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Патриотите тръгват
към победата!
България се нуждае от управление на родолюбци

Подкрепата за
Обединените патриоти
постоянно нараства

Красимир Каракачанов е най-одобряваният
лидер в България

П

оредица социологически
проучвания показаха, че Красимир Каракачанов застига и
изпреварва по одобрение лидерите
на ГЕРБ и БСП. Така председателят
на ВМРО става най-одобряваният
лидер на партия в България.

„О

бединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ внесе
над 7000 подписа на български граждани, подкрепящи
регистрацията на коалицията
за предстоящите избори за
народни представители, които ще се проведат на 26 март.
За нас Бъ лгария е над
всичко, това е каузата, която
обедини патриотите. Битката
за достойни доходи, социална справедливост, сигурност
и икономически подем продължава, направиха заявка
Обединените патриоти.
С л е д о б е д ин ени е т о и
силното представяне на президентските избори Патриотите си поставят за цел победа в парламентарните из-

бори на 26 март. Резултатът
на Обединените патриоти,
който отчитат социологическите изследвания, расте постоянно.
Патриотите вече са незаобиколим фактор в парламента. Те отстраниха ДПС от
ролята му на балансьор.
Сега предстои и победа
на Патриотите в парламентарните избори и ще има истинска политическа алтернатива – патриотизмът. Така ще
се преодолее разделението,
което от десетилетия партиите на статуквото насаждат в
българското общество.
Повече по темата – четете на вътрешните страници на „България“

„Галъп интернешънъл“ нареди Каракачанов след президента
Радев по одобрение, отчитайки
26 % подкрепа за него. Каракачанов на практика е удвоил резултата си за последната половин година, отчитат изследователите.

Няколко агенции пък показват
все по-високи резултати за Патриотите. Ръстът в подкрепата продължава.
Повече по темата
четете на стр. 8
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Красимир Каракачанов с награда
за принос в държавността
Патриотичният лидер редом до най-изтъкнатите българи

П

редседателят на ВМРО Красимир Каракачанов получи
почетен знак „Стефан Стамболов“ за лидерски принос в държавността. Отличието беше връчено на тържествена церемония навръх 163-ата година от рождението
на големия български държавник
Стефан Стамболов.
Ако има пример за модерен
лидер и държавник в нашето съвремие, то това е Красимир Каракачанов. С тези думи д-р Иван Гранитски се обърна към препълнената
зала, която бурно приветства лидера на ВМРО и съпредседател на Патриотичния фронт.
Проф. Светлана Шаренкова
подкрепи думите му като подчерта,
че лидерските качества на Каракачанов са доказани. Неговата битка
за обединение на всички родолюбци е урок за това, че само заедно
можем да направим България отново силна и достойна, каза Шарен-

кова и категорично подчерта, че
Красимир Каракачанов безапелационно доказа заедно със своите
партньори от Обединени патриоти,
че единството в името на България
трябва да е над всичко.
За поредна година Институтът
за изследване и развитие на лидерството в информационна среда
връчи своите награди за лидерство
на официална церемония в голямата зала на БАН. На церемонията
присъстваха председателят на БАН
акад. Ревалски, акад. Косев, акад.
Сендов, д-р Иван Гранитски, зам.кметът на Столична община Тодор
Чобанов, представители на различни академични общности.
В словото си при получаване
на отличието лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов заяви, че лидерството е въпрос на светоусещане, а властта не бива да е самоцел.
Властта си заслужава, когато
имаш възможността да помогнеш

на обществото. Аз съм възпитан в
семейство на честни българи родолюбци и искрено вярвам, че
единението е важно и каузата
„България“ трябва да е над всичко.
Кому е нужно да се делим на сини
и червени, на леви и десни? Защо
забравяме заветите на великите
българи, запита присъстващите
Каракачанов и отново подчерта,
че е настъпил моментът да изградим силна и достойна България, за
да не се срамуваме да погледнем
към портретите на Ботев, Левски
и Стамболов.
Специални приветствия изпратиха и председателят на Съюза на
тракийските дружества Красимир
Премянов, както и вицеадмирал
Евтим Евтимов.
Преди началото на церемонията по награждаване Красимир Каракачанов и представители на
ВМРО от София поднесоха цветя на
паметника на Стефан Стамболов.

Наградата

П

рез 2009 г. Институтът
по лидерството учредява „Почетен знак за лидерски принос” с образа на Ст.
Стамболов. Номинирането на
кандидати за наградата се извършва от обществени организации, юридически лица с нестопанска цел и граждански комитети, а лауреатите се избират от Селекционна комисия

със съпредседатели проф. Ст.
Денчев – ректор на УниБИТ и
проф. Светлана Шаренкова –
научен секретар на Института
(на обществени начала), и членове: акад. Стефан Воденичаров, Валерия Велева, проф. Михаил Неделчев и проф. Яни Милчаков. Наградите са връчват на
Годишните научни сесии по проблемите на лидерството в две

Унгарски националисти посетиха
категории: „за държавност“ и
„за духовност“.
Но сите ли на Почетния
знак досега са: президентите
на Република Бъ лгария д - р
Желю Желев и д-р Георги Първанов, вицепрезидентите ген.
Ангел Марин и д-р Маргарита
Попова, министър-председателят д-р Бойко Борисов, омбудсманът Гиньо Ганев, учените
акад. Георги Марков,
п р о ф. А л е к с а н д ъ р
Фол (посмъртно), писателят акад. Антон
Дончев, патриарсите
Максим и Неофит, генералният директор
на ЮНЕСКО Ирина Бокова, кметът на София Йорданка Фандъкова, д-р Красимир
Каракачанов, акад.
Светлин Русев, д-р
Иван Гранитски.

Валери Симеонов:

Часовникът отброява последните дни на ДПС

О

граничихме влиянието на политико-мафиотската структура
на ДПС и други подобни партии
и ги изключихме от управлението. Идва
краят на времето и живота на протурските партии. Това напомни от парламентарната трибуна Валери Симеонов.
Лидерът на НФСБ отчете част от
свършеното от Патриотите в завършилия наскоро мандат: ограничихме вли-

янието на Турция върху вътрешнополитическия и религиозния живот на
страната. Ограничихме близо 4 пъти
секциите в Турция. Забранихме бурките, продължихме изграждането на
оградата. Увеличени са санкциите за
каналджийство. Насърчаваме грамотната раждаемост и се стремим към
прекършване на гръбнака на битовата
престъпност.

