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НациоНалНият фроНт за спасеНие На България и ВМро се яВяВат заедНо В изБорите На 5 октоМВри 

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО 
е последният шанс на България

патриотите отстраНяВат дпс, праВят праВителстВо На НациоНалНото 
спасеНие, съдят ВиНоВНиците за НациоНалНата катастрофа

коалицията Може да Мери ръст с дпс

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - 
ключов фактор в парламента

Проучванията на няколко со-
циологически агенции пока-
заха ясно, че ПАТРИОТИЧЕН 

ФРОНТ – НФСБ и ВМРО със сигурност 
влиза в следващия парламент и при 
запазване на тенденцията на рас-
теж, може да мери ръст дори с ДПС. 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ привлича и 
гласовете на хората, които преди са 
гласували за „Атака”. 

Проучване на „Галъп интернешъ-
нъл” още в началото на август, при обя-

вяването на коалицията на НФСБ и 
ВМРО, отчете, че повече от 3% от всички 
имащи право на глас заявяват, че ще гла-
суват за ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ. Ако този 
резултат се сметне само сред онези, 
които се очаква действително да гласу-
ват, той остава много над бариерата от 
4%. Този резултат означава, че близо 200 
хиляди души са били готови да гласуват 
за ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО 
още при самото му обявяване.  

Само седмици след първото про-

учване излезе и ново – на агенция 
„Афис”. То потвърди сигурното влизане 
на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО 
в парламента и оставането на „Атака” 
под „чертата”.

Десетина дни по-късно, в началото 
на септември, „Медиана” отчете резул-
тат от вече близо 5% от всички имащи 
право на глас. Това е сериозен растеж 
само в рамките на месец.

Продължава на стр. 6  

Патриотичният 
фронт събира хиляди 

българи в цялата 
страна

На 5 октомври гласувайте за ПА-
ТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО, 
като отбележите знак Х или V в ква-
дратчето с номер 24 в лявата част 
на бюлетината. 

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и 
ВМРО е първото сериозно обедине-
ние на разделените досега патрио-
тични сили. Социологическите данни 
показват, че на тези избори това обе-
динение може да измести ДПС от 
мястото на ключова сила. 

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и 
ВМРО има готовност да получи ман-
дат за съставяне на правителство, 
ако ГЕРБ и БСП продължават да ре-
кетират избирателите и да отказват 

да поемат отговорност за утрешното 
управление. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
ще състави правителство на нацио-
налното спасение. 

България е в бездна – политиче-
ска, икономическа, социална, демо-
графска, морална. ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ и ВМРО е последният 
шанс за спасение на страната. Вотът 
за ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и 
ВМРО е вот за възмездие и ново на-
чало. За виновниците за поредната 
национална катастрофа трябва да 
има съд.   

Повече по темата - четете 
във вътрешните страници на 
„България”

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

България Над Всичко!
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Готови сме да поемем мандат 
за съставяне на прагматично и 
надпартийно правителство на 

националното спасение, което да 
обедини подкрепата на няколко 
партии около ясна програма за уп-
равление. Това обяви лидерът на 
ВМРО Красимир Каракачанов, който 
е и съпредседател на ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ и ВМРО и води лис-
тата в 25-ти многомандатен избира-
телен район в София, както и в Пле-
вен.

Председателят на ВМРО – Бъл-
гарско национално движение 
прогнозира, че 43-ото Народно съ-

брание ще бъде шарено, с 5-6 пар-
тии, които ще прескочат бариерата, 
но нито една няма да успее сама да 
състави правителство.

Затова Красимир Каракачанов 
призова лидерите на ГЕРБ и БСП да 
мислят с кого и как ще спасяват наци-
ята, вместо за пореден път да се впус-
кат в задкулисни игри за управление.

Ако първата и втората по голе-
мина партии не могат да се разберат 
и да предложат прагматично реше-
ние, ние сме готови да поемем ман-
дата и да съставим широк кабинет 
на националното спасение, подчер-
та Каракачанов.

патриотите готоВи 
да приеМат МаНдат

На 5 октомври гласувайте за 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ и ВМРО като отбеле-

жите знак Х или V в квадратчето с 
номер 24 в лявата част на бюлети-
ната.

1-ви многомандатен избирателен 
район - Благоевград и 24-ти 

многомандатен избирателен район 
– София: Ангел Джамбазки – за-
местник-председател на ВМРО, 
член на Европейския парламент;

2-ри многомандатен избирателен 
район - Бургас и 23-ти многоман-

датен избирателен район – София: 
Валери Симеонов – лидер на НФСБ, 
основател и собственик на нацио-
нална телевизия СКАТ, съпредседа-
тел на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ 
и ВМРО;

3-ти многомандатен избирателен 
район – Варна: Валентин Каса-

бов, разследващ журналист в теле-
визия СКАТ;

4-ти многомандатен избирателен 
район - Велико Търново: доц. 

д-р Милен Михов, общински съвет-
ник от ВМРО, помощник-ректор на 
Великотърновския университет, ръ-
ководител на катедра;

5-ти многомандатен избирателен 
район – Видин: Венцислав То-

цев, журналист от телевизия СКАТ;

6-ти многомандатен избирателен 
район – Враца: Красимир Бог-

данов, заместник-кмет на Враца, 
излъчен от ВМРО;

7-ми многомандатен избирате-
лен район – Габрово: Борис Ван-

гелов, организатор на ВМРО в Се-
верна България;

8-ми многомандатен избирате-
лен район – Добрич: Валентин 

Николов, доскорошен председател 
на парламентарната комисия „Ан-
тимафия”;

9-ти многомандатен избирателен 
район – Кърджали: Ирина Кара-

джова, журналист от СКАТ, борец 
срещу ДПС;

10-ти многомандатен избира-
телен район – Кюстендил: 

Георги Петров, председател на 
ВМРО в града, предприемач;

11-ти многомандатен избира-
телен район – Ловеч: Павлин 

Цветков, юрист с много спечелени 
съдебни битки срещу олигархията;

12-ти многомандатен избира-
телен район - Монтана и 17-

ти многомандатен избирателен ра-
йон  – Пловдив-област: Борис Ячев, 
деец на патриотичното движение;

13-ти многомандатен избира-
телен район – Пазарджик: 

Стефан Солаков, изявен журналист 
и международен анализатор в теле-
визия СКАТ;  

14-ти многомандатен избира-
телен район – Перник: Иван 

Стоянов, деец на ВМРО;

15-ти многомандатен избира-
телен район - Плевен и 25-ти 

многомандатен избирателен район 
– София: Красимир Каракачанов, 
председател на ВМРО, съпредседа-
тел на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ 
и ВМРО;

