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Създадоха коалиция 
„Обединени патриоти – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО“ 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО 
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

За първи път след началото на 
прехода основните патриотични 
сили се обединиха. Коалицията 

се нарича „Обединени патриоти – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Кандидатът за 
президент е докторът по междуна-
родни отношения и историк Красимир 
Каракачанов, а за вицепрезидент – 
уважаваният юрист Явор Нотев. 

Както съобщихме в предишния 
си брой, кандидатпрезидентската 
двойка бе номинирана от изключи-

телно авторитетен комитет от учени, 
военни, общественици. Кандидатите 
веднага получиха подкрепа от АТАКА 
и от Патриотичния фронт – НФСБ и 
ВМРО. Седмици по-късно трите пар-
тии създадоха коалицията „Обедине-
ни патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“. 

Социолозите са категорични, че 
Каракачанов има всички изгледи да 
излезе на балотаж срещу кандидата 
на ГЕРБ. Той е и единственият канди-
дат, който може да победи ГЕРБ в ба-

лотаж – защото с надпартийните си 
послания може да събере подкрепа 
и от ляво, и от дясно. Ако на балотажа 
излезе кандидатът на левицата (което 
е все по-малко вероятно), той няма 
как да получи подкрепа от другаде, 
освен от БСП и би загубил балотажа.  

Повече по темата – четете на 
вътрешните страници на „Бълга-
рия“. За социологическите данни – 
вижте по-надолу, както и на послед-
ната страница.

Това е само началото 
на патриотичното единство. 
Не се боим от предсрочни избори!

ЯВОР НОТЕВ, КАНДИДАТЪТ ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ, 
ИЗЛЪЧЕН ОТ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“: 

Кандидатът за вицепрезидент на 
Обединени патриоти Явор Нотев

Премиерът Борисов заплашва с предсрочни из-
бори, но ние не се боим от тях. В тях ние, Обе-
динените патриоти от НФСБ, АТАКА и ВМРО, ще 

бъдем поне втора политическа сила и ще изместим 
ДПС от ролята на балансьор в българския политически 
живот. 

Това заяви кандидатът за вицепрезидент Явор Но-
тев пред медии. Думите му идват, след като НФСБ, АТА-
КА и ВМРО създадоха коалиция Обединените патриоти 
и подкрепиха двойката Каракачанов – Нотев за пред-
стоящите на 6 ноември президентски избори. 

Продължава на стр. 2

Красимир Каракачанов се нарежда веднага след Борисов в класаци-
ята на лидерите, съобщи влиятелната социологическа агенция 
„Маркет линкс“. Това показва, че Каракачанов е и най-големият 

конкурент на ГЕРБ в предстоящите на 6 ноември президентски избори. 
Повече – на стр. 8 

Каракачанов е вторият 
най-одобряван политик

Кандидатът за президент е Красимир 
Каракачанов. Отива на балотаж
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ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ – НФСБ И ВМРО, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“:

Красимир Каракачанов: Кандидатът 
на ГЕРБ е моят най-голям конкурент

Джамбазки: Циганизацията 
е големият проблем на 
социалната ни система

Кандидатпрезидентската 
двойка на ГЕРБ е моят най-
голям конкурент в прези-

дентските избори на 6 ноември. 
С тях ще спорим за победата. Това 
заяви пред медии Красимир Ка-

ракачанов, кандидат-президент 
на „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО“.

Ние подкрепяме сегашното 
управление на страната, но смя-
таме, че в него трябва да има по-

вече патриотизъм – на България 
е нужен президент патриот и по-
вече родолюбие в действията на 
правителството, сподели още Ка-
ракачанов. 

Лидерът на ВМРО Каракача-

нов е категоричен, че стабилност-
та на страната трябва да се запа-
зи. НФСБ, АТАКА и ВМРО предла-
гат и стабилност, и патриотизъм, 
затова призовавам избирателите 
да ми гласуват доверие на 6 но-

ември, отправи апел Красимир 
Каракачанов.  

Платформата на „Обедине-
ни патриоти – НФСБ, АТАКА и 
ВМРО“ четете на стр. 6

Гласът за Каракачанов е глас за нова България!

Валери Симеонов, председател на ПП НФСБ

Ние, Обединените патриоти 
от НФСБ, АТАКА и ВМРО, за-
почваме работа за изграж-

дането на една нова България. Ста-
билна и с много повече родолюбие 
и национално самочувствие. Това 
заяви Валери Симеонов при учре-
дяването на предизборния щаб на 
коалиция „Обединени патриоти – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО“, за чийто 
председател бе избран.

