
Явор Нотев: Пътят пред 
България е национално 
обединение и социална сигурност

Валери Симеонов: Очакваме, че 
след броени седмици България 
ще има президент патриот!

Волен Сидеров: Патриоти и нацио-
налисти ще бъдат новият балан-
сьор, а не ДПС и други подобни
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Терорът ни покосява. Европа 
и България са в опасност. Има 
единствено спасение: патриоти-
змът. Днес българският патриоти-
зъм има своите кандидати в така 
важните президентски избори. 
Красимир Каракачанов и Явор Но-
тев са кандидатите на обедине-
ните патриоти и националисти. 

В това Народно събрание 
българските патриоти успяха да 
поставят радикалния ислямизъм 
извън закона, да забранят бур-
ките, да съдействат за по-бързо 
завършване на оградата по гра-
ницата. 

Днес е време това дело да 
се продължи!

България трябва да тръгне 
по пътя на патриотизма. Вече е 
ясно, че за да е силна Европа, 
трябва да са силни и отечествата. 
Европа не бива да обезличава 
нациите. И не бива да забравя, 
че е християнска, демократична 
цивилизация. 

Днес всички, които мислят 
така, вече има за кого да гласу-
ват. Патриотичният фронт и „Ата-
ка“ застанаха рамо до рамо зад 
Красимир Каракачанов и Явор 
Нотев.  

Комитет от патриотични 
учени и военни издигна Кра-
симир Каракачанов и Явор 

Нотев за президент и вицепрези-
дент. Патриотичният фронт 
(НФСБ и ВМРО) и „Атака“ заста-
наха зад кандидатурата им

Най-голямата новина след на-
чалото на прехода е факт. Патри-
отите в България са обединени. 
ВМРО, Националният фронт за 
спасение на България и „Атака“ 
застанаха зад кандидатурата на 
Красимир Каракачанов за прези-
дент и на Явор Нотев - за вицепре-
зидент. 

Кандидатурата на Каракача-
нов и Нотев беше издигната от ав-
торитетен инициативен комитет 
от учени, военни и отдадени па-
триоти. Повече за комитета – на 
страница 7.

Това беше първата между 
кандидатурите на парламентар-
ните партии. С това беше даден 
пример за уважение към избира-
теля, докато останалите партии 
бавеха обявяването на своите 
кандидати. 

Така патриотичното полити-
ческо пространство вече е по-
единно и това дава възможност 
са бъдат спечелени президент-
ските избори. Единодействието 
на патриотичните формации ще 
продължи и след това.  

Повече по темата – четете 
на вътрешните страници на 
„България“

Националното обединение 
най-после идва! 
Красимир Каракачанов 

е кандидатът на обединените 
патриоти за президент на България 

България и 
Европа са в 
решителен 
момент
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Двойката Каракачанов – Нотев  
с реални изгледи да излезе на балотаж

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПУСКА МИЛИОНИ ЧУЖДЕНЦИ ДА СТАВАТ БЪЛГАРИ

СОЦИОЛОЗИТЕ СА КАТЕГОРИЧНИ:

Кандидатпрезидентската 
двойка на Красимир Карака-
чанов и Явор Нотев има по-

тенциал да играе за челни позиции. 
Това посочи наскоро социологът 
Кънчо Стойчев пред „Фокус“. 

Кандидатурата е силна. Краси-
мир Каракачанов е в политиката от-

давна, разпознаваема фигура е, с 
ясни позиции. Той има патриотично 
поведение и ясна кауза. Винаги е 
хубаво, когато си избираме някого, 
той да има ясни каузи, коментира 
социологът. 

По думите на Стойчев Явор Но-
тев също е добре разпознаваем. 

Един великолепен юрист, с много 
добро име, с много добра история, 
обясни Кънчо Стойчев. 

Социологът Васил Тончев пък 
посочи, че обединената кандидату-
ра на трите патриотичните партии 
може да постигне близък резултат 
до този на кандидатите на ГЕРБ и 

БСП. Това е извод от изследване на 
агенцията „Сова Харис”.

Изследването на „Сова Харис” 
предвижда 9% потенциални гласове 

за Красимир Каракачанов. Този про-
цент е сметнат на база всички, има-
щи право на глас. Ако той се сметне 

на база очакваните гласували, може 
и да се удвои.

След оповестяването на канди-
датурата за президент на левицата 
политологът Антоний Гълъбов ко-
ментира пред „Фокус“, че за влиза-
нето в балотажа ще мерят сили кан-
дидатите на БСП и националистиче-
ските кандидати. Според него за 
второто място ще има сблъсък меж-
ду левицата и патриотичните кан-
дидатури – Румен Радев срещу Кра-
симир Каракачанов.

Политическият анализатор и те-
левизионен водещ Георги Хариза-
нов пък наскоро отбеляза в интервю 
за „Стандарт“: „Аз твърдя, че двой-
ката Каракачанов - Нотев е фаворит 
за участие във втори тур”.

Красимир Каракачанов иска мораториум върху 
Дъблинското споразумение за бежанците

Докато Европейският съюз не из-
гради нова система за сигур-
ност, България не трябва да 

приема нелегални имигранти, депор-
тирани от Западна Европа, както ни на-
трапва т.нар. Дъблинско споразумение. 
Българското правителство трябва да 
наложи едностранен временен мора-
ториум върху Дъблинското споразуме-
ние, защото то не работи ефективно, 
което се посочва и от други европейски 
страни.

За това настоява лидерът на ВМРО 

- БНД и заместник-председател на На-
родното събрание Красимир Карака-
чанов. Той е и кандидат за президент, 
подкрепен от Патриотичния фронт 
(НФСБ и ВМРО) и „Атака“. Т.нар. Дъблин-
ско споразумение дава възможност на 
западноевропейски страни да връщат 
в България нелегални имигранти.