Наложихме мораториум върху сечта и износа на дървесина, с което пазим българската природа, припомни
още патриотът и заключи: Никога повече ДПС няма да бъде балансьор. Никога! Часовникът на ДПС върви наобратно.
Обзор на дейността на Патриотичния фронт в 43-ото Народно
събрание четете на стр.

София по покана на Патриотите

П

редседателят на унгарската националистическа партия „Йоббик“ Габор Вона посети България по покана на народни представители от Патриотичния фронт и на евродепутата и заместник-председател
на ВМРО Ангел Джамбазки. Делегацията на унгарските патриоти включваше
също Мартон Дьондьоши, депутат и
заместник-председател на комисията
по външна политика, както и Тама Фодор, съветник по външната политика
в партия „Йоббик“.
Гостите проведоха редица срещи
в София. Основната тема беше обща-

та позиция
срещу миграцията.
Унгарските
патриоти се
срещнаха с
лидера на
ВМРО Красимир Каракачанов и със секретаря на партията Юлиан Ангелов.
Те коментираха последствията
за Евросъюза след Брекзит. Бяха засегнати темите за бъдещото на ЕС,
както и социалната политика на Унгария и България.
В страницата си в социалната
мрежа Габор Вона сподели прекрасни
впечатления от посещението. Вона не
пропусна да напомни, че Патриотите
защитават с дела българската националната кауза, а инициативите им
срещат все повече подкрепа сред хората.
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Искрен Веселинов:
Санирането е далавера!

Н

ародният представител от
Патриотите Искрен Веселинов за пореден път критикува т.нар. „Национална програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради“. В мнение, разпространено в
социалните мрежи, заместникпредседателят на ВМРО не скрива гнева си. Веселинов дава пример с родния си град Русе, където в наскоро саниран блок проблемите на живущите тепърва започват.
Един поглед отвън на блока
показа, че една от основните задачи - да се уеднаквят фасадите,
не е изпълнена. Това, оказа се, е
най-малкият проблем, споделя

патриотът. Подобен проблем има
и на много други места в страната.
По време на ремонта всичко,
което може да се сгреши, е объркано. Щетите, нанесени от фирмата-изпълнител на потърпевшите граждани, са за хиляди лева,
но явно не може да им се търси
последваща отговорност. Изцяло
подменената инсталация за звънци (няма и година време откакто
живущите със собствени средства
са закупили и монтирали) е сменена с друга - далеч по-некачествена по думите на изпълнителя.
Такова било разпореждането на
проекта. Кабелите не са вкопани
в стените, във всеки апартамент

е поставен нов домофон, в непосредствена близост до „стария“.
Звънците, работещи на 220V, са
демонтирани, а кабелите им - на
мес та увити в изолирбанд , на
места оставени да висят свободно.
В някои апартаменти поради
изключителната немарливост на
фирмата-изпълнител вече има
мухъл. Причината в конкретния
случай е в това, че работниците
са демонтирали тръбата на ширма, а са оставили отвора затворен. Така три месеца изпаренията, които ширмът трябвало да отвежда извън помещението, пълнели с влага кухненските шкафове. Освен всичко това - некадърно

монтирани дограми и первази,
налепени изолации, където не е
нужно и т.н., и т.н.

Продължава на стр. 6

Д-р Султанка Петрова: Атанас Стоянов с отчет пред избирателите си
С работеща икономика
срещу бедността

З

К

ръгла маса на тема „Бедността
– начин на управление в България“ се проведе в парламента
по инициатива на народните представители от Патриотичния фронт д-р Султанка Петрова и Искрен Веселинов.
Събитието бе под егидата на Красимир Каракачанов и участие в него взеха представители на бизнеса, работодателските организации, синдикатите
и държавните институции.
Султанка Петрова заяви пред присъстващите, че Патриотите са тези,
които поставиха на дневен ред социалните проблеми - на пенсионерите,
на хората с увреждания и на всички
онеправдани социални групи, които
четвърт век нито едно правителство
нямаше воля да разреши. За да прео-

долеем бедността, трябва да гарантираме условия за работеща икономика,
поясни тя.
Нагледахме се на стратегии, планове, програми, но без никакъв резултат. Ние искаме всички хора в България
да живеят свободно, спокойно и достойно и ще го отстояваме докрай, допълва д-р Петрова.
Тя информира, че милион и половина пенсионери в България живеят под прага на бедността, 600 хиляди
са работещите бедни, 900 хиляди
души са напълно неграмотни, а 40%
от учениците са функционално неграмотни.
Битката на Обединените патриоти за социална справедливост и достойни доходи продължава.

аместник-председателят на
ВМРО Атанас Стоянов активно защитава позиции по проблемите на благоевградска област,
откъдето бе избран за народен
представител. Наскоро Стоянов
представи изчерпателен отчет за
работата си като депутат от Патриотичния фронт.
Внесените от него и колегите
му 61 законопроекта в областта на
националната сигурност и отбрана,
вътрешния ред и сигурност, енергетиката, образованието, здравеопазването и социалната политика
са доказателство за сериозна и народополезна законодателна дейност. Парламентарна дейност, която да доведе до по-добър жизнен
стандарт, икономически просперитет и социална справедливост в обществото ни. Множеството законодателни инициативи и цялостната
парламентарна дейност на Атанас
Стоянов са в посока изпълнение на
принципите на Патриотичния фронт
и Обединените патриоти - трайното
повишение на доходите на работещи и пенсионери, справедлива социална политика за лица в неравностойно положение, достойна и
независима външна политика, борба с нелегалната миграция и трафик
на хора, противодействие на бито-

Волен Сидеров:

Патриотите могат да управляват

О

бединението на патриотите е
успешно, въпреки че и медии,
и коментатори се правят, че
такъв феномен няма. Смятам, че Патриотите трябва да бъдат управляващи – както виждаме в някои европейски държави.
Това заяви лидерът на „Атака“ Волен Сидеров. Оценката му е, че на хората са им омръзнали системни игра-

чи като БСП и ГЕРБ, които служат на
колониалното поробване на България.
Днес има един голям сблъсък –
между глобализма и антиглобализма.
Изборът на нов президент на САЩ е
знак за този нов вятър, но българските
управници се правят, че няма такъв. А
за този вятър завет няма. Ако българският елит не се нагоди към идващите
промени, той просто ще изпадне от

сцената. Неолиберализмът си отива,
той просто се провали, припомни Сидеров.
Той призова новоизбраният президент Радев да наложи вето върху
Закона за концесиите, защото чрез тях
се ограбва българския народ. Сидеров
от години призовава българските природни богатства да остават в български ръце.