16-ти многомандатен избира-
телен район – Пловдив: 

Славчо Атанасов, един от най-попу-
лярните кметове на Пловдив;

17-ти многомандатен избира-
телен район – Пловдив-об-

ласт: Борис Ячев (водач и в 12-ти 
многомандатен избирателен район 
- Монтана);

18-ти многомандатен избира-
телен район – Разград: Ди-

митър Димитров, общественик, ко-

ординатор на НФСБ в областта;   

19-ти многомандатен избира-
телен район – Русе: Искрен 

Веселинов, общински съветник, за-
местник-председател на ВМРО, ди-
ректор на Центъра за демографска 
политика;

20-ти многомандатен избира-
телен район – Силистра: Ге-

орги Манев, председател на партия 
„Средна европейска класа“, основен 
спонсор на ансамбъл „Българе”;

21-ти многомандатен избира-
телен район – Сливен: Петър 

Петров, експерт по европейски про-
грами, сътрудник на национална те-
левизия СКАТ;

22-ри многомандатен избира-
телен район – Смолян: Сил-

вия Трендафилова, водещ журна-
лист в СКАТ;

23-ти многомандатен избира-
телен район – София: Вале-

ри Симеонов;

24-ти многомандатен избира-
телен район – София: Ангел 

Джамбазки;

25-ти многомандатен избира-
телен район – София: Краси-

мир Каракачанов;

26-ти многомандатен избира-
телен район - София - област: 

Велизар Енчев, дипломат, доктор 
по международно право и между-
народни отношения, журналист в 
СКАТ;    

27-ми многомандатен избира-
телен район - Стара Загора: 

Димитър Байрактаров, финансов 
експерт и разследващ журналист в 
СКАТ; 

28-ми  многомандатен избира-
телен район – Търговище: 

Любомир Желев, експерт по бал-
канските проблеми, основно лице 
на телевизия СКАТ;

29-ти многомандатен избира-
телен район – Хасково: Сла-

ви Бинев, председател на партия 
ГОРД, доскорошен член на Европей-
ския парламент;

30-ти многомандатен избира-
телен район – Шумен: Геор-

ги Дражев, председател на граж-
данското сдружение „Движение Ан-
тимафия”;

31-ви многомандатен избира-
телен район – Ямбол: Неда 

Карска, общественик, областен ко-
ординатор на НФСБ.

НФСБ и ВМРО получиха 
подкрепата на още 11 форма-
ции. Това са Съюзът на патри-
отичните сили „Защита“ с 
председател доц. д-р Йордан 
Величков, Националното дви-
жение за спасение на отечест-
вото с председател Тодор Ра-
шев, Национал-демократична-
та партия на Димитър Стоянов, 
Националното сдружение на 
запасното войнство „За честта 
на пагона“ с председател о.з. 
ген.-лейт. Петър Илиев, Нацио-
налното движение „БГ патри-
от“ с председател Петър Ха-

ралампиев, „Национален иде-
ал за единство“ на Борис Ячев, 
сдружението „Патриот”, пред-
ставено от Валентин Николов, 
ГОРД на Слави Бинев, партия 
„Средна европейска класа” на 
Георги Манев, партия „Свобо-
да“ с председател Павел Чер-
нев и „Целокупна България” на 
проф. Григор Велев.

„В този формат ще атаку-
ваме българския парламент, 
не в името на 4-годишно пре-
биваване, а с изключително се-
риозните амбиции да управля-
ваме, за да бъде създадено 

правителство на национално-
то спасение“, заяви лидерът на 
НФСБ Валери Симеонов, който 
е и съпредседател на ПАТРИО-
ТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО 
и води листата в 23-ти много-
мандатен избирателен район 
в София, както и в Бургас.

Лидерите на формациите 
са обединени в обществен съ-
вет към ПАТРИОТИЧНИЯ 
ФРОНТ. Той на практика отно-
во обединява разпръсналото 
се в годините политическо се-
мейство на българските па-
триоти. 

13 формации се обединиха за възраждането на патриотизма

Водачи на листите на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО 
прави правителство на националното спасение 
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Борци срещу мафията водят листите 
на патриотичната коалиция

Възраждането на забравената 
от всички властници в по-
следните години Северна 

България е приоритет за ПАТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО. Лично 
лидерът на ВМРО Красимир Карака-
чанов води листата в плевенския 
многомандатен избирателен район. 
Той е водач и в 25-ти многоманда-
тен избирателен район в София. 

Заместник-председателят на 
ВМРО - БНД Искрен Веселинов /на 
стр 7/ пък води в Русе. Юрист, стро-
ителен инженер, основна политиче-
ска фигура в Русе, Искрен Веселинов 
е съвестта на Дунавската столица. 

Неопет-
н е н  и 
принци-
пен об-
ществе-
ник, той 
е  о б -
щински 
съвет-
н и к  и 
дирек-
тор на 

Центъра за демографска политика 
– организацията, която първа даде 
тревожен сигнал за демографската 
катастрофа в страната. Искрен Ве-

селинов от години е трън в очите на 
партийното статукво в Русе.

В „крепостта” на ВМРО Велико 
Търново листата на ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ води доц. д-р Милен Михов. 
Той е един от най-популярните об-
щински съветници в Старата столи-
ца. Вдъхновител е на създаването на 
иновативния и така нужен общински 
фонд за подпомагане на „Ин витро” 
процедури при двойки с репродук-
тивни проблеми, който след това 
беше пренесен като практика и в 
много други градове на страната. 

Помощник-ректор е на Вели-
котърновския университет и е ръ-

ководи-
т е л  н а 
катедра 
„Нова и 
най-но-
ва исто-
рия на 
Бълга-
рия”. 
Осно-
вен 
участ-

ник в дейността на националното 
движение „Традиция”, което въз-
кресява историческата памет за 
бележити събития. Доц. Милен 

Михов е модерният носител на 
българската история и духовност.

Друго легендарно име във 
ВМРО води листата на ПАТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ в габровския избира-
телен район – Борис Вангелов. 
Юрист и историк, офицер от запа-
са, той е наставник на много от ос-
новните дейци на ВМРО – БНД. 
Безкористен и неуморен работник 
на патриотичното движение в Се-
верна България, Борис Вангелов 
има две големи каузи – обедине-
нието на българите в България и 
по света и защитата на социално 
слабите и онеправданите. 