Повод за гнева на Каракачанов ста-
на информацията, че 27-годишен сири-
ец, който наскоро се самовзриви пред 
заведение в германския Ансбах, е вля-
зъл в Европа през България и дори е 

трябвало отново да бъде депортиран 
у нас заради отказан статут на бежанец.

Явно е, че Старият континент е по-
ставен пред предизвикателството да 
намери баланс между сигурността и 
правата на човека, но политиката на 
Германия да приема всеки, представящ 
се за бежанец, освен сбъркана, е и ка-
тастрофална за всички нас, посочва 
още Каракачанов.

Самарянството на немското пра-
вителство обрича на терор Европа и е 
време да признаем фактите – проблем 

с мигрантите има, а Европей-
ският съюз е безпомощен. 
Нужно е преосмисляне на об-
щите политики, защото фун-
даментализмът се материали-
зира в поредица терористич-
ни актове в Европа. Въпросът 
вече не е „Дали ще има те-
рор“, а „Кога и къде ще има 
терор“, предупреждава лидерът на 
ВМРО.

Той е категоричен, че настоящата 
европейска политика е несъстоятелна 

и че е нужно страните-членки на ЕС да 
се отбраняват заедно срещу тероризма, 
а не Германия да кани, а България да 
страда.

ПОЛИТИКАТА НА ГЕРМАНИЯ Е ПАГУБНА

Социологът Васил Тончев

Политологът Антоний ГълъбовСоциологът Кънчо Стойчев

Политическият анализатор 
Георги Харизанов

Борис Вангелов, председател на Дър-
жавната агенция за българите в 
чужбина

Уж независимата българска съ-
дебна система е на път да сътвори опа-
сен прецедент. Съдът упорито дава 
зелена светлина на претенциите на 
турската гражданка Нурджихан Гюне-
ри да получи удостоверение за бъл-
гарски произход, а чрез него – да стиг-
не и до българско гражданство чрез 
т.нар. натурализация.

Подобен прецедент ще отвори 
вратата за директна намеса на ердо-
ганова Турция у нас. Ще завалят заявки 
турци да вземат и наше гражданство 
– могат да се възползват милиони. 
Това значи огромен натиск върху бъл-
гарската държава и то в твърде смутни 
времена.
ИСТОРИЯТА 

Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от Зако-
на за българското гражданство, лице, 
което не е български гражданин, може 
да придобие българско гражданство 
по натурализация, ако е от български 
произход. Точно такъв произход се  
опитва да докаже Нурджихан.

Госпожа Гюнери обаче е напусна-
ла България отдавна заедно с родите-
лите си. Но не по силата на т.нар. Въз-
родителен процес или по каквато и да 
било принуда, а по силата на приета 
от България и Турция изселническа 
спогодба. Събитията се развиват през 
70-те години на миналия век.

Според Закона за българите в 
чужбина българско гражданство не се 

възстановява на български граждани, 
когато те са направили искане за осво-
бождаване от българско гражданство 
или са се изселили в страна, с която 
България е сключила изселническа 
спогодба. Вторият случай е и случаят 
на Нурджихан. Изселването е добро-
волен акт, който е изразен с недву-
смислени доброволни волеизявления 
и доброволни действия по изпълне-
ние на изселването. 

Затова и председателят на Дър-
жавната агенция за българите в чуж-
бина Борис Вангелов издава отказ да 
даде удостоверение за български про-
изход, с който туркинята да получи 
българско гражданство. Вангелов е 
известен с принципната си и безком-
промисна позиция. Именно благода-
рение на нея той вече три пъти отказва 
да изпълни меко казано странните съ-
дебни решения. 

Странни са, защото според съда 
излиза, че български гражданин на 
практика означава българин. Така лес-
но турците стават... българи. 

БЪЛГАРИ ЛИ СА ТУРЦИТЕ?
Това тълкувание на съда обаче 

влиза в явно противоречие с параграф 
2, точка 1 от Допълнителните разпо-
редби на Закона за българското граж-
данство, който казва, че лице от бъл-
гарски произход е всеки, на когото 
поне единият родител е българин. Ро-
дителите на Нурджихан обаче не са 
с български произход.

Нещо повече - във въпросната 
спогодба, по която семейството на 
Нурджихан се е изселило, е изрично 
упоменато, че става дума за преселва-
не на хора от турски произход. Това 
означава, че родителите на Нурджи-
хан са именно с турски произход. 

Ако да си български гражданин и 
да си българин като етнос беше едно 
и също, то въобще няма смисъл Аген-
цията за българите в чужбина да се 
занимава с издаване на удостовере-
ния за български произход, заявява 
Борис Вангелов в мотивите си. Той при-
помня, че международните спогодби 
имат приоритет над българското зако-

нодателство.
Съдиите от тричленния състав на 

Върховния административен съд оба-
че явно са на друго мнение. Галина 
Христова, Таня Куцарова и Пламен Пе-
трунов са подписали определението 
на съда със скандални аргументи. Те 
се споделят и от най-мощната турска 
адвокатска кантора - поела случая. 

През това време Борис Вангелов 
не се уморява да повтаря тези аргу-
менти, пише ги и не изпълнява после-
дователно решенията и на тричленен, 
и на петчленен съдебен състав. Ван-
гелов се оказва единствената прегра-
да и досега е издал три отказа.

Съдът досега се прави, че не виж-
да някои много сериозни факти и про-
тиворечия, като например, че в декла-
рацията си, подадена до Агенцията за 
българите в чужбина, Гюнери е напи-
сала, че е с български произход, тъй 
като майка ѝ Кадрие Сали и баща ѝ 
Талят Сали са българи по народност. 

Продължава на стр. 4
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Патриотичният фронт и „Атака“ 
бранят България срещу турския рекет

Без секции в Турция за президентските избори

ЛИДЕРЪТ НА ВМРО ЗОВЕ:

ПАТРИОТИТЕ НАСТОЯВАТ:

Отзовете турския посланик! 
Прекратете преговорите 
за членство на Турция в 
Европейския съюз!