вата и организирана престъпност.
Стоянов е и от активните участници в парламентарния контрол,
задал множество въпроси към правителството. В своите 22 питания
към ресорните министри той е поставил проблеми, касаещи най-вече развитието на общините в Пиринско и югозападния регион. Въпросите му към министрите са насочени предимно за подобряване
техническата и пътна инфраструктура в региона, за ускореното изграждане на АМ „Струма”, срещу
заселването на бежанци и мигранти в региона, срещу незаконната
сеч в горските територии в региона,
за допълнително финансиране на
читалищата в региона, за допълнително подпомагане на земеделските производители и животновъди,
за изграждане на ГКПП „Клепало”
между Република България и Република Македония, за безвъзмездно
предоставяне на бившето военно
поделение в Сандански (поделението вече е предоставено за нуждите на община Сандански), за възстановяване на поземлените имоти
на собственици в общините Струмяни, Сандански, Петрич и др.
Атанас Стоянов бе инициатор
и на редица успешни регионални
форуми, свързани с общественото,

икономическото и културното развитие на област Благоевград и нейните общини.
Пиринска Македония е знакова
за всеки родолюбив българин. Да
си народен представител от тук е
не само чест, но и голяма отговорност. През тези две години се опитах да бъда искрен, коректен и отговорен в отношението си към всеки, вярвайки че политика може да
се прави и с човешко лице - политика, близо до хората при решаването на ежедневните им проблеми.
А бъдещето на България е в истинския, неопетнен и градивен патриотизъм на всеки родолюбив българин, който да е в основата на просперитета на Отечеството ни, споделя пред „България“ Атанас Стоянов.
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Джамбазки – гордостта на България в Европейския парламент

За първи път българин в топ 10
по активност в Европарламента!

З

аместник-председателят на
ВМРО и член на групата на Европейските консерватори и реформисти в Европейския парламент Ангел
Джамбазки заема 9-о място по активност сред всички 751 евродепутати.
Данните са на портала MEPRanking.eu,
който отчита дейността на членовете
на ЕП.
Това е прецедент и голямо постижение – българин да бъде в топ 10,
коментират източници от Европарламента. В началото на мандата си
Джамбазки заемаше 130-о място сред
всички евродепутати, а две години покъсно достига до водещите позиции.
Във всичките си изказвания, позиции и предложения Джамбазки отстоява интереса на България като пълноправен член на Европейския съюз.
Джамбазки е яростен противник на
квотното разпределение на мигранти
сред страните на Стария континент и
активно защитава позицията на ВМРО,
че България не може да приема повече имигранти от Африка и Близкия Изток. Според заместник-председателя
на ВМРО всяка една държава-член на
ЕС трябва сама да определя кого да
допусне и засели на своята територия.
Джамбазки е категоричен, че Турция действа като изнудвач спрямо Европа, искайки милиарди, за да не пропуска нелегалните имигранти. Той настоява за нова общоевропейска политика на отблъскване на нелегалната
имиграция.
Сред успехите на Джамбазки е
затварянето на петицията на ДПС срещу забраната за агитация на езици,
различни от официалния. В това усилие Джамбазки получи подкрепа от
останалите български представители

в ЕП.
Приоритетите в
работата на
заместникпредседателя на
ВМРО в Европарламента са
правата на
българите в
съседните
държави,
противопоставянето на приемането
на Турция в ЕС, борбата с тероризма,
защитата на авторските права и интелектуална собственост, както и развитието на единния цифров пазар.
Евродепутатът от ВМРО се обяви
и срещу опитите на Европейската комисия да забрани законно притежаваните полуавтоматични оръжия, което
би засегнало хиляди ловци и спортни
стрелци в България и Европейския
съюз.
Джамбазки се обяви и против намаляването на европейските средства
за бедните региони на ЕС. Той нееднократно е защитавал позицията, че Съюзът не трябва да се развива на две
скорости, третирайки по различен начин богатите и бедните държави.
Сред ангажиментите му като български представител в ЕП са защитата
правата на хората с увреждания, отстояване интересите на винопроизводителите, превозвачите, дребните и
средни производители, българите, получаващи пенсии от Гърция и др.
Освен чисто политическата си
дейност в Европарламента Ангел
Джамбазки организира и мероприятия за утвърждаване на традициите и
идентичността на България и популяризира родните култура и бит.
Той организира и традиционна
българска вечер в ЕП по повод 3-и
март. Специални гости бяха артистите
от Ансамбъл „Гоце Делчев“. Беше организирана и лекция по повод 24-и
май.
В България Джамбазки е лектор
в редица университети. Разкри и офиси в много областни центрове. Те функционират и като информационни бюра
за консултиране на граждани.

Дейността на
Ангел Джамбазки в
Европейския парламент до този момент
От 2014 г. до момента Ангел
Джамбазки има един приет доклад в
пленарната зала като основен докладчик, 28 доклада и 24 становища.
Джамбазки успя да измени 142
доклада и да внесе 87 въпроса до Европейската комисия. Има 115 предложения за резолюции, част от които
бяха използвани като основа за важни
решения на Европейския парламент
относно външната политика спрямо
Сирия, Турция и положението в Северна Африка.
Успешно бяха приети две писмени декларации, които се отнасяха за
свободата на словото и битката с екстремизма в интернет.
От началото на мандата си той е
направил 716 изказвания в пленарната зала по всички въпроси, засягащи
България и нейния национален интерес.
Джамбазки е член на анкетните
комисии, които проверяват досиетата
„Панама“, касаещи избягването на данъци и пране на пари, както и документацията по Трансатлантическо споразумение за търговия и инвестиране
между САЩ и ЕС.

Приоритети в работата на Ангел
Джамбазки в
Европейския
парламент:
Българите в
Македония

Най-важната задача на Организацията от създаването ù преди повече
от 123 години е Македония и борбата
за защитата на българската кауза там.
Внесени са над 30 изменения в доклада за развитието на Република Македония през 2014 г. и 27 изменения в
доклада за 2015 г. Чрез тези изменения
за първи път в официална резолюция

на Европейския парламент се говори
за българска общност в Македония.
Това е огромна крачка към гарантирането на правата на хората с българско
самосъзнание.
Джамбазки има множество изказвания в пленарната зала, отнасящи
се до положението в Македония, нежеланието на Скопие за сближаване с
България и бавенето на подписването
на договор за добросъседски отношения.
Внесени са 4 въпроса до Европейската комисия относно потъпкването
на правата на българите, като най-важни бяха случаите на разпити и полицейски произвол спрямо граждани на
Македония с българско самосъзнание.
През декември 2016 г. Ангел
Джамбазки бе част от наблюдателната мисия на Европейския парламент
по време на парламентарните избори
в Македония.

