бъдат добър пример за останалите. 

Връщане на наборната служба и военната под-
готовка в средния курс на училището. Обявяваме се 
против присъствието на чужди армии на наша тери-
тория и против присъствието на българската армия 
в далечни държави. Нужно е спешно възстановяване 
на ракетните бази в югоизточна България. 

Освобождаване на Висшия съдебен съвет и на 
Конституционния съд от всякаква политическа за-
висимост. Искаме също отделяне на Главната дирек-
ция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) 
от ДАНС. 

Укрепване на вътрешното и външното разузна-
ване. Смятаме, че в българските посолства и консул-
ства трябва да работят именно специалисти от външ-

ното разузнаване.

Възстановяване на духовните ценности – реор-
ганизация на образованието, въвеждане на учебен 
предмет „Патриотизъм” и увеличаване на часовете 
по история. Възвръщане към изконните български 
ценности – честност, трудолюбие, скромност, взаимо-           
помощ.

Работеща и модерно организирана полиция – в 
България има най-много полицаи на глава от населе-
нието, а цели региони са опосквани от ежедневна ци-
ганска престъпност. Нашите родители нямат гаранция 
за имот, чест, достойнство и живот. Полицията трябва 
да бъде там, където са проблемите, а не около ста-
дионите или по протестите. Защото протестите са за-
ради некадърността на политиците. Полицията тряб-
ва да пази народа, а не политиците. Във всяко бъл-
гарско село, в което има битова, криминална, етни-
ческа престъпност, ще има представители на органи-
те на реда, а не само показни акции, както досега. 

Опазване на България от нелегалната имиграция. 
Не може страната ни да се превръща в транзитен ла-
гер за нелегални имигранти от целия свят. Ще напра-
вим охранителни системи и нито един няма да може 
да влезе на българска територия, ако не мине редов-
но през КПП. Не е нормално десетки хиляди нелегал-
ни имигранти да влизат в България, възползвайки се 
от военните конфликти и представяйки се за бежанци. 
Ние, като добри българи и християни, наистина тряб-
ва да оказваме помощ на хора, които бягат от военни 
конфликти, но заедно с бежанците навлизат и много 
нелегални имигранти и това е целенасочена прово-
кация от Турция – този поток от нелегални имигранти 
се насочва към нас от турската държавна администра-
ция. 

Възраждане на българското селско стопанство – 
сега имаме хора, които контролират стотици хиляди, 
милиони, декари земя, живеят охолно, а отглеждат 
само три култури за износ. През това време дребните 

и средни собственици изнемогват. Затриват се цели 
отрасли в земеделието и животновъдството. Затова 
предлагаме: стимулиране на дребния и средния бъл-
гарски земеделски производител; таван на субсиди-
ите; всеки собственик на над 10 хиляди декара тряб-

ва да отдели минимум два декара за отглежда-
не на плодове и зеленчуци, защото тези направ-
ления в земеделието са на изчезване, а с тях 
изчезва и преработвателната промишленост.

Радикално съкращаване на чиновничество-
то в България. Администрацията ще бъде по-
малка, но с по-високи заплати. Ако наруши за-
кона, всеки държавен чиновник ще получава 
двойна присъда и няма да има право да заема 
служба. С нас идва краят на партизанлъка в дър-
жавната администрация. Не може чиновникът 
да смята, че е началник на гражданина. Въвеж-
даме принципа на мълчаливо съгласие, вместо 
бюрократичния произвол.

основни Приоритети на Патриотичен Фронт – 
нФсб и вмро с номер 24 в бюлетината   

Гласът за ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ И ВМРО е глас за: 
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доц. д-р милен михов, водач на листата на Патриотичен Фронт – нФсб и вмро 
във великотърновския избирателен район:

Съединението прави силата, 
силата прави независимостта  

издава вмро - българско национално движение
софия, ул. „Пиротска“ 5

тел.: 02 980 2582
факс: 02 980 2583
vmro@vmro.bg
www.vmro.bg
facebook.com/vmrobnd