На изборите за президент 
на Република България не 
трябва да се разкриват 

избирателни секции в Турция. 
Настоящото положение в югоиз-
точната ни съседка е изключи-
телно тревожно и в такава обста-
новка не може да се гарантира 
честността на вота и законосъо-
бразността на изборния процес.

Това е позицията на Патри-
отите. Те се противопоставят на 
каквито и да било опити изсел-
ниците в Турция да бъдат употре-
бявани за шантаж на България.

Красимир Каракачанов на-
стоява външният министър Да-
ниел Митов и Министерството на 
външните работи, което органи-
зира българските избори в чуж-
бина, на предстоящите избори 
за президент на България да не 
се разкриват избирателни секции 
на територията на Република Тур-
ция.

Ако досега изборите за бъл-
гарски представители в Турция 
бяха опорочавани, манипулира-
ни и фалшифицирани, то какво 
да очакваме в момент, когато в 

тази държава е въведено извън-
редно положение, коментира ли-
дерът на ВМРО – Българско на-
ционално движение Красимир 
Каракачанов, който е кандидат 
на обединените патриоти за пре-
зидент.

Според ВМРО още по-опасно 
е използването на турскоезични-
те в България за политиката на 
Анкара. Скандални са позициите 
на Главното мюфтийство в под-
крепа на Ердоган, както и изявле-
нията на политици като основа-
теля на НПСД Касим Дал и др.

Каракачанов настоява за три спешни 
действия на правителството срещу 
турското изнудване с имигрантите

България трябва да затвори гра-
ницата с Турция окончателно и 
да не допусне нито един миг-

рант повече на своя територия.
За това настоява Красимир Кара-

качанов. Поводът е заплахата на Тур-
ция, заявена от турския външен ми-
нистър Чавушоглу и от президента 
Ердоган да пуснат милиони мигранти 
към Европа, ако визите за турски 
граждани не паднат.

Това е сериозна заплаха за стра-
ната ни и трябва да подходим адек-
ватно на ситуацията – чрез незабавно 
довършване на защитното съоръже-
ние и чрез засилване на живата сила 
по границата, категорични са от ВМРО 
– Българско национално движение.

Красимир Каракачанов, който 
стана и първият кандидатирал се за 
президент от парламентарните фор-
мации, настоява за три спешни дейст-
вия от страната на България. Първо, 
външният министър трябва да извика 

за обяснения турския посланик в Со-
фия Сюлейман Гьокче и да му връчи 
протестна нота, тъй като изказвания-
та са недопустими и представляват 
заплаха за сигурността на България.

Второ, българското правителство 
трябва да покаже, че е подготвено да 
реагира при тръгване на големи маси 
мигранти от Турция към България, 
като позволи на „Гранична полиция“ 
и Българската армия да използват 
сила, за да не допускат навлизане на 
неконтролирани маси от нелегални 
имигранти и разрушаване на гранич-
ните съоръжения.

Каракачанов настоява също така 
правителството да поиска от ЕС и 
НАТО кадрова и техническа помощ за 
възпиране на нова мигрантска вълна.

Лидерът на ВМРО - БНД посоч-
ва, че изнудването от страна на Ер-
доган трябва да срещне ясен отпор 
от страна на ЕС. Недопустимо е 
външна на Съюза държава, доказа-

ла своята антидемократична поли-
тика, да поставя ултиматуми, кате-
горичен е Каракачанов.

След като започна да тероризи-
ра собственото си население, авто-
ритарното ръководство в Турция 
преминава към Европа. ЕС не бива 
да се поддава на подобен шантаж. 
ВМРО предупреждаваше за това 
още преди месеци, когато беше 
сключена срамната сделка на ЕС и 
Ердоган, според която Турция ще 
получи 3 млрд. евро за приемане и 
задържане на мигрантите на своя 
територия.

Ердоган отдавна показа, че 
мери хората на килограм – мащабът 
на арестите и уволненията стана 
драстичен. В същото време на миг-
рантите той явно също гледа като 
на човешка маса, с която може да 
изнудва – своеобразно биологично 
оръжие, насочено към България, по-
сочват от ВМРО.

ПАРТИИТЕ У НАС ДА СА ОТКАЖАТ 
ДА ТЪРСЯТ ПОДКРЕПА ОТ 
ЕТНИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ

България тряб-
ва да поиска 
отзоваване 

на турския посланик 
и прекратяване на 
преговорите на Тур-
ция за членство в ЕС. 
Това е позицията на 
лидера на ВМРО – 
Българско нацио -
на лно д вижение 
Красимир Каракачанов по повод 
последните събития между Анкара 
– София. 

Каракачанов е съпредседател 
на Патриотичния фронт, а наскоро 
инициативен комитет го издигна за 
кандидат за президент, с подкрепа-
та на Патриотичния фронт и „Атака”. 

Само за броени седмици Тур-
ция грубо се намеси във вътрешни-
те работи на България с няколко 
случая. Касим Дал, уж български 
политик, бе на един от митингите 
на Ердоган в Турция. Прозвучаха 
няколко последователни заплахи, 
че Турция ще пусне мигрантите към 
нас – от турския външен министър 
и от самия Ердоган. Бойко Борисов 
пък призна, че Турция на практика 
ни изнудва и предаде на Анкара 
търсения от нея бизнесмен Абдул-

лах Бююк.  
През това време турската дър-

жава всъщност укри виновник за 
тежко пътно произшествие с двама 
загинали у нас. На този фон лиде-
рът на ДПС Мустафа Карадайъ си 
позволи да говори, че патриотите 
били големият проблем на упра-
влението в България. 