Изявени и добре познати лица за-
стават начело на листата на ПАТРИ-
ОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО в 

благоевградския многомандатен избира-
телен район. Както и на последните пар-
ламентарни избори, в знаковия за ВМРО 
Пирински край води основно лице на Ор-
ганизацията - енергичният заместник-
председател и депутат в Европейския пар-
ламент Ангел Джамбазки. Джамбазки е 
водач на листата и в столичния 24-ти мно-
гомандатен избирателен район./на стр 5/ 

Заедно с Джамбазки на челните мес-
та в благоевградската листа са Атанас Сто-
янов и Георги Васев – добре познати в 
Пиринския край. Атанас Стоянов е пред-
седател на Общинския съвет в Сандански 

и председател 
на Сдружение-
то на общини-
те в Югозапад-
на България. 
Георги Васев е 
дългогодишен 
общински съ-
ветник в Бла-
гоевград и е 
един от най-

уважаваните 
местни полити-
ци. 

В Перник 
пък начело на 
листата на ПА-
ТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ застава 
друг виден деец 
на ВМРО - Иван 
Стоянов. Той е 

дългогодишен експерт в Държавния ар-
хив и учител, член е на ръководството на 
ВМРО. 

И тримата 
са сред инициа-
торите на проте-
стите на ВМРО 
срещу натрапе-
ните от ДПС об-
ластни управите-
ли. Познати са в 
региона заради 
последователна-
та си дейност и 
чиста репутация. 
Имат подкрепа навсякъде в Югозапада. 

В Кюстендил водач на листата на ПА-

ТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО е Геор-
ги Петров. Той е юрист, успешен предпри-
емач в сферата на строителството и доско-
рошен президент на футболния клуб „Вел-
бъжд”. Георги 
Петров е чове-
кът, който въз-
станови органи-
з а ц и я т а  н а 
ВМРО в Кюстен-
дил, като обеди-
ни около себе си 
десетки млади 
патриоти. 

С а м о  з а 
последните две 
години патриотичното движение отново 
стана основен фактор в традиционния си 
център – Кюстендил. Георги Петров под-
помага деца, лишени от родителска гри-
жа, развива постоянни благотворителни 
кампании. Именно Георги Петров поведе 
борбата за защита на Кюстендил от наг-
лите искания на мюфтийството за придо-
биване земята, върху която е разположен 
паметникът на Ильо войвода, и на бивша-
та джамия, която днес е паметник на кул-
турата.

Забравената от властниците Северна България вече има избор

ВМРО по традиция повежда 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ в Югозапада

Лидерът на Националния 
фронт за спасение на Бълга-
рия и основател на национал-

ната телевизия СКАТ Валери Симео-
нов води листите на ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ и ВМРО в Бургас и в 
23-ти софийски избирателен район. 

Валери Симеонов е инженер, ра-
ботил в ключови за страната строежи 
като аерогарата и пристанището в 
Бургас, бил е електромеханик и 
енергетик.

От 1991 г. е предприемач. Симе-
онов изгражда най-голямата кабел-
на мрежа в Югоизточна България и 
създава телевизия СКАТ, а незабра-
вимият Николай Хайтов заявява, че 

тази те-
левизия 
работи с 
грижа за 
Бълга-
рия. СКАТ 
д а в а  и 
основата 
на НФСБ. 

Си-
меонов е 
общински съветник и председател 
на бургаския Общински съвет през 
2007 и 2008 г. Подава оставка през 
2009 г. като протест срещу решение-
то на доминирания от ГЕРБ Общин-
ски съвет за изграждане на ненужна 

джамия в Бургас. 
Не жали сили и средства за бла-

готворителна дейност. Една от най-
ярките му каузи е ангажиментът за 
спасяването на несправедливо за-
държаните български моряци от ко-
раба „Ина“. Симеонов изгражда 
църква в бургаския квартал „Побе-
да“, паметници на жертвите от про-
турския атентат на гара Буново, на 
Николай Хайтов, на българския па-
триот Филип Чакарък в Одрин и др. 

В софийския 23-ти избирателен 
район подгласник на Валери Симео-
нов в листата на ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ е синът на Николай Хайтов – 
известният скулптор Александър 

Хайтов.
Листа-

та на ПА-
ТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ 
– НФСБ и 
ВМРО във 
Варна 
също е во-
дена от ле-
гендарно-
то лице на 
СКАТ – Валентин Касабов. Той води 
предаването „Паралакс“ и разгромя-
ва финансовите пирамиди, имотни-
те измами, схемите на Йордан Цонев 
(тогава депутат от СДС, а сега – от 

ДПС), престъпни заменки на имоти, 
злоупотребите на десетки кметове 
и мафиоти. 

Като общински съветник в пери-
ода 1999 – 2003 г. постига забрана на 
дейността на сектата „Свидетели на 
Йехова“ в Бургас. 

Касабов е непримирим борец 
срещу ДПС и корумпираните упра-
вления на БСП и ГЕРБ. Бори се срещу 
турцизирането и насилието над бъл-
гари - християни и мохамедани. 

Наскоро преследва чак до Бер-
линския университет Мартина Бале-
ва и Улф Брунбауер, отрекли Баташ-
кото клане.

Продължава на стр. 4 

легеНдарНи иМеНа На НациоНалНата телеВизия скат са раМо до раМо с уВажаВаНи дейци На ВМро и оБщестВеНици

русе, Велико търНоВо, гаБроВо са сред осНоВНите цеНтроВе На патриотичеН фроНт – НфсБ и ВМро

осВеН В 25-ти софийски райоН, лидерът На ВМро красиМир каракачаНоВ е Водач На листата На 
патриотите и В плеВеН

Съвременен будител дава 
надежда на Врачанския регион
Начело на листата на ПА-

ТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ и ВМРО във вра-

чанския избирателен район за-
става Красимир Богданов. Ис-
торик, член на ръководството 
на ВМРО и заместник-кмет на 
Враца в областта на културата, 
Красимир Богданов се ползва с 
безупречно име сред своите съ-
граждани. 

Казват, че е съвременен бу-
дител. От години се е посветил 
на образованието и възпита-
нието на най-младите. Богда-
нов е учител по призвание. Пре-
ди време стана председател на 
Комисията за борба с противо-
обществените прояви на мало-
летни и непълнолетни и на об-
щинския Съвет по наркотични 
вещества. Член е на Управител-
ния съвет на клуба на дейците 
на културата във Враца и е па-
трон на общинската Програма 
за патриотично възпитание. 

Името на Красимир Богда-
нов е свързано и с граждански-

те протести срещу закриването 
на военното поделение във 
Враца, които продължават и 
сега. Той е основно действащо 
лице и в съпротивата срещу 
претенциите на мюфтийството 
в града. 

Северозападна България 
познава Красимир Богданов и 
ВМРО – Българско национално 
движение с поредицата благот-
ворителни каузи от години на-
сам. Наскоро ВМРО във Враца 
започна и създаването на до-
броволния формирования за 
борба с бедствията.