Турция и Европейския
съюз
Задача на Ангел Джамбазки е да
убеди своите колеги преговорите с неоосманиста Ердоган да бъдат прекратени и да се предотврати евентуалното отваряне на нови преговорни глави.
За тази цел бяха приети 18 изме-

риални претенции към държави, които са членове на Европейския съюз и
НАТО - България и Гърция.
Евродепутатът от ВМРО има над
10 изказвания относно намесата на
Турция във вътрешните работи на България и в тези на Кипър, Арменския
геноцид, свободата на словото в Република Турция, връзките на Турция с
„Ислямска държава“ и други.
Той е задал 3 въпроса до Европейската комисия относно участието на
Република Турция в организирания
трафик на хора и злоупотреба с търговските преференции.

Конфликтът в Сирия
Във връзка с положението в Сирия, с функционирането на „Ислямска
държава“ и случващото се в Близкия
Изток Ангел Джамбазки има 9 изказвания в пленарната зала, като е предложил 7 резолюции, които да бъдат
гласувани от Европейския парламент.
Джамбазки многократно алармира Европейската комисия за заплахите
от тероризъм, както и за това, че механизмът за преразпределение на мигранти няма да проработи. Изпратени
са 4 въпроса до Комисията, свързани
с безконтролната имиграция и липсата на данни за навлизащите в Европа
лица.

Защита на авторските
права и интелектуална собственост

нения в доклада за напредъка на Република Турция през 2014 г. и 9 изменения в доклада за 2015 г.
Джамбазки се обяви срещу визовата либерализация за Турция, която
бе поискана от Ердоган под заплаха,
че ще пропусне нелегалните имигранти към Европа.
Голям успех е приемането по
предложение на Джамбазки на обща
резолюция на Европейския парламент, която официално осъжда Арменския геноцид и призовава Република Турция да го признае.
Джамбазки сезира Европейския
парламент за публични изказвания на
Ердоган, чрез които предяви терито-

Джамбазки има над 20 внесени
изменения в доклад относно авторските права и един зададен въпрос
към Европейската комисия, който е
свързан с прилагането на правата върху интелектуалната собственост.

Развитие на единния
цифров пазар
Евродепутатът от ВМРО бе докладчик по становище относно „Акт за
цифровия единен пазар“. В доклада
му има 41 точки, в които се разглежда
подробно цифровият единен пазар,
неговите предимства и недостатъци.
Има 18 внесени изменения в
правната комисия, 10 изменения в комисията по култура и едно изказване
относно доклада за единния цифров
пазар.

Турция провокира със
„знаме на българските турци“

Т

урска фирма предлага скандален продукт – знаме на българските турци. Първата реакция от
страна на България бе тази на ВМРО.
Лидерът на партията Красимир Каракачанов, историк и доктор по международно право, бе категоричен, че
това е провокация, част от външната
политика на Турция.
Предлаганото знаме е същото

като това на севернокипърската турска
република, която през 1974 г. беше създадена благодарение на турската окупация на Северен Кипър, припомня
Каракачанов и уточнява, че бързо
може да се направи аналогия каква е
целта на занятието.
Сега продават едно знаме, някои
турци в България могат да почнат да
си го слагат по магазините и къщите.

След това ще им измислят герб. След
това и някакви територии, в които да
се обособяват. Накрая ще стане това,
което и със Северен Кипър –форма на
окупация или някакъв друг проблем,
посочва Каракачанов.
По думите му този случай е сериозен и не може да бъде подминаван. Затова и Каракачанов настоява
правителството и в частност Минис-

терство на външните работи да реагират незабавно при подобни провокации, а представителите на турска-

та

държава у нас да дадат обяснение
кой и защо стои зад подобни актове
на агресия.
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Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО и съпредседател на Обединените патриоти:

Патриотите ще управляват България
Социалната политика е новият акцент в работата на Патриотите
дови лагери от закрит тип, където
да изтърпяват наказанията си и
да придобиват трудови навици.
- Доста амбициозно.
- Сега може да звучи амбициозно, но повярвайте ми – всички
ще го възприемат. Искам също
така да припомня, че

ПРЕДИ НЯКОЛКО
ГОДИНИ НИ СЕ СМЕЕХА,
КОГАТО ГОВОРeХМЕ
ЗА МИГРАЦИЯТА, ЗА
РАДИКАЛНИЯ ИСЛЯМ,
ЗА ДЕМОГРАФСКАТА
КРИЗА, ЗА НАМЕСАТА
НА ТУРЦИЯ. СЕГА
ВСИЧКИ ГО ГОВОРЯТ.
ДАЖЕ И НАЙ-ЗАКЛЕТИТЕ
ЛИБЕРАЛИ.

Интервю на Иван Петров
- Господин Каракачанов, Вие
постигнахте сериозен и изненадващ успех на изборите за президент. Ще успеете ли да го повторите на изборите за парламент?
- Проучванията показват, че можем да получим дори и повече от
тези близо 600 хиляди гласа, които
спечелихме на президентските избори. Виждате, че вече сме твърдо
трета политическа сила и вървим
към първото място. Ние сме новият
балансьор, ние сме незаобиколим
фактор.
Но държа да отбележа – ние не
се хвалим, ние благодарим на българите за подкрепата. Това не е подкрепа за мен и за нашите партии, а
за патриотизма като цяло. Това е
спасителната идея за България.
- Казвате патриотизъм, но напоследък Вашите послания звучат
по-скоро социално.
- Да.

ИМЕННО НИЕ
ПОСТАВИХМЕ
КАТО ИЗИСКВАНЕ
УВЕЛИЧАВАНЕТО НА
ПЕНСИИТЕ.
Точно затова и не се състави
ново правителство в рамките на
този мандат – защото не приеха нашето искане за увеличаване на пенсиите. А това искане не беше популизъм. Нашата държава има и средствата да го направи, и е задължена
към възрастните хора.
- Но пък възприеха друго Ваше

предложение – полицай във всяко
село като мярка срещу битовата
престъпност.
- Да. Това е чудесно, но защо
чак сега? Напомням, че предложението за полиция във всяко
село, видеонаблюдение, назначаване на пенсионирани служители
на МВР и армията като охрана в
селските райони и много други това са все предложения на Патриотите и то отдавна.
Неща, за които многократно
съм настоявал да се случат и пред
двамата министри на МВР в този
кабинет – Вучков и Бъчварова.
Тези наши предложения бяха
едно от основните съгласия, които направиха възможно съставянето на кабинет през 2014 г. А бяха
поставени отново от Патриотите
при съвсем скорошните преговори за съставяне на нов кабинет в
рамките на този мандат.
- Добре, а с кого ще работят
Патриотите в следващия парламент?