Заради всичко това Красимир 
Каракачанов призова българските 
партии да направят „санитарен кор-
дон“ около случващото се в Турция. 
Това означава БСП и ГЕРБ да се от-
кажат от всякаква потенциална 
подкрепа от страна на ДПС, а ре-
форматорите да се разграничат от 
Касим Дал. Същото важи и за пар-
тията на Лютви Местан, която раз-
чита предимно на изселническите 
организации. 

Благодарение на усилията на патриотите и националисти в българския парламент, оградата по грани-
цата се изпълнява в бързи темпове             
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Красимир Каракачанов, прокуратурата 
и ДАНС срещу радикалния ислямизъм

ВМРО – Българско 
национално движение 
с помощ за Македония

Кръгла маса на тема „Радикал-
ният ислямизъм - заплаха за 
националната сигурност на 

Република България“ се проведе в 
Народното събрание по инициати-
ва на заместник-председателя на 
парламента и председател на 
ВМРО Красимир Каракачанов, кой-
то е и кандидат за президент с обе-
динената подкрепа на „Атака”, 
НФСБ и ВМРО.

Участие в нея взеха главният 
прокурор Сотир Цацаров, предсе-
дателят на ДАНС Димитър Георги-
ев, народни представители от раз-
лични парламентарни групи, пред-
ставители на религиозни общно-
сти, експерти и анализатори от на-
учните среди.

Темата е изключително актуал-
на, защото зачестяват зловещите 
престъпления, извършени от по-
следователи на радикалния ислям, 
каза при откриването Красимир Ка-
ракачанов.

Той подчерта, че през много от 
европейските държави вече са 

предприели мерки за изменение 
на законодателството с цел изоли-
ране на явлението. Каракачанов до-
бави, че България има предимство-
то да не е силно засегната от случ-
ващото се, но именно сега е момен-
тът, освен да анализира и наблю-
дава процесите, държавата да 
предприеме бързи мерки, за да се 
защити сигурността на обществото.

Главният прокурор Сотир Ца-
царов приветства инициирания от-
крит разговор. Той класифицира 
като „меко казано неверни” твър-
денията, че у нас нямало почва и 
наченки за разпространение на ра-
дикален ислям.

Би следвало да има ясна дефи-
ниция какво е радикален ислям, 
каза още Цацаров. Той посочи, че 
има тънка линия между мерките 
срещу тероризма и нарушаването 
на гражданските права, но проку-
ратурата ще работи по същия начин 
независимо от критиките към нея, 
визирайки делото срещу ислямски-
те проповедници в Пазарджик.

У нас досега има много добър 
баланс в отношението между веро-
изповеданията, нищо лошо не мо-
жем да кажем за мюсюлманската 
религия, проблемът възниква от 
радикалния ислям, каза пък пред-
седателят на ДАНС Димитър Геор-

гиев.
Председателят на Висшия мю-

сюлмански духовен съвет и бивш 
главен мюфтия проф. Недим Ген-
джев подчерта, че държавата тряб-
ва да има контрол над обучението 
на имамите, за да не се обучават те 

на места, в които се проповядва ра-
дикализъм.

Изказвания по проблемите на-
правиха народни представители, 
учени и експерти, сред които проф. 
Владимир Чуков, евродепутатът от 
ВМРО Ангел Джамбазки и др.

ВМРО – Българско национално 
движение в Благоевград съобщи за 
заминаването на първите пратки с 
помощи за бедстващите граждани 
в столицата на Македония.

Членове на Сдружението за ма-
кедонско-българско приятелство 
(СМБП) от Делчево транспортираха 
помощите до клуба на организация-
та в град Щип. От там, заедно с дру-
ги дарения, СМБП организира дос-
тавянето им до Скопие.

Това стана възможно благода-
рение на съпричастността на граж-
даните от Благоевград, които дари-
ха храни, дрехи, завивки, вода и 
пари за тази добра кауза. Хумани-
тарната акция в Благоевград про-
дължава.

Помощите в Благоевград се съ-

бират в клуба на ВМРО на ул. „В. 
Мечкуевски“ № 2. Телефонът за 
връзка е 0885 414 962, каза Цоня 
Кръстева, председател на женската 
структура на партията в Благоевград 
и ръководител на благотворителна-
та акция.

Събрани са работни дрехи, не-
употребявани – те са за хората, кои-
то разчистват калта, събрани са и 
други дрехи, които са много хубави, 
също така олекотени завивки, от 
които бедстващите имат нужда, има 
също консерви и минерална вода, 
обясни тя.

Освен в Благоевград ВМРО ор-
ганизира пунктове за събиране на 
помощи за пострадалите от навод-
нението в македонската столица и 
във Враца, Шумен и София.

Когато някой се опитва 
да заплашва и шанта-
жира България, държа-

вата трябва да се държи до-
стойно и да не се поддава. 
Това заяви лидерът на ВМРО, 
заместник-председател на 
Народното събрание и съ-
председател на Патриотич-
ния фронт Красимир Карака-
чанов в ефира на програма 
„Хоризонт“ на Българското национал-
но радио. 

Поводът е изказването на минис-
тър-председателя Бойко Борисов, че 
трябва да градим възможно най-до-
бри отношения с Турция, за да не бъде 
допусната нова вълна от мигранти.

Изказването на Борисов дойде 

край връщането 
на бизнесмена 
Абдуллах Бююк в 
Турция. Клякане 
пред Турция, така 
съпредседатели-
те на Патриотич-
ния фронт Валери 
Симеонов и Кра-
симир Каракача-
нов определят 

ситуацията.   
Това е начинът на работа на Ердо-

ган от години – да извива ръце, но ние 
сме суверенна държава, което е запи-
сано в Конституцията ни, посочи Кара-
качанов. 