Валери Симеонов Валентин Касабов

Милен Михов Борис Вангелов

Красимир Богданов

Атанас Стоянов

Георги Васев 

Иван Стоянов 

Георги Петров 
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даМите от ВМро Възраждат 
традициоННите Български цеННости 

Кампания под мотото 
„Да бъдем добри“ 
продължава в цялата 

страна по инициатива на 
Националната женска орга-
низация (НЖО) на ВМРО. 
„Целта ни е да припомним 

на българите, че добротата 
е ценност, за която си стру-
ва да се борим“, разказва за 
каузата председателят на 
НЖО д-р Султанка Петрова.

Д-р Петрова е част от 
листата на ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ и ВМРО в 24-
ти многомандатен избира-
телен район в София.  

Дамите от ВМРО са ре-
шили да акцентират върху 

две традиционни българ-
ски черти – съпричастност-
та към нуждаещите се, как-
то и християнските добро-
детели. Те посещават до-

мове за възрастни хора и 
за деца, лишени от роди-
телска грижа, за да им под-
несат символичен подарък 
– книги и екземпляри на 
Библията.

„Образованието и ре-
лигията са онези неща, кои-
то са способни да изградят 
личността и да съхранят чо-
вечност та. Както знаем, 
тези две ценности са били 
основополагащи и при фор-
мирането на освободител-
ното движение от края на 
19-ти век в България. Днес 
политиците би трябвало да 
се поучат и да се водят от 
добрите практики, сред 
които е и патриотизмът“, 
допълва д-р Петрова.

Тя е убедена, че Бълга-
рия е в политическа и мо-
рална криза, която може да 
бъде преодоляна с възраж-
дане на добротата в отно-
шенията.

Продължение от стр. 3
На второ място в листата във 

Варна е Емил Димитров – Ревизоро, 
който остана в най-новата българска 
история с непоколебимите си битки с 
мафията в митниците. На изборите 
през 2013 г. Ревизоро отново бе част 
от гражданската квота в листата на 
ВМРО. 

Във Видин начело на листата на 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и 
ВМРО е Венцислав Тоцев. Той е во-
дещ на сутрешния блок на телевизия 
СКАТ. Съавтор на документалните 
филми „Третата национална ката-
строфа“, посветен на демографската 
катастрофа в България, и „Взривена-
та памет“ - за отношението на сръб-
ските власти към българите от Запад-
ните покрайнини.

Ирина Караджова води ПАТРИ-
ОТИЧЕН ФРОНТ в Кърджали. Фило-
лог, тя е ръководител на СКАТ в град 
Кърджали. От 2012 г. е регионален 
координатор на НФСБ.  Тя е в непре-
късната и непримирима борба срещу 
антибългарската политика на ДПС в 
този регион, както и срещу наглите 
опити за ислямизиране на Кърджали 
и Родопите. 

Караджова води в годините 
много битки: срещу звуковия терор 
от джамията в Кърджали, незакон-
ната джамия в Златоград, както и 
прословутото теке на Енихан баба на 
връх Свобода, срещу бъдещия стро-

еж на поредната джамия в Кърджа-
ли. Непрекъснато разкрива на коруп-
цията и беззаконията на ДПС. 

Основно острие на телевизия 
СКАТ е начело на листата и в Пазар-
джик – Стефан Солаков. Той е завър-
шил „Ориенталистика“ (източни ези-
ци и литература) в Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“. 
Седем години е бил кореспондент 

на БТА и 
Б Н Т  в 
Анкара 
и  И с -
танбул. 
Има из-
дадени 
няколко 
книги, 
сред 
които 
„Вълци-
те на те-

рора“ и „Реална заплаха“. 
Солаков е водещ на предавани-

ята „Телевизионен форум“ и „Фрон-
тално“ по  телевизия СКАТ. Публику-
вал е над 200 статии, анализи, интер-
вюта в авторитетни световни медии 
като „Ройтерс”, „Франс прес”, АПН, 
„Ню Йорк Таймс”, „Монд”, „Гардиън”, 
Анадолската агенция, десетки турски 
и арабски медии.  

През 2011 г. Солаков е кандидат-
президент, издигнат от НФСБ. На из-
борите постига много висок резултат, 

к а т о  с е 
нарежда 
н а  5 -т о 
място 
сред пре-
тенденти-
те, изпре-
варвайки 
кандида-
ти на ос-
новни 
форма-
ции.

Друго знаково лице на СКАТ, 
Силвия Трендафилова, води в Смо-
лян. Разследващата журналистка 
има висше образование по право и 
по журналистика. Нейното публици-
стичното предаване „Според закона“ 
се превърна в институция в ефира. 

Автор е на редица документал-
ни филми, сред които „Новото роб-
ство“ – за процесите на турцизация 
в Родопите и Лудогорието, „Кървава 
чешма“ – филм в памет на жертвите 
на протурския тероризъм, и „Зад си-
нора“ – филм  за българо-мохамеда-
ните от Беломорска Тракия (днешна 
Северна Гърция). Носител е на мно-
жество журналистически награди. 
Името ѝ е свързано и с предаването 
„Зад фасадата“, посветено на про-
блемите на столицата.

Едва ли се нуждае от специално 
представяне и Велизар Енчев. Той е 
водач на листата в избирателния ра-

йон – София-област. Завършил жур-
налистика и международни отноше-
ния, той е кореспондент на „Отечест-
вен вестник“ и БНТ в Белград по вре-
ме на гражданската война и разпада 
на югославската федерация. Бил е 
български посланик в Република 
Хърватия от 1997 до 2002 г. Автор е 
на монографията „Югославия. По-
следната балканска империя“. Док-
тор по международно право и меж-
дународни отношения. Водещ е на 
предаването „Дискусионно студио“ 
по СКАТ.

Водещият на предаването „От 
упор“ по СКАТ Димитър Байрактаров 
е начело на листата в Стара Загора. 
Той е финансов експерт. Разкрива де-
сетки злоупотреби при усвояването 
на евро-
пейски-
те сред-
ства. 
През 
2010 г. се 
включва 
активно 
в акции-
те срещу 
обгазя-
ването 
на Стара 
Загора. Организира и едни от първи-
те у нас протести срещу енергийните 
монополисти. През 2011 г. Байракта-
ров провежда разследване в Гърция, 

чрез което СКАТ успява да спаси шес-
тимата невинни моряци от задържа-
ния кораб „Ина“. Разкрива и схема за 
изнудване на българските превозва-
чи в Мол-
дова. 

Едно 
о т  п о -
следните 
му попа-
дения е 
рискова-
н о р а з -
следване 
в Русия, 
което по-
казва ис-
тината за измамите около „Южен по-
ток“. Води и битката за българите, 
които имат право на руски пенсии.