- НИЕ СМЕ ДОКАЗАЛИ,
ЧЕ МОЖЕМ ДА РАБОТИМ
С ВСЕКИ, КОЙТО
СПОДЕЛЯ ПРИНЦИПИТЕ
НИ – БЕЗ ДПС, ДОСТ
И ДРУГИ ЕТНИЧЕСКИ
ПАРТИИ.
Крайно време е партиите да
изяснят приоритетите си и да започнат да обединяват хората,
вместо да ги разделят. Сред тези
приоритети трябва да са сигурността на страната, борбата с бед-

ността, преодоляването на демографската катастрофа и контрастите в развитието на регионите
у нас.
- Битовата престъпност?
- Разбира се! Това Ви казах - в
последните дни на отминалото
правителство тезите на Патриотите бяха възприети.

Питам се само защо
трябваше да чакаме
до сега, докато хората биваха грабени,
насилвани и убивани.
Предложението ни за полиция в малките населени места
обаче върви в пакет с още няколко необходими мерки. Ще изброя:
1. Засилване на полицейското присъствие в малките населени
места.
2. Ангажиране чрез програми за временна трудова заетост
на бивши служители от полицията
и армията за опазване на обществения ред.
3. Възстановяване на доброволните отряди на граждани за
оказване на помощ на органите
на МВР.
4. Разширяване на обхвата
на неизбежната отбрана.
5. Завишаване на наказанията за престъпления срещу възрастни, беззащитни хора и без
пускане под гаранция за извършителите.
6. Бързо производство, на
момента, от дежурни съдилища и
въдворяване на извършителите
на подобни престъпления в тру-

- Добре, а ако сте опозиция,
как ще се случи това, което искате?
- Няма да сме в опозиция, ще
управляваме. Но с кого ще управляваме ще реши българският избирател. Ще бъдем в следващото
управление със своите идеи – да
се увеличат пенсиите, да се охранява по-добре границата, с искане
за нова политика по отношение
на нелегалната миграция и средния и дребния бизнес. Едно е сигурното – няма да станем част от
безпринципно управление.
След тези избори никой сам
няма как да управлява. За мен
няма нито леви, нито десни. От
ГЕРБ твърдят, че са дясна партия,
но това просто не е вярно. Ако БСП
твърдят, че са лява партия – и това
не е вярно. БСП имат повече милионери от всички партии.

Ситуацията след тези
избори ще е патова, партиите от сега
трябва да започнат
да разговарят за 5-6
неща, за които отдавна настояваме
– доходите на хората, увеличаване на пенсиите, подкрепа за
средния и дребния бизнес, битовата прест ъпност, демографската
криза, проблемите с корупцията, с
частната инициатива. И трябва да
се сложат експерти, а не партийни
министри и да се търси едно прагматично мнозинство за решаването на подобни проблеми.
- Наистина звучите социално.
Пенсиите ли ще са новото основно
мото на Патриотите?
- Нека Ви отговоря с въпрос –
така може ли да се продължава?
Великите успехи на леви и на десни, които се изреждаха да управляват през последните 27 години,
докараха България до последно

място по доходи, на последно място по сигурност, висока корупция,
но на първо място по смъртност и
по най-ниска раждаемост и по наймалко инвестиции.
Задавам прост въпрос – защо
сме най-бедните след 10 години в
Европейския съюз, защо Албания е
по-добре икономически от нас,
защо в Албания пенсиите са 185
евро, а в България средната пенсия
е 84 евро. Защо в Албания доходите на хората са по-високи, защо там
няма демографска криза, а в България има. Защо в Албания има повече чужди инвестиции, а в България няма. В тази редичка можем да
наредим и държави като Македония, като Сърбия, в които имаше
граждански войни, които не са членове на НАТО и ЕС. Можем да сложим една Румъния – за румънците,
за които разказвахме вицове до
преди 5-6 години.
Явно има нещо, което трябва
да се промени и това нещо е ясно
– моделът на управление. Не може
да продължаваме да си играем на
леви и на десни, при положение че
отдавна няма ляво и дясно в България. Лявото и дясното са едни паравани, зад които определени политически сили упражняват властта в своя лична полза, нищо друго.
Целият този смешен плач на ГЕРБ и
БСП, дето се обвиняват кой бил комунист, кой бил антикомунист, то
просто е толкова смешно, че не си
заслужава да бъде коментирано.

СТИГА С ТОВА
РАЗДЕЛЕНИЕ, СТИГА
С ТАЗИ ОМРАЗА. 27
ГОДИНИ БЪЛГАРСКИТЕ
ПОЛИТИЦИ ТЪРСЕХА НЕ
КАК ДА ОБЕДИНЯВАТ
НАЦИЯТА, А КАК
ДА Я РАЗДЕЛЯТ И
ПРОТИВОПОСТАВЯТ,
ЗАЩОТО ТАКА ИМ БЕШЕ
УДОБНО.
Сега, през последните 2-3 години, отново ни делят на русофили и американофили. В същото
време е налице сбъркана социална политика, която на практика
финансира безразборната циганска раждаемост, а после се чудим
защо 80% от циганите били тотално неграмотни, защо няма пари
за пенсии. Как да има, като всичко
изтича в едни измислен програми
за интеграция или социални помощи и фалшиви инвалидни пенсии.
Може ли да се говори само за
магистрали, пътища и за зали, пък
да не се мисли за хората. Говори
се за саниране, а 2 милиона български пенсионери, 300 хиляди
безработни и поне още 300 хиляди
живеят под прага на бедността.
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Какво постигна Патриотичният фронт
в мандата на 43-ото Народно събрание
Продължение от стр. 8

Зеленото е родолюбие
Опазването на българската природа бе друг приоритет на Патриотите,
с който те се ангажираха в парламента.
С цел да се противодейства на незаконната сеч на българските гори бе
изготвен, внесен и приет мораториум
върху износа на дървесина.
„Зеленото е родолюбие“ е дългогодишна инициатива на ВМРО, в рамките на която членовете на партията
почистват природни паркове, градски
градини и зелени площи. Природата
е част от националното богатство и затова следва да бъде защитена не само
с доброволчески акции, а и със законови мерки.