Президентът да не се ослушва, а 
незабавно трябва да свика Консулта-

тивен съвет по национална сигурност. 
Трябва да излезем с обща позиция, че 
ще охраняваме границата си, а при не-
обходимост армията и полицията ще 
използват сила. Длъжни сме да пока-
жем, че няма да се поддадем на за-
плахи, заяви Каракачанов.

Явно обаче Плевнелиев в послед-
ните си седмици като президент пред-
почете да организира за себе си и еки-
па си туристически обиколки по света, 
отколкото да се загрижи за сигур-
ността на страната ни.

Лидерът на ВМРО поясни, че пра-
вителството не е уведомило Патрио-
тичния фронт за намеренията си по 
отношение на турския гражданин, кое-
то е странно, предвид че коалицията 
подкрепя кабинета на Борисов.

Плевнелиев да свика Консултативния 
съвет за национална сигурност!

От стр. 2
В същия ден, в друга декларация 

тя твърди, че през целия си съзнателен 
живот се е самоопределяла като лице, 
принадлежащо към турското етниче-
ско малцинство. В акта ѝ за раждане, 
издаден от Община Добрич, пише, че 
нейните родители са български граж-
дани с турска народност. 

Това противоречие съдът не е ко-
ментирал въобще досега.
ЗАЩО Е ОПАСНО? 

Удовлетворяването на искания на 
турски граждани с турско самосъзна-

ние и с родители турци, т.е. от турска 
народност да стават български граж-
дани на основание на български етни-
чески произход, е незаконосъобразно 
и недопустимо. Ако тази практика се 
утвърди, ще възникне опасност за на-
ционалната сигурност на България, 
тъй като най-малко 2 милиона изсел-
ници в Република Турция и техните по-
томци ще имат право да кандидат-
стват и да получават българско граж-
данство с всички произтичащи от това 
негативни последствия за България. 

По логиката на съда и гърците, 

изселили се от България в 20-те годи-
ни на миналия век по двустранните 
спогодби между България и Гърция за 
размяна на население, също ще при-
добият право да вземат българско 
гражданство. Нещо подобно ще се 
случи и с румънците, изселили се от 
Южна Добруджа в Румъния при раз-
мяна на население през 1940 г.

Затова и Красимир Каракачанов 
вече анонсира, че предстоят проме-
ни в законодателството, които да 
преустановят подобни практики още 
в зародиш.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПУСКА 
МИЛИОНИ ЧУЖДЕНЦИ ДА СТАВАТ БЪЛГАРИ
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Интервю на Иван Петров

- Г-н Нотев, какво Ви мотивира 
да влезете в борбата като кандидат 
за вицепрезидент?

- България е пред съдбовен из-
бор. Започващият скоро президент-
ски мандат свършва през 2022 г. – в 
тези години България и Европа ще 
трябва да отговорят на страшно 
много предизвикателства, които 
вече се виждат. 

Затова ние искахме „Атака” да 
даде пример за едно национално 
обединение, а 

БЪ ЛГАРИТЕ Д А ПОЛУ ЧАТ  
РАЗУМНА ПАТРИОТИЧНА АЛТЕРНА-
ТИВА НА ТЕЗИ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗ-
БОРИ. 

Моята партия, „Атака“, през це-
лия период на съществуването си 
ясно предупреждава за огромните 
проблеми, пред които днес се из-
правя Европа. От 20-те точки в нача-
лото на „Атака“ до „Планът Сиде-
ров“, а също и в статиите и книгите 
на лидера на партията Волен Сиде-
ров, посланията към българите бяха 
потвърдени от днешната реалност 
у нас и в Европа. 

С това вече се съгласяват и хора, 
като онези, които сваляха от трибу-

ната Волен заради искането на „Ата-
ка“ да се изгради ограда по южната 
граница – същите тези, които нари-
чаха нашите думи „език на омраза-
та“. 

- Какво Ви каза Волен Сидеров 
за Вашата кандидатура?

- Това е неговата ясна позиция 
– обединение и взаимодействие на 
патриотичните фармации. „Атака“ е 
Волен Сидеров. Вярвам, че резулта-
тът на изборите ще е добър и заслу-
жен, така че „Атака“ с Волен да има 
отправна точка да продължи пътя 
към патриотично единство – заедно 
с Патриотичния фронт.

- А как посрещат Вашите при-
върженици единодействието на 
„Атака” с НФСБ и ВМРО?

- Обединението е начинът Бъл-
гария да оцелее и да се възроди. 
Кандидатурата на г-н Красимир Ка-
ракачанов за президент и моята за 
вицепрезидент са отражение на раз-
положението на силите в полето на 
патриотично ориентираните форма-
ции и избиратели. Впечатлението 
ми е, че сред тези избиратели наши-
те кандидатури се посрещат не с въ-
проси, а с видимо одобрение. 

- А какви са очакванията Ви за 

изборите?

- НЕ БИХ СЕ КАНДИДАТИРАЛ, 
АКО НЕ ВЯРВАХ В ПОБЕДАТА.  

- А защо сте толкова уверен?
- Защото има нужда от патрио-

тизъм. Патриотизмът, националната 
чест и памет, това са исторически 
доказани и общочовешки ценности. 
Причината днес да сме в това със-

тояние – и ние българите, и цяла Ев-
ропа – е, че някой иска да ни лиши 
от тези ценности. Затова сме в теж-
ка и задълбочаваща се криза. И пъ-
тят за излизане от нея е именно па-
триотизмът. Съчетан, разбира се, с 
грижа за социалното добруване на 
българите, с борба срещу бедност-
та, със социална сигурност. 

- Защо Вие успяхте първи да 

обявите кандидатура. Какво попре-
чи на останалите?

- За нас това също беше въпрос 
на отговорност. Другото означава 
да се подиграваме на избирателя. 
Ние искахме максимално рано да 
обявим своите кандидатури, цели 
и предложения.