благоевград: огнян узунов – 0888214413
бургас, ямбол, сливен: георги дракалиев – 0882291051
варна и шумен: живко костадинов – 0879880015
добрич: тихомир маринов –  0882123866
велико търново, габрово и търговище: борис вангелов – 0888214407
враца, видин и монтана: марин иванов – 0888214415
Плевен и ловеч: атанас Филчев – 0885602050

Пловдив, смолян и Пазарджик: александър сиди – 0888214403
русе, разград и силистра: галин григоров – 0888214409
стара загора, хасково и кърджали: антон андонов – 0888922836
софия-град и кюстендил: стефан грънчаров – 0888214401
софия-област и Перник: кирил караманчев – 0888214405

централа: софия, ул. „Пиротска“ 5, тел.: 02 980 2582

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

Петър Колев:
Патриотизмът е спасението на България

Съединението прави силата, 
силата прави независимостта. Това 
е цитат на Стефан Стамболов от 
преди повече от сто и двадесет го-
дини.

* * *

В една от последните си книги 
Збигнев Бжежински търси от-
говор на въпроса как Амери-

ка да запази своето „лидерско” мяс-
то в бързо променящия се свят през 
първата половина на ХХІ век. Според 
автора, в глобалната надпревара с 
Китай САЩ трябва да разчита на из-
граждането на устойчиви съюзни-
чески връзки с Европейския съюз, 
„демократизирана” Русия и умере-
но ислямизирана Турция. 

Проектираната геополитеческа 
конструкция трябва да даде „стра-
тегическата визия” за американско-
то влияние в света. Ключова роля в 
проекта заема Русия, която на прак-
тика трябва да се откаже от ролята 
си на световна сила и да се задово-
ли с признанието на Запада за „де-
мократична държава”. 

Укротяването на „руската меч-

ка” според американските разбира-
ния се разминава драстично с пред-
ставите на руския елит, а и на огро-
мна част от руснаците, за собстве-
ната им държава, история и мястото 
им в света. В разгара на украинската 
криза президентът Обама нарече 
Русия „силна регионална държава”, 
отричайки нейната световна роля, 
което по признанието на самия Бже-

жински представлява възможно 
най-голямата обида, отправяна към 
Путин. 

Самата криза в Украйна и раз-
витието на военния конфликт са 
продукт на възродилото се в нача-
лото на века световно съперничест-
во между САЩ и Русия. Ограничава-
нето на икономическото влияние на 
Русия в Европа, основано на гаран-

тирани и евтини доставки на приро-
ден газ, определя ключовата роля 
на Украйна. Така ставаме свидетели 
на възникване на конфликт с висока 
степен на напрежение, в който две-
те световни сили са ангажирани не-
посредствено.

Повишаването на напрежение-
то между силите, бързото развитие 
на нови държави с глобална и реги-
онална роля става в един динамич-
но променящ се свят, белязан с ус-
корено изчерпване на природните 
ресурси, климатични промени, но-
сещи бедствия, страдания и глад за 
милиони, гигантски демографски 
процеси, водещи до масови пресе-
ления, застаряване на нации и етни-
чески промени с историческо зна-
чение.

В този натоварен с напрежение 
и динамика век България не може 
да остане „остров на спокойствие-
то”. Страната ни е част от този свят 
и глобалните конфликти ни засягат 
пряко и жизнено. Енергийните про-
екти, стабилността на банковата ни 
система, включително и проблемът 
с КТБ, бежанците и радикалният ис-

лям са само част от въпросите, в 
които ключова роля играят чужди 
интереси с имперски амбиции. 

Разделени за Русия и за Украй-
на, на „фили” и „фоби”, на десни и 
леви, вперени с омраза един в друг, 
ние забравяме да се огледаме око-
ло нас. Няма външен фактор, който 
да даде пенсия на нашите родители, 
да даде добро лечение на нашите 
болни, да научи децата ни и да ни 
защити, ако трябва - и с оръжие в 
ръка. Защото в Москва или Вашинг-
тон мислят преди всичко за своите 
пенсионери, болници и училища. А 
не за нашите. 