Борба срещу демо-

Мерки за поощряване на грамотната раждаемост и овладяването на
бума ѝ сред маргинализираните общности бяха внесени като законодателни инициативи на Патриотичния
фронт. Друго предложение бе въвеждане на данъчни облекчения за работещите родители, гарантиращи по 35
лв. месечно за всяко дете. За законови
промени срещу явлението „деца раждат деца“ също настояха Патриотите.
Осветляване на начина на разходване на средства по проекта „Декада
на ромското включване 2005 – 2015 г.“
стана възможно благодарение на
предложение на Патриотите. Обществото заслужава да знае колко и за
какво са похарчени държавни пари за
т.нар. интеграция на циганите в България.
Патриотите настояват чрез закон
да се гарантира справедливо разпределение на бюджетните инвестиции
по планови региони, за да се пресекат
регионалните различния и концентрирането на средства единствено в определени райони на страната.

останали извън територията на страната ни, бе ангажимент на Патриотите,
който те защитаваха в парламента
чрез внасяне на законодателни промени. Под натиска на депутатите от
ВМРО институциите заработиха, като
десетки хиляди наши сънародници
получиха изконното право да бъдат
част от българския народ.
Държавният прием във висшите
учебни заведения в България за нашите сънародници от чужбина и стипендиите за тях бяха увеличени по настояване на Патриотите. Благодарение на
това тези млади хора ще запазят българското си самосъзнание им и ще са
потенциален демографски резерв за
българската нация.

Оздравяване на
здравеопазването

В 43-ото Народно събрание Патриотите настояваха за ограничаване

Отговорност към българите зад граница
графската катастрофа

на паралелния износ на медикаменти,
за по-строг контрол върху хранителните добавки, за провеждане на информационна кампания относно задължителния имунизационен календар, намаляване на ДДС върху лекарствата и за въвеждане на електронна
здравна карта.
По искане на депутатите от Патриотичния фронт Националната здравноосигурителната каса започна да заплаща поддръжката на кохлеарните
импланти за деца.
Благодарение на предложенията
от Патриотичния фронт бе забранено
пушенето на растителни изделия.

Национална
отговорност
В духа на патриотичните принципи бе постигнато тържество на историческата справедливост чрез признаване от парламента на Арменския геноцид, извършен от Османската империя, а сесиите на Народното събрание започват с изпълнение на химна
на Република България.

А ето и някои важни, но
неподкрепени от мнозинството, законопроекти на Патриотичния
фронт:

Облекчаването на признаването
на българския произход на българите,

• Размразяване политиката на
доходите и политика за борба с бедността, най-вече сред най-рисковите
групи - пенсионери и работещи бедни. Въвеждане на необлагаем минимум за минимална работна заплата и пенсия от 300 лв., както и индексация на останалите пенсии;
• Изменение на Гражданския
процесуален кодекс с цел спиране на
произвола на частните съдебни изпълнители и монополите, ползващи
в ущърб на гражданите чл. 417 от ГПК.
• Законът за прекратяване на
дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия, който
щеше да премахне от сметките за ток
„приноса“ на т.нар. „американски
централи“ в Маришкия басейн.
• Измененията на Наказателния кодекс, които премахват т.нар.
„съкратено съдебно следствие“, използвано от убийци-рецидивисти, за
да получават минимални наказания.
• Връщане на наборна армия
и военно обучение.
• Патриотите настояваха за регламентиране на професията „лекарски асистент“ (фелдшер), за да се осигури възможността за навременна
медицинска грижа за българите във
всяко населено място.

Искрен Веселинов:

Санирането е далавера!
Продължение от стр. 3

С

анирането е бедствие, полза
от него в този вид няма. Или
поне за нас полза няма - за
изпълнителите е друго. А нас сега
ни чака ремонт, който ще си платим от джобовете, бяха категорични хората от блока.
Аз вече споделих на друго
място, че с 1 милиард лева може
да се построи магистралата от Русе
до Велико Търново и този т.нар.
път-убиец да остане в историята.

Магистрала, която би дала шанс за
икономически растеж на един от
най-бедните региони в страната
ни.
Вместо това тези пари ще се
насочат отново за саниране, от
което ще се облагодетелстват малцина. Сметката ще я плащаме
всички, дори и старците в забравените от Бога селца и махали, където държавата е влагала пари за
последно около Априлския пленум. Аз просто недоумявам, пише
Искрен Веселинов.

Всъщност предложеният съвсем скоро от управляващите нов
милиард за въпросната програма,
както и проектът за решение, който трябва да бъде приет първо от
различните комисии, е подкрепен
засега единствено от ДПС. Тази колаборация между ГЕРБ и протурската партия ДПС буди съмнение
за нечиста сделка, чиято цена ще
плащаме отново всички ние. В
крайна сметка въпросът, който остава да стои с пълна сила, е кой е
по-важен - фирмите-изпълнители

или хората?
Докато разберем
отговора на този въпрос, хората от този
жилищен блок в Русе
ще ремонтират ремонтираното със
собствени средства,
осъзнали, че за пореден път собствената
им държава ги е ограбила, завършва коментара си Искрен
Веселинов.

Мо ж е т е да с е с в ър ж е т е с п р е дс т а в и т е ли т е н а
В МР О – Б ъ л г а р с к о н а ц и о н а л н о дв и ж е н и е :
Благоевград: Огнян Узунов – 0888214413
Бургас и Ямбол: Николай Стоянов - 0882124390
Сливен: Георги Георгиев - 0887080985
Варна: Живко Костадинов – 0887485735
Шумен: Деан Станчев - 0886377080
Добрич: Тихомир Маринов – 0882123866
Велико Търново, Габрово и Търговище: Ивайло Джилянов - 0882466378
Враца, Видин и Монтана: Марин Иванов – 0888214415

Плевен: Радослав Маринов - 0885602050
Ловеч: Даниел Сираков – 0886393987
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

Издава ВМРО - Българско национално движение
София, ул. „Пиротска“ 5

тел.: 02 980 2582
vmro@vmro.bg
www.vmro.bg
facebook.com/www.vmro.bg
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Милен Михов – народен представител от Патриотите, заместникпредседател на ВМРО:

Повишаване на доходите – това е целта ни
в следващия парламент!
Ние искахме увеличение на пенсиите, другите не се съгласиха
и затова днес отиваме на избори

Н

ие, Патриотите, бяхме малка
политическа сила. Помните
ли? Е, сега българските патриоти поемаме към победа на изборите! Никой повече не може да
каже на българите, че патриотизмът
няма политическа тежест.
Цената на нашето управление
беше именно политики - не постове, не някакви нерегламентирани
права, а политики.
Ние успяхме да прокараме за-