- Някои смятат идеите на „Ата-
ка“ за доста радикални…

- Както вече Ви казах, вече всич-
ки виждат, че „Атака” беше права. 
Затова не бих казал, че „Атака” е ра-
дикална – „Атака” е преди всичко 
разумна. 

Заедно с нашите партньори от 
ВМРО и НФСБ ние предлагаме раз-
умната патриотична алтернатива на 
българите. Защото в кризисните 
днешни времена освен патриоти-
зъм, е нужен разум и градивност.  

Но бъдете убедени, че добрият 
тон, който ще спазим, няма да по-
пречи да бъдем настоятелни, кри-
тични и безкомпромисни в кампа-
нията.

- И срещу ГЕРБ и левицата ли?
- Ние ще отстояваме нашите 

принципи в честно съревнование с 
всички останали. С ранната канди-
датура и принципната си позиция 
вече дадохме добър пример. 

И В ЛЯВО, И В ДЯСНО ИМА 
ЧЕСТНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ, ПАТРИ-
ОТИ. НА ТЯХ НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ 
СВОИТЕ ИДЕИ И ЩЕ СЕ СТРЕМИМ 
ДА ГИ УБЕДИМ, ЧЕ С ГОСПОДИН КА-
РАКАЧАНОВ СМЕ ПРАВИЛНИЯТ И 
ЕФЕКТИВНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН ИЗ-
БОР. 

Явор Нотев е роден на 10 юли 1957 година в град София. Завършва 
право в СУ „Св. Климент Охридски“. Пет години работи като следовател 
в отдела за разследване на тежки аварии и катастрофи. От 1988 година 
е адвокат от Софийската колегия и работи по наказателни дела. Депу-
тат от „Атака“ в 41-ото, 42-ото, зам.-председател на 43-ото Народно съ-
брание, зам.-председател на Комисията по правни въпроси и първи 
ротационен председател на подкомисията за контрол на СРС. 

ЯВОР НОТЕВ, КАНДИДАТ ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, ИЗДИГНАТ ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ И 
ПОДКРЕПЕН ОТ ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ (НФСБ И ВМРО) И „АТАКА”:

Пътят пред България 
е национално обединение 
и социална сигурност

СТАНОВИЩА

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

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

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

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

Явор Нотев, снимка: Банкеръ
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Не се влияем от стереотипи „Русия или САЩ”, „ляво или дясно”.

Апатията, националният ни-
хилизъм, страхът – това са 
основните противници на 

нашата кандидатпрезидентска 
двойка с господин Явор Нотев. Ос-
новната ни задача е да събудим 
максимално голяма част от бъл-
гарското общество чрез тази на-
ционална алтернатива, която 
предлагаме. 

Нашата кандидатпрезидент-
ска двойка не се влияе от стерео-
типите „ляво-дясно“ и от „Русия-
Америка“. Служим единствено на 
националните интереси. Доказа-
ли сме го.

Не се влияем и от други мод-
ни стереотипи – дали президентът 
да е генерал, политик, интелекту-
алец. Защото ясно е едно: прези-
дентът трябва да е лидер. Това 
предлагаме ние. 

Най-нормалното е когато раз-
лични формации имат общи идеи, 
да застанат рамо до рамо в тези 
така важни избори. Затова НФСБ, 
„Атака” и ВМРО са заедно. Най-
нормалното е хората да получат 
достатъчно време да видят и чуят 
кандидатите, да разберат посла-
нията им. Затова решихме, че ня-
маме право да обиждаме или 

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ЕВРОДЕПУТАТ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО:

Когато „клетите бежанци” започнаха да се взривяват

Слава Богу, разумът надделя. 
Вече сме с кандидатпрези-
дентска двойка, която отго-

варя на необходимостта България 
да има президент патриот. 

Прекрасно е, че предложение-
то за това дойде от хора, които са 
обвързани или са били обвързани 
с патриотични действия. Сред тях 

са акад. Иван Юхновски от БАН, 
проф. Марин Деведжиев, проф. Ни-
кола Алтънков от Калифорнийския 
университет, доц. Йордан Величков 
от Югозападния университет „Нео-
фит Рилски“, лидерът на Национал-
но движение „БГ патриот“ Петър 
Харалампиев и други изтъкнати ин-
телектуалци.

Сега предстоят изборите и  
очакваме да имаме президент па-
триот. Президент, който не би до-
пуснал позорен акт на страх като 
изгонването на турския гражданин 
Абдуллах Бююк. Президент, който 
няма да се държи като досегашния 
президент Плевнелиев. Президент, 
който ще обедини България. 

ПАТРИОТИЧНИТЕ ФОРМАЦИИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ 
ЕДИННИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И 
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ – НФСБ И ВМРО:

От блога на Ангел Джамбазки 
– със съкращения. Заглавието е на 
„България”

Сириец, получил бежански ста-
тут, като „клет бежанец“, се 
взривява в центъра на Европа. 

Трябвало да бъде върнат от Германия 
в България. 
БЕШЕ ВЪПРОС НА ВРЕМЕ. 

Колко още бойци на „Ислямска 
държава“, отлично тренирани и обу-
чени на тактика на градски бой и аси-
метрична война, или отделни „само-
радикализирали“ се елементи се мо-
таят из Европа? Колко от тях са в мо-
мента в „Овча купел“? Колко от тях в 
момента мерят улиците на София или 

висят на „Пиротска“ и „Цар Симеон“?
Никой не може да отговори. 

Може да са десетки, може да са сто-
тици, по-вероятно е да са хиляди. 

Иска ми се сега да чуя „мнението“ 
на всички, които ни уверяваха, кълня-
ха се, плюнчиха се от зори до здрач по 
телевизорите в защита на клетите 
„майки с деца“. И когато ние недоу-
мявахме що за майки с деца са тези 
брадати мъжаги с оцъклени погледи, 
ни обвиняваха в ксенофобия, раси-
зъм, популизъм и прочее. Във всички 
планетарни грехове.