В листите личат още имената на 
Валентин Николов в Добрич – който 
преди време изобличи скандалните 
доходи на Доган; Павлин Цветков в 
Ловеч – спечелил не една и две бит-
ки срещу олигархията, Неда Карска 
от Ямбол – водач на много протести 
в региона срещу мафиотизацията, и 
много други.

На 5 октомври гласувайте за 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и 
ВМРО, като отбележите знак Х или 
V в квадратчето с номер 24 в лява-
та част на бюлетината. 

Борци срещу мафията водят листите на 
патриотичната коалиция

легеНдарНи иМеНа На НациоНалНата телеВизия скат са раМо до раМо с уВажаВаНи дейци На ВМро и оБщестВеНици

Сигнал до Държав-
ната агенция за бе-
жанците изпрати 

председателят на ВМРО 
– София и член на Нацио-
налната контролна коми-
сия на партията Карлос 
Контрера. Поводът е обя-
вената в Африка епиде-
мия от смъртоносния ви-
рус ебола и потенциална-
та опасност за България.

Контрера пита пред-
седателя на Агенцията за 
бежанците Николай Чир-
панлиев каква е степента 
на сигурност за страната 
във връзка с наплива на не-
легалните имигранти и тър-
сещите хуманитарно убежи-
ще.

Сигналът на Контрера 
беше изпратен само ден пре-
ди да стане ясно, че към мо-
мента вече има данни за не-
легални имигранти, влезли в 
страната ни, идващи именно 

от най-засегнатите от зараза-
та райони - Либерия и Ниге-
рия.

По закон председателят 
на Агенцията за бежанците 
определя условията и реда за 
проверка на здравословното 
състояние на влизащите в 
страната. Затова Карлос Кон-
трера отправя питане към 

Агенцията какъв е срокът за 
провеждане на медицински 
изследвания на потърсили-
те убежище и къде биват на-
станявани до момента на от-
читане на резултатите.

България бе изправена 
пред немалко изпитание за-
ради бежанската вълна и не-
легалната имиграция през 
втората половина на 2013 г. 
Евентуална нова бежанска 
вълна, в комбинация с ви-
русна епидемия, би била па-
губна за страната ни, аргу-

ментира се председателят на 
ВМРО – София.

Българските граждани 
имат право да бъдат инфор-
мирани и институциите им 
дължат отговор, пише в за-
ключение той. 

Карлос Контрера е част 
от листата на ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ и ВМРО в 23-
ти многомандатен избирате-
лен район в София. 

Д-р Петрова с акция 
„Да бъдем добри”

Д-р Султанка Петрова на откриването на 
кампанията пред Народния театър в София

Ебола идва у 
нас с новата 
вълна нелегални 
имигранти?

Карлос Контрера

Емил Димитров

Стефан Солаков

Силвия Трендафилова

Велизар Енчев
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красиМир каракачаНоВ, председател На ВМро – Българско 
НациоНалНо дВижеНие, съпредседател На патриотичеН 
фроНт – НфсБ и ВМро и Водач На листата В 25-ти МНогоМаНда-
теН изБирателеН райоН В софия, както и В плеВеН:

аНгел джаМБазки, заМестНик-председател На ВМро, члеН На еВропейския парлаМеНт, Водач На листата 
В 24-ти МНогоМаНдатеН изБирателеН райоН В софия, както и В БлагоеВград: 

За 25 години направиха 
българите чужденци в 
България. Слагаме край на 
това!

ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ е първото 
голямо обедине-

ние на патриотичните 
сили. Целта му е да от-
страни ДПС и да даде въз-
можност за гласуване на 
всички честни българи, 
които не искат нито ГЕРБ, 
нито БСП да управляват 
заедно с тази противо-
конституционна партия. 

Днес България е из-

правена пред нова нацио-
нална катастрофа. Два 
милиона и половина бъл-
гари ги няма. Това не е 
дори демографска ката-
строфа, това е геноцид. 
Икономиката, здравео-
пазването, социалната 
система загиват. 

Нужно е да бъдат от-
странени всички досегаш-
ни властници. Те всички 
са отговорни за катастро-

фата. ПАТРИОТИЧНИЯТ 
ФРОНТ – НФСБ и ВМРО е 
изграден от хора, които 
не са опетнени от участия 
във властта. Патриотич-
ният фронт е фронт срещу 
мафията.   

25 години преход сти-
гат. Време е за патриоти-
зъм. Само патриотизмът 
остана неизхабен като 
идея в последните годи-
ни. И няма да бъде поха-

бен.
И пак ще напомня - 

няма силна нация, когато 
има крещяща бедност. 
Ние работим за нацио-
нално силна и социално 
справедлива България. 
Ние ще затворим фабри-
ката за деца в гетата и па-
рите няма да текат натам, 
а ще текат към български-
те пенсионери. Вместо да 
отиват към гетата, тези 4 

милиарда ще отидат за 
двойно повишаване на 
пенсиите.  Съвес тните 
български граждани за-
служават много по-добър 
живот.

Затова на 5 октомври 
гласувайте за ПАТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ – НФСБ и 
ВМРО, като отбележите 
знак Х или V в квадратче-
то с номер 24 в лявата 
част на бюлетината. 

То в а  н е  е 
обикновена 
предизбор-

на кампания, това 
е битка за Бълга-
рия. Защото за 25 
години експери-
менти се превър-
нахме в най-бе-
дната и най-бо-
лната нация в Ев-
ропа. Български-
те пенсии са най-
ниски, а безрабо-
тицата – най-ви-
сока. 

Ето само ня-
колко факта. Ние 
сме на 6-то място 
по смъртност в 
света – пред Си-
рия, в която се 
води война и умират стоти-
ци хора. Около 70% от ново-
родените деца у нас са на 
самотни майки – очевидно 
става дума за хора от гетата, 
които хитруват за социални 
помощи. България е с най-
висок процент заболевае-
мост от рак, инфаркти, ин-
султи, диабет. 

И това е в 21-ви век! В 
държава, която нашите уп-
равници наричат страна от 
Европейския съюз. 

Да, ние сме европейска 
държава още от преди 13 
века – когато българите 
стъпват тук. Но след като 25 
години партиите си играха 
на леви и десни, вече прили-
чаме на страна от третия 
свят. Даже не и от третия, а 
от четвъртия. Защото в по-
следните десет години сред-

ната продължителност на 
живота в половината афри-
кански страни се е увеличи-
ла, а в България е намаляла  
с две години.