дължителното гласуване, за което
мога да кажа смело, че повиши с
500 хил. гласа средното ниво на
гласуване в България.
Политическото състояние в
България се промени благодарение на нас, защото вечното трио
„ляво - дясно плюс ДПС“ вече
няма да работи. И продължаваме!
Каквото и да ни поднесат изборите през март тази година, отново ще влезем с програмни на-

мерения, като този път акцентът
ни ще бъде повишаването на доходите.Политиката на размразяване на доходите е нещо, което
най-после трябва да започне в
България. Над 1 млн. пенсионери
живеят под прага на бедност.
През последните 4 години техният брой е нараснал почти с 1/3.
Вдигането на пенсиите можеше да стане и сега. Но управляващите не пожелаха и затова вмес-

Срещу изнудванията на гръцките
фермери

то да правим правителство- отиваме на избори. В тези избори ще
докажем, че сме били прави.
В деня, в който ние поискахме и ни беше отказано да дадем
800 млн. за пенсии, бяха изхарчени 2 милиарда – за какво ли не
друго!
Днес ни питат с кого ще се коалираме утре. Питайте кого ние,
Патриотите, ще приемем за партньор.

красимир Богданов
– депутат от
Северозапада, член на
парламентарната група
на Патриотите:

За Бога, братя, не
купувайте гръцки стоки! За политика с

И

в началото на 2016 г., и сега,
Ангел Джамбазки сезира Европейския парламент и Европейската комисия за нарушаващите законодателството на Европейския съюз блокади на българогръцката граница, извършвани от
гръцките фермери. Той настоя да
бъдат изплатени компенсации на
страната ни заради причинените
икономически загуби.
Публикуваме със съкращения
материал на Джамбазки по този
повод от страниците на в. „Галерия“
Гръцките земеделски производители неслучайно избират България. Това е стара гръцка политика.
Тези „спонтанни“ блокади не стават
без съдействието и съучастието на
гръцката държава и полиция. Целево.
Срещу България.
Времето също не е случайно избрано - през зимния период известните с неособеното си трудолюбие и
традиционното си безделничене
гръцки селяци са приключили със
селскостопанските си деятелности по
„усвояване“ на еврофондове и дремят по таверните, консумирайки сувлаки, сиртаки и узаки. И сега за разнообразие отново планират да си зарежат тракторите по пътищата и пак
се вмъкват в таверните.
Миналата година, когато направихме проверка на една такава „блокада“, заварихме само празни машини, пазени от полиция, чиито шофьори бяха опънали пластмасова маса
насред пътя и без всякакво стеснение
лющеха ракия в индустриални количества. Да помните някаква блокада
по морските гръцки граници? Да помните „блокиран“ ферибот към Италия? Няма и да си спомните, няма и

да видите.
Блокадата на практика нарушава
правото на свободно придвижване
на чуждите граждани, най-вече български, засягат се законни икономически и политически интереси на
чужди държави.
Основни принципи на общностното право на ЕС като свобода на
придвижване на хора, стоки и капитали са на практика отказани на българите, граждани на ЕС заради бездействието и безхаберието на гръцкото правителство, член на ЕС. Загубите ни - преки и косвени, са трудно,
много трудно изчислими. Преките на превозвачи и туроператори - вероятно могат да се сметнат приблизително. Дотук няколко десетки милиона загуби за българската икономика. В евро. На ден. Косвените - почти невъзможно. Това са неизпълнени
договори на наши фирми, основно
към чужди контрагенти, забавени
доставки, прекра

ЗАГУБИ
Гърците очевидно правят каквото си искат. Просто ей така. Демонстративно. Въпреки че са член на ЕС.
Очевидно блокадата им освен вътрешните им битки е и икономически, и политически удар, насочен срещу нас. И цели да ни нанесе загуби и
унижение. Миналата година по време на блокадите настоявах българското правителство да поиска спешно
свикване на Съвета на ЕС и да постави остро този въпрос пред останалите държавни и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС.
Това не се случи. Не е трудно да се
досетим защо. Помните ли основното политическо действие на късния

соц, наречено „снишаване“.

СНИШАВАНЕ,
СНИШАВАНЕ,
СНИШАВАНЕ. ЖАЛКА
ИСТОРИЯ.
Поставих въпроса и на Европейската комисия през февруари миналата година. Комисията кратко отговори, че следи отблизо развитието
на въпроса и участва активно в намирането на решение. Дрън-дрън, та
пляс.
Вече изпратих писмо-уведомление до председателите на Парламента, Съвета и Комисията и ги уведомих,
че се готви ново нарушаване на общностното право и договорите за ЕС от
страна на гръцки граждани. А Вас,
сънародници, призовавам този път
да проявим национална солидарност.
Призовавам Ви да не купувате
гръцки стоки. Ако някой толкова не
може без маслини и зехтин, има и
испански, и португалски, и италиански. При това по-качествени. Призовавам Ви да не почивате в Гърция. Не
си харчете парите там. Ако толкова
му се ходи на някого на почивка извън родината, да иде в братска Македония. И там да си харчи парите.
Хем по-евтино, хем по-полезно, хем
по-солидарно. В случай на нова гръцка блокада ние също отново ще блокираме границата към Гърция. За гърци. За гръцки камиони, автобуси,
всичко. Да не могат да пътуват през
България. Ще блокираме като тях демонстративно, целенасочено и политически.

КАКВОТО ПОВИКАЛО,
ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО.

Ангел Джамбазки

човешко лице

З

а двете години в участие в 43-я
парламент разбрах, че да бъдеш
народен представител е доста
противоречива и неблагодарна работа. Освен ерудиция, опит, работоспособност и критичност, трябва да запазиш човешките си, морални ценности,
сред които е и скромността, и преценката на хората за твоята работа.
От друга страна в България кресливото политиканстване винаги си
е пробивало път и е било по-добре
чуто. Обикновено хората вярват на
това, което чуват, а не на това, което
действително е свършено.
Аз предпочитам да казвам истината такава, каквато е, а нека всеки
си направи собствената преценка. В
своята работа винаги съм държал на
легитимизма в политиката, т.е. да
правиш това, което ти е вменено от