И КАКВА СТАНА ТЯ СЕГА? 
КАКВАТО Я ПРЕДРЕКОХМЕ.

Къде изчезнаха всички „приятели 
на бежанците“? Защо не отговорят на 
въпроса, кой от тях е оказвал натиск 
над българската съдебна система, за 
да бъде пуснат на свобода Ахмед Ча-
таев Едноръкия - ислямистки главо-
рез, издирван от Русия за престъпле-
ния там, задържан в България и осво-
боден под натиска на правозащитни 
организации и „приятели на бежа-
нците“. Същият този политически бе-
жанец е един от нападателите на ле-
тището в Истанбул наскоро, когато 

имаше десетки невинни човешки 
жертви.

На цялата тази обща лудост тряб-
ва да се сложи край. Европа е във 
война, на южната ни граница Турция 
падна под османско робство и там 
вилнее неконтролируем диктатор. 
Не можем да си позволим шепа мно-
го объркани, но крайно нагли хора да 
ни водят за носа и да ни налагат из-
вратените си представи за толерант-
ност, интеграция, политическа ко-
ректност, за човека, вселената и 
всичко останало.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ИЗДИГНАТ ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 
И ПОДКРЕПЕН ОТ ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ (НФСБ И ВМРО) И „АТАКА”:

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТРЯБВА ДА Е ЛИДЕР, А НЕ ПРОСТО ГЕНЕРАЛ, ПОЛИТИК, ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ И Т.Н. 

Очакваме, че след броени 
седмици България ще 
има президент патриот!



7Брой 31, септември 2016 г.

След няколко месеци разговори 
аз се радвам, че усилията на 
българските патриоти имат ус-

пех. Благодаря на Валери Симеонов и 
Красимир Каракачанов, че те проявиха 
разбиране за идеята да се обединим. 
Иначе не отиваме никъде – продъл-
жаваме на парче, по отделно.

Това, че господин Каракачанов и 
Явор Нотев са обща кандидатпрези-
дентска двойка, е един успех по пътя 
към окрупняване на патриотичния вот 
за бъдещи действия. 

Намери се и добра формула: ав-
торитетен инициативен комитет из-

дигна кандидатпрезидентската двой-
ка, а партиите подкрепиха. Така се дава 
възможност за по-широка периферия, 
за включване на организации, лично-
сти, които не искат партийно обвърз-
ване.

С господин Валери Симеонов ние 
вече работим, имахме няколко срещи 
и смятам, че това, което е било като 
стълкновение между нас, е зад гърба 
ни. 

И така трябва да бъде. Това не са 
личностни отношения. Ние сме влезли 
в политиката с идеи. И заради тези 
идеи ще работим. 

Моментът е кризисен и изисква 
снижаване на конфронтацията. Изис-
ква взаимодействие. За една такава 
кауза трябва всички да бъдем единни, 
а не да си играем на политиканстване.

Сигурен съм, че ще се получи аку-
мулиращ ефект, защото много хора ще 
приемат с разбиране и удовлетворе-
ние факта, че личности и формации, 
които са съперничили, сега загърбват 
това. Това е пример и за други.

В стратегически план нашето обе-
динение е възможност да вървим към 
една голяма формация, един широк 
патриотичен фронт, който може да за-

еме основно място в парламента. До-
сега винаги сме се оплаквали, че пар-
тии като ДПС са балансьори. Това може 

да се прекрати! Нужно е само обеди-
нение на енергията и издигане над 
дребнавостите.

СТАНОВИЩА

Патриоти и националисти 
ще бъдат новият 
балансьор, а не ДПС 
и други подобни 

ВОЛЕН СИДЕРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА „АТАКА“:

Важен е българският национален интерес
подценяваме българския народ, 
като играем безкрайни партийни 
игрички – както останалите пар-
тии. Решихме точно в деня, в кой-
то парламентът обяви датата за 
изборите, да обявим нашата кан-
дидатпрезидентска двойка. 

Нямаме нещо, което да кри-
ем, така че излизаме отдалече, за 
а са хората наясно. Обръщаме се 
за подкрепа към всички българ-
ски патриоти. Обръщаме се и към 
привържениците и на левите, и на 
десните формации - сред тях 
също има истински, честни патри-
оти. За нас с Явор Нотев ще бъде 
чест, ако получим доверието и 

подкрепата на тези хора. 
Защото на България ѝ трябва 

президент-патриот, а не ляв или 
десен. 

ПРОБЛЕМИТЕ НА 
БЪЛГАРИЯ НЕ СА НИТО 
ЛЕВИ, НИТО ДЕСНИ. 
БЪЛГАРИЯ Е СТРАНАТА С 
НАЙ-НИСКА РАЖДАЕМОСТ, 
НАЙ-ВИСОКА СМЪРТНОСТ, 
НАЙ-НИСКИ ДОХОДИ, 
НАЙ-ГОЛЯМА БИТОВА 
ПРЕСТЪПНОСТ. 

Това противопоставяне на 
леви и десни във всичките тези 

години е абсолютно безсмислено. 
И го знае огромното мнозинство 
от честни хора, без значение дали 
имат леви или десни възгледи. 

Сега целта ни е да стигнем до 
балотажа, а там съм сигурен в по-
бедата. А след това ще работим 
за патриотично обединение. Ко-
гато Патриотите и „Атака“ сме за-
едно, и още патриотични форма-
ции, именно това обединение 
може да е незаобиколимият фак-
тор в българската политика. Кога-
то се явявахме поотделно, тогава 
и ПП „Атака“, и НФСБ, и ВМРО има-
ха отделни кандидатури, постиг-
наха резултати, които бяха слаби. 

Съединението прави силата. 
През 2014 г. Патриотичният фронт 
взе над 7% - заради обединение-
то на двете формации. Сега при 
обединението на трите форма-
ции, които са основните в патри-
отичното пространство, очаквам 
един многократно по-добър ре-
зултат. 