А в дните около Деня на неза-
висимостта имаме чудесен повод 
да си припомним, че съединението 
прави силата. А силата прави неза-
висимостта.  

Днес е важно да погледнем на-
зад, за да можем да продължим на-
пред, уверени в собствените си 
сили. Можем да намерим упование 
в думите на Апостола на свободата, 
Васил Левски: „Ние помощ и от дя-
вола не отказваме, но си имаме на-
чертания”.

Един български президент беше 
казал, че Македония е най-ро-
мантичният дял от българската 

история. Но аз бих добавил, че не само 
миналото, а и бъдещето на  Македо-
ния е свързано с България - само и 
единствено с България. 

Като българин от Македония аз 
преживявам случващото се в България 
с още повече тревога и загриженост. 
Уважаеми приятели, на 5 октомври 
предстои един много важен избор. 
Минаха две години в нестабилност и 
трусове. Две правителства се смениха, 
но, за съжаление, нищо не се промени 
- даже става все по-лошо. Доходите на 
българина са все по-мизерни, здраве-
опазването ни е пред тотален провал, 
армията я унищожиха, образованието 

е под всякаква критика, демографска-
та криза ни изяжда, а политика към 
българските общности зад граница, за 
съжаление, никога не е имало.

Уважаеми сънародници, не ви ли 
писна да гледате как децата на Бълга-
рия бягат да слугуват на запад, за да 
подсигурят прехраната за себе си и се-
мействата си? Винаги ми става болно, 
когато гледам как нашите майки и 
бащи на по петдесет, шестдесет или 
повече години трябва да се обучават 
да работят с компютри и модерни тех-
нологии, за да могат да чуят и видят 
децата си, пръснати някъде далече по 
света. Това ли заслужават нашите ро-
дители? Аз мисля, че НЕ! 

И винаги съм си задавал въпроса 
какво е спасявало българите в тежки 

моменти - даже и тогава, когато сме 
били под робство (въпреки че ние днес 
в Македония още сме под робство – 
робството на антибългарските управ-
ници в Скопие). И отговорът на въпро-

са е винаги един – спасявали са ни вя-
рата ни и силният ни български дух. 
Спасявали са ни патриотизмът и родо-
любието. 

Затова ви призовавам на 5 октом-

ври да гласуваме масово, със сърце и 
душа, но и с разум. Повече от всякога 
е нужно обединението на българския 
народ, без значение кой къде е раж-
дан и къде живее. Защото става дума 
за Родината ни, за корена, който ни 
държи живи. 

Няма дърво без корен, затова 
трябва да се борим да я има България!

Гласувайте и не позволявайте 
друг да решава съдбите ни и бъдеще-
то на нашите деца. На 5 октомври тряб-
ва да подкрепим патриотите и патри-
отизма, за да успеем да спасим Роди-
ната си. Оръжието на патриотизма е 
номер 24 в бюлетината.

 
Да живее силна и обединена 

България! 

българия в света на глобални интереси и конФликти

Петър Колев е роден 
в Щип, Република 

Македония и не крие 
своето българско 

самосъзнание. 
Той е един от 

най-активните 
общественици 

сред всички, 
които днес 

не се боят да се 
самоопределят като 
българи в Република 

Македония.

Доц. д-р Милен 
Михов е историк, 
помощник-ректор на 
Великотърновския 
университет, 
ръководител на 
катедра „Нова и най-
нова история”. Доц. 
Михов е няколко 
мандата общински 
съветник в Старата 
столица, инициатор 
за създаването на 
общинския фонд „Ин 
витро”, който беше 
пренесен като практика 
в много други общини в 
цялата страна.
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българия 
над всичко!

избори

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ e

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ
НФСБ И ВМРО

е ПодкреПен от:

„целокуПна българия“, нд „бг Патриот“, горд, ние, сек, 
сдружение „Патриот“, ндсо, 

съюз на Патриотичните сили „защита“, 
национал-демократична Партия, ПП „свобода“, 

национално сдружение на заПасното войнство
 „за честта на Пагона“ 

и „възраждане на отечеството“