Всички правителства, 
които идват в последните 
години, твърдят, че ще пра-
вят модерна икономика. Мо-
дерна икономика – с кого? С 
неграмотните цигани от ге-
тата!? Модерна икономика 
се прави с образовани хора, 
а не с университети, които 
са печатници на фалшиви 
дипломи, от които после се 
пълнят креслата в държав-
ната администрация.

На този фон двете ос-
новни партии плашат, че ако 
нямали 121 места в парла-
мента, нямало да участват. 
Тези партии не просто са 
част от проблема, но те явно 

не искат да по-
емат никаква 
отговорност за 
неговото реша-
ване. 

Затова ние 
от ПАТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ и ВМРО 
сме готови утре 
в Народното 
с ъ брание д а 
вземем мандат 
за съставяне на 
правителство, 
тъй като виж-
даме, че двете 
основни партии 
отново играят 
игрички, а ДПС 
потрива ръце, 
че и утре ще 

бъде балансьор. 
Ние сме готови да пред-

ложим състав на правител-
ство от експерти и тогава ми 
е интересно как пред лицата 
на българите тези партийни 
тарикати ще откажат да го 
подкрепят.

Същите тези тарикати от 
двете големи партии само за 
година и половина бяха из-
гонени от българския народ. 
И ГЕРБ, и БСП си отидоха 
след масови протести. 

Точката на кипене е бли-
зо! За 25 години тези партии, 
които си играеха на леви и 
десни, превърнаха българи-
на в роб, в чужденец в собст-
вената му страна - в която 
всякакви хора имат всякакви 
права, но не и българинът, 
който е дал името на тази 
държава.

Ние ще подкре-
пяме всичко 
добро и ще 

сме против всичко, 
зад което се крият ко-
рупционни или външ-
ни за България инте-
реси. Няма подготве-
ни коалиции, не во-
дим преговори или те-
лефонни разговори с 
когото и да било. ПА-
ТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ и ВМРО има 
своя, различаваща се 
от на останалите пар-
тии, идеология и плат-
форма. Програмите на 
НФСБ и ВМРО реално 
съвпадат. Ние ще из-
пълняваме своята 
програма праволи-
нейно, няма да сключваме ко-
алиции в името на политиче-
ската сметка или да извършва-
ме пазарене на нашето пред-
ставителство в Народното съ-
брание. 

Обединяването между 
НФСБ и ВМРО ще бъде в осно-
вата на промяната и обедине-
нието на България. Трябва да 
загърбим партийния си егои-
зъм, защото 25 години са дос-
татъчно дълъг период на упа-
дък в страната ни. Крайно вре-
ме е интересите на България 
да бъдат поставени над всич-
ко и ние даваме пример.

Различни сме от другите с 
това, че сме хора с биографии. 
В наше лице българите ще раз-
познаят успели хора, доказали 
се в обществения живот, а не 
само в политиката. Има хора с 
дългогодишен стаж в дипло-

мацията и журналистиката, 
например. Такива като Вели-
зар Енчев, като Стефан Сола-
ков, като Валентин Касабов и 
Димитър Байрактаров. 

Ще спечелим доверието 
на българите с това, че пред-
лагаме алтернативата – чист, 
последователен и упорит па-
триотизъм.

Професионалният поли-
тик се превърна в една зъбчат-
ка, в един детайл от добре 
смазаната корупционна поли-
тическа машина. През измина-
лите 25 години нямаше упра-
вление, което да е минало без 
корупционни скандали, раз-
продажби, бит-пазараджий-
ски номера в края на всеки 
мандат. Това се случи и при 
правителството на Орешар-
ски, което в последните часо-
ве на своето управление раз-

продаде България, под-
писа „Южен поток“, на-
прави договорка с „Уес-
тингхаус“ и уволни ди-
ректорите на няколко 
болници с арогантност 
и наглост, която заслу-
жава да бъде наказана 
и преследвана от зако-
на. В предишни манда-
ти също ставахме сви-
детели на алчността на 
безотговорните упра-
вленци. Продажбата на 
рибарско пристанище 
във Варна също се слу-
чи в последните дни от 
управлението на трой-
ната коалиция. 

Всяка политическа 
пар т ия упо т ребява 
властта за собствените 

си нужди и нуждите на своите 
ръководства. Този начин на 
употреба превърна политиче-
ските лидери и „политиката” 
в мръсна дума в България. За-
това аз се гордея, че в листите 
ни няма хора, които са участ-
вали в управлението и в ограб-
ването на България.

ПАТРИОТИЧНИЯТ ФРОНТ 
ще бъде най-сериозният про-
тивник на политическия моно-
пол в 43-тото Народно събра-
ние. Ще бъдем безкомпроми-
сен коректив на властта, когато 
тя работи срещу интересите на 
българите.

Нашите основни цели са 
да възродим българската ико-
номика, образование, здраве-
опазване, да прекратим дик-
тата на монополите и да изгра-
дим една справедлива и не-
подкупна съдебна система.

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:

ще спечелиМ доВерието На Българите с 
тоВа, че предлагаМе алтерНатиВа - чист, 
последоВателеН и упорит патриотизъМ

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ ще 
подкрепя всичко, което е в 
интерес на България

НяМа силНа Нация, където иМа БедНост!
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патриотите от Месеци предупреждаВат за дейстВията 
На джихадистите В ирак и сирия 

Юлиан Ангелов, организационен секретар на ВМРО и втори 
в листите на ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО в 24-ти и 
25-ти район в София:

Плевнелиев и 
назначеният от него 
кабинет български ли са? 
Или и те са като кабинета 
„Орешарски” и другите 
подобни? 

Продължение от стр. 1

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ и ВМРО видимо задми-
нава „Атака”. В анализите си со-
циолозите коментират, че коа-
лицията на НФСБ и ВМРО при-
влича гласовете на хора, които 
преди са гласували за „Атака”. 

Така ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
– НФСБ и ВМРО се превръща в 

естествен притегателен център 
за всички гласове в патриотич-
ния спектър, които по различни 
оценки и изследвания са пове-
че от половин милион. Прибли-
зително толкова е и обичайна-
та подкрепа на ДПС, така че 
обединените гласове на патри-
отите биха могли да изместят 
окончателно партията на Доган 

и Местан.
Такава е и амбицията на ПА-

ТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и 
ВМРО – да събере пръснатите 
досега гласове на разумния 
български национализъм и по-
степенно да се утвърди като 
трета политическа сила, елими-
нирайки ДПС и разнообразните 
лични политически проекти от 

ролята им на определящ фак-
тор. 

За момента коалицията на 
НФСБ и ВМРО остава един-
ствената патриотична форма-
ция с ясни и сигурни перспек-
тиви да бъде определящ фак-
тор в парламента и при съста-
вянето на следващото упра-
вление.