Хората желаят единство, осо-
бено в тези тежки времена, кога-
то светът е разделен и има запла-
хи за сигурността и живота. Граж-
даните очакват от българските по-
литици единение. Стъпката, която 
направихме, е правилна и тя ще 
бъде оценена от всички българи.

СЛЕДВАЩАТА КРАЧКА 
НАЙ-ЛОГИЧНО БИ БИЛА 
И СЪВМЕСТНО ЯВЯВАНЕ 
НА ПАТРИОТИЧНИТЕ 
ФОРМАЦИИ НА 
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ. 
ТОГАВА ВСЪЩНОСТ 
БЪЛГАРИНЪТ НЯМА 
ДА ТРЕПЕРИ, ЧЕ ЕДНА 
ИЛИ ДРУГА ЕТНИЧЕСКА 
ПАРТИЯ ЩЕ БЪДЕ 
ПАРТИЯ-БАЛАНСЬОР. А 
ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ 
ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ В 
ОСНОВЕН БАЛАНСИРАЩ 
ФАКТОР.

Авторитетен инициативен 
комитет от бъ лгарски 
интелект уалци, учени, 

военни издигна кандидатурата 
на Красимир Каракачанов за 
президент и на Явор Нотев за 
вицепрезидент. 

Открито писмо с призив за 
обединение изпратиха група 
български учени и обществени-
ци.

В документа те призовават 
за обединение на българските 
патриотични партии за предсто-

ящите избори за президент и 
вицепрезидент.

Писмото е подписано от 
доц. Йордан Величков – ЮЗУ, 
Никола Алтънков – професор от 
Калифорнийски университет 
С АЩ , Пет ър Харалампиев – 
Сдружение „БГ патриот“, Нико-
лай Захариев – Съюз на патри-
отичните сили „Защита“, ген. 
Петър Илиев – председател на 
Национално с д ру жение „За 
честта на пагона“, акад. Иван 
Юхновски – БАН, проф. Марин 

Девед жиев, полк. Ангел Тю -
фекчиев – председател на На-
ционалния съвет на Военния 
съюз и на Независимия нацио-
нален съюз на офицерите в Бъл-
гария, проф. Трендафил Митев 
– УНСС и Тодор Кондаков – Бъл-
гарско геополитическо друже-
ство. Само ден след появата на 
писмото Партиотичният фонт и 
„Атака“ подкрепиха за кандидат 
за президент Красимир Карака-
чанов, а за кандидат за вице-
президент Явор Нотев. 

Видни общественици призовават 
за обединение на патриотичните сили



8 Брой 31, септември 2016 г.

92 години след убийството на Тодор 
Александров споменът за него е жив

На 31 август 1924 г. в Пирин пла-
нина над село Сугарево е убит 
Тодор Александров. По повод 

92 години от гибелта му стотици члено-
ве и симпатизанти на ВМРО и наслед-
ници на дейци на Организацията се съ-
браха на гроба на войводата, намиращ 
се в близост до лобното му място.

По традиция с официална церемо-

ния в духа на революционерските тра-
диции лидерът на ВМРО Красимир Ка-
ракачанов и Ангел Джамбазки приеха 
новите членове. Новоприетите положи-
ха клетва пред револвер, кама и Еван-
гелие за вярност към Организацията и 
Родината. Пред българския трибагре-
ник те заявиха: „Заклевам се в Бога, вя-
рата и честта си, че ще се боря до смър-

тта си за свободата и добруването на 
българите в Мизия, Тракия и Македо-
ния и ще защитавам българщината на-
всякъде, където тя е в опасност.“

На събитието присъстваха много 
българи от Македония и Западните 
покрайнини, както и съмишленици от 
патриотичните сили - НФСБ, „Атака“, 
БГ Патриот, СПС „Защита“ и др.

В края на юли активисти на ВМРО, 
водени от заместник-председателя на 
партията Ангел Джамбазки, почистиха 
и облагородиха местността. Те поста-
виха информационни табели и марки-
ровка по трите туристически пътеки, 
достигащи до гроба на Тодор Алексан-
дров, и подмениха надписа на нами-
ращия се в близост параклис „Св. Про-

рок Илия“. 
Джамбазки и народният пред-

ставител от Патриотичния форнт от 
Пиринска Македония Атанас Стоя-
нов ще поискат параклисът и гробът 
на Тодор Александров да бъдат 
включени в списъка с паметници на 
културата с регионално или нацио-
нално значение.

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА

ПАРАКЛИСЪТ „СВЕТИ ИЛИЯ“ И ГРОБЪТ НА ВОЙВОДАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ 
В СПИСЪКА С ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Членове и симпатизанти на 
ВМРО, НФСБ и „Атака“ се 
включиха в ежегодния съ-

бор на Петрова нива по случай 113 
години от избухването на Илин-
денско-Преображенското въста-
ние в Одринска Тракия. 

Облечени в носии от различни 
етнографски области на страната,  
представители на Националния 
младежки комитет на ВМРО раз-
даваха издадената специално за 
годишнината от въстанието бро-
шура. 

Проведе се шествие до памет-
ника, издигнат в чест на въстана-
лите тракийци, предвождано от 
кандидатпрезидентската двойка 
Красимир Каракачанов и Явор Но-
тев и евродепутата и заместник-
председ ател на ВМРО Ангел 
Джамбазки. 

Обединените патриоти Ви канят на отбелязва-
нето на Деня на съединението в Пловдив. Па-
триотичните сили – ВМРО, НФСБ и „Атака“, ще 

отбележат 6 септември с шествие, което тръгва в 19,00 

ч. от площад „Централен“ и ще приключи на площад 
„Съединение“.

Заповядайте!
Съединението прави силата!

Почит към въстаниците в Одринско

Патриотите отбелязват 
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