закона. Затова не очаквайте от мен,
а и не сте чували, за уреждане на
фирми, обществени поръчки и лобиране. И въпреки че съм настоявал
пред институциите за прокарване на
инфраструктурни проекти в Северозапада, това е ставало само по официален начин – от трибуната на НС,
чрез писмени въпроси, чрез срещи
и кореспонденция с министерства и
агенции, която е минавала през деловодството на парламента.
Народният представител има
две основни задължения – да участва в създаването и приемането на
закони и да осъществява контрол
върху работата на изпълнителната
власт. Останалото зависи от самия
теб - дали ще се насочиш към ползване на депутатските облаги, към
увеличаване на личното си богатство, или ще се обърнеш към обикновените хора, в тяхна помощ и подкрепа.
За себе си лично смятам за успех, че показах как се прави политика с човешко лице. Не на „жълтите
павета“ или през прозореца на парламентарния „Мерцедес“, а близо
до хората при решаване на ежедневните им проблеми, във всяка община и в повечето населени места на
Врачанско. Не си промених адресната регистрация, не промених начина
си на живот и досегашния си маниер
на работа. Показах позиции и поведение, които не се влияят от моментната политическа конюнктура, а винаги са в интерес на хората.
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Социолозите:
Патриотите са на мода!
П

нените патриоти вече са 11,9% от
потенциалните гласуващи, което
означава осезаем ръст.
Още в средата на декември
агенцията отчете категоричното
трето място за Обединените патриоти. И тогава социолозите бяха
категорични, че Патриотите са големият печеливш от президентските избори.

атриотите са във възход.
Заемат третото място, а
само преди месеци бяха на
пето. След убедителното представяне на Красимир Каракачанов на
изборите за президент подкрепата непрекъснато расте. Това показват данните на всички социологически агенции в последните седмици.
На провелите се през 2016 г.
президентски избори кандидатите на „Обединени патриоти –
НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир
Каракачанов и Явор Нотев получиха подкрепата на 573 016 българи.
По всичко личи, че и сега тази
подкрепа също ще бъде получена
и надмината.

Целта на Патриотите е
спечелването на парламентарните избори
на 26-и март.

Политическата платформа, отстояваща националните интереси,
и обединението на водещите патриотични партии се доказаха като
разумната алтернатива на статуквото. Това доведе до отстраняване

„Алфа Рисърч“: 31% доверие за Каракачанов

на протурската партия ДПС от ролята на балансьор в политическия
живот в България.
Обединението на патриотите
и общите действия с „Народен
съюз“, „Защита“, „БГ Патриот“ и
„За честта на пагона“ се запазиха
и след президентските избори,
като бе направена заявка за единно явяв ане на пре дс т оящи т е
предсрочни парламентарни избо-

ри на 26 март.

„Галъп интернешънъл“: Каракачанов е
номер едно сред лидерите на партии

Красимир Каракачанов е пръв
сред лидерите на партии. Това показа „Галъп интернешънъл“ след
експресен сондаж. Според сондажа очакваните гласове за Обеди-

Лидерът на ВМРО Красимир
Каракачанов има доверие о т
цели 31%, показа агенция „Алфа
Рисърч“. Данните са на база национално предс тавително изследване.
Това беше поредната агенция, която показва ръст при Патриотите – още в средата на януари беше отчетено, че българс ки т е па т р и о т и с т ар т ир а т о т
третото място с 10,7%. Дни пок ъ с н о „ Га л ъ п и н т е р н е ш ъ н ъ л“
вече отчете, че 11,9 % от избирателите биха подкрепили Патриотите.

„Екзакта“: Патриотите
са с три пъти повече
подкрепа от ДПС

В началото на годинат а и
агенция „Екзакта“ представи изследване, според което Обединените патриоти са трета политическа сила и потенциалът им за растеж става все по-видим.
С близо 11% електорални нагласи сред всички имащи право
на глас Патриотите имат почти три
пъти повече подкрепа от ДПС, отбелязаха още тогава социолозите.

Какво постигна Патриотичният фронт
в мандата на 43-ото Народно събрание
Не допуснахме ново
увеличение на цените
на тока

всепризнати шампиони.

Благодарение на Патриотичния
фронт цената на тока за битовите
потребители не бе увеличена, което
бе заложено и в предизборната
платформа на коалицията. По настояване на Патриотите бе започната и цялостна ревизия на енергийния сектор в България.
Електроразпределителните
дружества, топлофикациите, водните дружества и всички други монополисти следва да бъдат лишени от
възможността за спекулативната ценова политика.

Чрез промени в Изборния кодекс, намаляващи драстично секциите в южната ни съседка от 100 на
35, бе ограничена намесата на Турция върху вътрешнополитическия и
религиозния живот в страната.
Благодарение на Патриотите бе
въведено задължително гласуване
и занапред етнически партии-балансьори в българския парламент
няма да има.

Патриотите
отстраниха ДПС
Влиянието на политико-мафиотската структура ДПС и другите етнически партии бе ограничено чрез
изключването им от управлението.
Вторичните положителни ефекти се
изразиха в ограничаване на корупцията, търговията с гласове, партийните назначения в администрацията - все дисциплини, в които ДПС са

Отпор на намесата на
Турция

Борба с радикалния
ислям
Патриотичният фронт постави
за пръв път на дневен ред проблема

с разпространението на радикален
ислям в България и предложи законодателни решения. Законът за забрана на носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, станал популярен като „закон срещу
бурките“, е факт. На първо четене
бяха приети и текстовете на Патриотите за криминализиране на проповядването на радикален ислям
чрез промени в Наказателния кодекс.

Ограничихме
мигрантите
Патриотичният фронт наложи
провеждането на политика на противодействие на нелегалната имиграция, засилване охраната на границата, недопускане на заселване
на мигранти в страната. След внесени от Патриотичния фронт законодателни промени стана възможно
по-бързото изграждане на оградното съоръжение по границата с Турция, което драстично намали потока мигранти. Благодарение на Патриотите бяха увеличени наказанията за трафика на хора.

ложиха система от 7 мерки за това.
Сред тях бе осигуряването на полицейски патрули в малките населени
места, което правителството приложи през последните дни от мандата
си.

Не забравихме бедните и онеправданите
Под натиска на Патриотичния
фронт бяха предприети мерки за подобряване достъпността на градската среда за хората с увреждания.
По инициатива на Патриотите
Сметната палата извършва пълен
одит на процеса на т.нар. деинституционализация на деца, който обхваща периода 2010 – 2015 г. Това е
част от политиката на Патриотите,
свързана със закрила правата на децата в риск.

Мерки за овладяване на битовата
престъпност
Патриотите категорично се обявиха за прекършване на гръбнака
на битовата престъпност, като пред-

Образованието
да възпитава в
патриотизъм!
Увеличението на бюджета за
образование и култура и повишаването на доходите на учителите също
са сред заслугите на Патриотите. За

първи път в закон бе заложено, че
образованието трябва да възпитава
в дух на патриотизъм и родолюбие.
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