Данните показват, че ПА-
ТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и 
ВМРО най-вероятно ще бъде 
и решаващ фактор при сфор-
мирането на следващо прави-
телство. Така българските па-
триоти ще имат възможността 
най-после реално да влияят 
на политиката на България в 
идните години.    

коалицията Може да Мери ръст с дпс
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - ключов фактор в парламента

България е очевид-
но застрашена от 
ислямизацията в 

Близкия Изток, която се 
случи не без помощта 
на Турция. Случващото 
се в Северна Африка и 
Близкия Изток беше 
провокирано от дейст-
вията на Ердоган и него-
вата проислямистка по-
литика на нов османи-
зъм.

Същата тази Турция 
даде свободен път за 
нелегална имиграция 
към България. Така у нас 
проникнаха всякакви 
съмнителни лица, може 
да проникне терори-
зъм, а утре може да 
проникне и вирусът ебо-
ла. 

Ако нова вълна не-
легални имигранти на-
хлуят у нас, каквито са 
прогнозите, ще се про-
мени и етническият облик на Бълга-
рия. А това е пагубно при настояща-
та демографска катастрофа, която 
засяга образованите и отговорните 
граждани. 

Това са все опасности, които са 
ясни и прости. Българските управни-
ци обаче отговарят винаги сложно, 
неясно и с отказ да поемат отговор-
ността. 

И винаги казват: няма пари. Ето, 
например, ние от ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ и ВМРО поискахме да 
се спазва нормативната уредба и хо-
рата, които идват в страната ни уж 
като „бежанци“, да бъдат проверя-
вани за връзки с терористични орга-
низации, както и да се прави провер-
ка дали не са носители на заразни 

болести. Институциите обаче пак за-
мълчаха и вдигаха рамене, че няма-
ло пари. 

Не мога да разбера, защо като 
става дума за национална сигурност, 
нашите политици измерват всичко в 
пари. За да гарантираш сигурността, 
няма значение каква е цената. Важно 
е не кое колко струва, а кое наистина 
си струва.

Ето, наскоро разбиха печатница 
за фалшиви сирийски паспорти в 
Пловдив, които е трябвало да бъдат 
изнесени в Турция. Едва ли е на мода 
да имаш сирийски паспорт, по-скоро 
са били предвидени за нелегални 
имигранти, които трябва да минат за 
сирийски бежанци. А сред тях е на-
пълно вероятно да има и терористи.

В момента има само 
една политическа сила, коя-
то говори по този въпрос се-
риозно и задълбочено. Това 
е ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ и ВМРО. Само ние си 
позволяваме от много вре-
ме насам ясно да назовава-
ме проблема с бежанските 
вълни и с нелегалната ими-
грация.  

Само ние предупрежда-
ваме от месеци за действи-
ята на джихадистите от т.
нар. „Ислямска държава“. 
Тези хора режат глави пред 
очите на света, налагат ис-
ляма с оръжие и чертаят кар-
ти, на които и България е 
част от техния утрешен ха-
лифат. А институциите у нас 
отговарят на нашите сигнали 
със „спокойно, има доку-
мент, план, стратегия, които 
ще ни пазят”.  

Месеци наред ние сиг-
нализираме до всички ин-

ституции за опасността у нас да по-
паднат лица, свързани с терористич-
ните организации. И ще продължа-
ваме да предлагаме мерки срещу 
безконтролната нелегална имигра-
ция, при запазване на хуманно отно-
шение към истинските бежанци. ПА-
ТРИОТИЧЕН ФРОНТ е преграда пред 
ислямизма, турцизацията и терори-
зма. Участието на патриоти в след-
ващото народно събрание ще даде 
възможност всички проблеми на си-
гурността на страната ни да бъдат 
ясно заявени и решавани. 

Затова 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.

Президентът Плевнелиев отиде на церемонията по встъпването в 
длъжност на новоизбрания турски президент Ердоган. Плевнели-
ев беше единственият държавен глава от Европейския съюз, кой-

то присъства на тази церемония. 
Ердоган е заплаха за светския и демократичен характер на Турция 

и застрашава стабилността в региона. Това обаче явно не плаши Плев-
нелиев. 

Реджеп Тайип Ердоган демонстрира връщане към османското и 
ислямското управление на Турция. Той промени политическата систе-
ма в страната така, че да може да бъде избран за президент.

Само за последния месец дейци на неговата партия направиха 
няколко скандални изказвания, като например препоръка към жените 
да не се смеят на публични места. Изключително любопитно е дали 
президентът Плевнелиев, който е известен поддръжник на либерал-
ната политика, одобрява подобни позиции.

Така за броени дни Плевнелиев сътвори два сериозни междуна-
родни гафа. Той лекомислено подкрепи непремерени квалификации 
спрямо Русия – признавайки, че дори не ги е чел и влизайки в спор с 
подопечния си служебен министър-председател. И после отпраши 
към Турция за коронясването на новия османски султан. 

Тези действия на президентската институция показват неумение, 
наивност или користни интереси. Ако Плевнелиев не разсее тези по-
дозрения, ще стане ясно, че той е всякакъв друг, но не и български пре-
зидент.

Защото докато Плевнелиев се усмихваше на Ердоган, новите ос-
манци в Турция се заеха да открият 70% повече изборни секции за бъл-
гарските избори. /Виж стр. 7/ Назначеното от Плевнелиев служебно 
правителство пък така и не успя да убеди хората, че ще изчисти изби-
рателните списъци от стотиците хиляди „мъртви души”. Плевнелиев 
и обслужващото (пардон, служебно) правителство ни оставят с впе-
чатлението, че мъртвите души не просто са в избирателните списъци, 
а са вече на власт . Такива мъртви души управляваха и в кабинета „Оре-
шарски” и другите преди него. Време е да се сложи точка!

ПАТРИОТИЧНАТА КОАЛИЦИЯ е преграда 
пред ислямизма, турцизацията и тероризма

редакциоННи
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искреН ВеселиНоВ, заМестНик-председател На ВМро, директор На цеНтъра за 
деМографска политика, Водач На листата На патриотичеН фроНт – НфсБ и ВМро В русе: 

Възмездие и ново начало!
За да има отново държава

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: йордан йорданов – 0887585892
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:

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО срещу масовото 
отваряне на избирателни секции в Турция

Четвърт век България се 
люшка между изток и за-
пад, между ляво и дяс-

но. Хората се разединяват, под-
стрекавани са към омраза и 
противопоставяне, а от това се 
възползват политиците, оли-
гарсите, мафията. Властниците 
досега слугуват на чужди гос-
подари, а народът е осъден на 
мизерия или бягство и къртов-
ски труд в чужбина. Убеждават 
ни, че друг път няма, че това е 
демокрацията. 

Лъжат ни! Има друг път в 
политиката – другият път е па-
триотизмът, обичта към наро-
да, отговорността пред общ-
ността, в която живеем. Патри-
отизмът е новият път за Бълга-
рия. Не измислените „леви” 
или „десни”, не политиците на 
прехода. В политиката са нужни па-
триоти. 

Днес разделението е навсякъде. 
На този фон за пръв път две патрио-
тични партии си подадоха ръка, за 

да бъдат представени национали-
стите в българския парламент. Под-
крепиха ги още 11 формации. За да 
се гледа първо националният инте-
рес. За да обединим нацията и спрем 

упадъка. 
Това е целта на ПАТРИОТИ-

ЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО.
Ние виждаме, че България се 

пробужда! Българите въстанаха 
през 2011 г. срещу безчинствата в 
Катуница и поискаха от своята 
държава ред и законност за всич-
ки. През 2012 г. се борихме за при-
родата си. През февруари 2013 г. 
започна битката срещу ограбва-
нето и геноцида над народа ни, а 
през юни 2013 г. водихме битката 
срещу мафията във властта. Ние 
бяхме заедно по улиците и пло-
щадите, сега е време да се обе-
диним и да доведем всички тези 
усилия до успех. 

Затова на 5 октомври гласу-
вайте за ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – 
НФСБ и ВМРО, като отбележите 
знак Х или V в квадратчето с но-

мер 24 в лявата част на бюлетината. 
Това е глас за национална отговор-
ност и социална справедливост.

Държавността се разпада, всич-
ки го виждаме. Появяват се месии, 

ограбват надеждите на хората, обо-
гатявайки себе си. И така - вече чет-
върт век! 

Антиконституционни етнически 
партии завоюват нови и нови тери-
тории. Държавният апарат се е пре-
върнал в схема за облагодетелстване 
на неколцина. 

Трябва ни нов път - без месии, 
без схеми и вносни идеологии, тряб-
ва ни ПАТРИОТИЗЪМ! Гласували сме 
за равенство и социална справедли-
вост, а това е водело до власт на ДПС. 
Гласували сме и за евро-атлантизъм, 
свободен пазар и демократични цен-
ности, а това... пак е водело до власт 
на ДПС. 

Днес има кой да спре ДПС – обе-
динените български националисти, 
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и 
ВМРО.

Неоосманизмът превзе Турция. 
Апетитите на Ердоган за икономиче-
ско и духовно господство включват 
и части от България, а нашите поли-
тици се съревновават в угодниче-
ството пред него. Ние единствени 

заявихме ясно и сме последователни 
– казваме „не” на Турция в Европей-
ския съюз. ВМРО и телевизия СКАТ 
събраха повече от 330 хиляди под-
писа за референдум с това искане. 
Искаме народът да си каже думата, 
искаме и ясна държавна позиция!

През последните две десетиле-
тия в България се построиха хиляди 
джамии, стотици бедни деца бяха 
поети от мюсюлмански фондации, 
изучени в Турция и арабските страни 
и се завърнаха като проповедници 
на радикалния ислям. Някой трябва 
да противостои на ислямизацията и 
турцизацията на Родината, някой 
трябва да спре разпада и това е ПА-
ТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО с 
номер 24 в бюлетината.

Списъкът с проблемите е огро-
мен. Нека споменем само здраве-
опазването и образованието, соци-
алната система... За да очакваме те 
да бъдат решени, са нужни патриоти, 
неопетнени от властта хора. 

Защото иначе България загива. 

На последните парламентар-
ни избори за български на-
родни представители през 

2013 г. в Турция е имало 83 секции, 
а за вота на 5 октомври тази година 
те ще бъдат повече от 130. Разкри-
ването на 70% повече избирателни 
секции на територията на Турция е 
машинация и измама, организирана 
с цел да бъде подменен вотът на 
българите.

Това е позицията на ПАТРИОТИ-
ЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО. Според 
коалицията разкриването на тези 
секции се организира на практика 
от турската държава, от Ердоган. 

Тези секции целят 
влизане на ДПС във 
властта. 100 хиляди 
гласа от Турция могат 
да стигнат и за 8 депу-
тата. Така Турция изби-
ра депутати в Бълга-
рия. Само в София ДПС 
през 2013 г. получи 3 
мандата заради гласо-
ве от Турция. 

Гласуването на 
български избори зад 
граница трябва да се осъществява 
единствено в посолства и консул-
ства. Такава е практиката в Македо-

ния, например, защо в Турция тряб-
ва да бъде различно, като се разкри-
ват секции дори в кафенета, пита 

ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ  – 
НФСБ и ВМРО.

Вместо да прего-
варя за разкриване на 
повече секции за из-
борите в Македония 
или в Западните по-
крайнини, където жи-
веят много българи, 
външното ни минис-
терство отново полага 
усилия да улесни из-
борите в контролира-

ните от ДПС секции в Турция. 
В Турция не се осъществява кон-

трол от страна на българската дър-

жава, което е предпоставка за зло-
употреби. Никой не може да гаран-
тира дали наистина тези хора гласу-
ват или някой просто им събира лич-
ните карти. В някои от тези секции 
на предни избори имаше протоко-
ли, според които са гласували по 
няколко души на минута, което е 
практически невъзможно.

Не е редно хората в Турция, кои-
то никога не са идвали в България и 
не са плащали данъци тук, да опре-
делят кой ще управлява в страната, 
е позицията на ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ и ВМРО, който е с но-
мер 24  в бюлетината.
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ e

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Насърчаване на малкия и средния бизнес; 

Спешна реформа на българското здравеопазване, па-
триотизъм в образованието, социална справедливост, 
борба с безработицата;

Разбиване на монополите, които заробиха българите;

Отстраняване на ДПС; забрана на всякакви противокон-
ституционни етнически партии;

Спиране на социалните плащания за безотговорна раж-
даемост и пренасочване на тези пари за двойно увели-
чаване на пенсиите на съвестните граждани;

Национален план срещу демографската катастрофа - тя 
е геноцид срещу българите и за виновните институции 
трябва да има съд;

Грижа за българите в чужбина;

Приоритет върху работата на армията, полицията, на-
ционалната сигурност;

Заличаване на битовата престъпност;

Спиране на привилегиите за определени етнически гру-
пи; образователен ценз при гласуване; край на купува-
нето на гласове;

Грижа за природата;

Недопускане на политически реваншизъм и политиче-
ски чистки;

Нова Конституция; гражданско участие във всички ва-
жни решения – истински референдуми;

Запазване на българската самобитност и традиционни-
те български ценности – трудолюбие, честност, взаимо-
помощ.

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 

Гласът за ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО е глас за: 
 