По думите му България трябва 
да бъде благодарна на всяка стра-

на, която безкористно ни е помага-
ла, но никога не бива да се допуска 
никой, дори най-близкият, да се 
меси във вътрешните ни работи. 
„България над всичко“ е надсловът, 
с който ще се явят на изборите кан-
дидатите на Обединените патриоти 
Красимир Каракачанов и Явор Но-
тев. 

Председателят на предизбор-
ния щаб на Обединените патриоти 
осъди остро изявленията на руски 
журналист, че България щяла да 

бъде изкупена. Тази безвкусна фра-
за пречи на искрените отношения 
между двата народа. Руският народ 
не разсъждава така за България. 
Така разсъждават шепа политици в 
Москва, категоричен е Симеонов. 

Наскоро открихме в Добрич па-
метник на генерал Иван Колев, кой-
то е бил благодарен на Русия за Ос-
вобождението, но не се е поколебал 
да застане срещу руските войски, 
когато са навлизали в Добруджа, 
припомня лидерът на НФСБ.

За да има истинска социална 
политика в България, трябва 
да се гласува за патриоти. 

Само Обединените патриоти заста-
ват срещу източването на социални-
те системи на България, което хора-
та от гетата правят. 

Това заяви пред медии евродепу-
татът от ВМРО Ангел Джамбазки по 
повод предстоящите на 6 ноември 
президентски избори. Джамбазки 
призова да се гласува за кандидатпре-
зидентската двойка Красимир Карака-
чанов и Явор Нотев.

Джамбазки посочи, че истинската 
социална политика не е при т.нар. леви 
партии, а техните ръководства мамят 
избирателите си. Ако партии, които 
наричат себе си „леви“, искат да са ис-
крени със стотиците хиляди свои при-
върженици, трябва ясно да кажат, че 
основното източване на парите за бе-

дни и за пенсионери идва заради про-
дължаващата циганизация и нелегал-
на миграция, напомня Джамбазки.  

Междувременно стана ясно, че 
Джамбазки е един от най-активните 
депутати в Европейския парламент. 
Данни на на MEPRanking сочат, че той 
заема 13-о място по парламентарна 
активност сред всички 751 евродепу-
тати и 1-о място сред българските 
представители.

Джамбазки започна и кампания 
към хората, които ще гласуват на ре-
ферендума, насрочен заедно с прези-
дентските избори на 6 ноември. Спо-
ред Джамбазки това са предимно мла-
ди хора и разочаровани избиратели, 
които търсят промяна. Джамбазки от-
прави към тях призива да гласуват за 
възможната и разумна промяна в ли-
цето на кандидат-президента Краси-
мир Каракачанов. 

ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ ПРЕДЛАГАТ СТАБИЛНОСТ И РОДОЛЮБИЕ

Продължение от стр. 1

Коалицията „Обединени патри-
оти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ ще се 
превърне в основен фактор в този 
мандат на парламента, а при нови 
избори за парламент ще постигне 
още по-висок резултат, категоричен 
е Явор Нотев. 

Социологическите данни (виж 
страница 8) показват, че Патриотич-
ният фронт има над 5,4% електорал-

на подкрепа – колкото ДПС, и е далеч 
преди Реформаторския блок. Когато 
към подкрепата на ПФ се добавят и 
процентите подкрепа на АТАКА, су-
мата от подкрепата на трите форма-
ции достига около 8% или около 450 
хиляди гласа. Това е много близо до 
резултата на БСП на последните пар-
ламентарни избори. 

В такива ситуации на историче-
ско събиране на партии резултатът 
обикновено е и още по-висок – за-

щото избирателите оценяват поло-
жително заличаването на различия-
та. Така новата коалиция „Обедине-
ни патриоти“ вече изпреварва ДПС и 
се доближава максимално до БСП. 

Подкрепата за Обединените па-
триоти обаче расте с всеки изминал 
ден. И ДПС, и БСП са в криза, а с ми-
грантската криза все повече хора в 
България разбират, че спасителната 
идея е патриотизмът, добавя Явор 
Нотев. 

Остра реакция срещу Минис-
терството на образованието 
и науката дойде от депута-

тите от ВМРО в групата на Патрио-
тичния фронт доц. Милен Михов и 
Красимир Богданов. Повод за изказ-
ванията и декларациите им станаха 
обявените на страницата на МОН 
Държавни образователни стандар-
ти, в които думи като „родолюбие“ 
и „патриотизъм“ изцяло отсъстват.

Богданов цитира една от основ-

ните цели на образованието, 
предвидени в закона: съхра-
няване и утвърждаване на 
българската национална 
идентичност. Това беше поправка, 
която именно Патриотите издейст-
ваха преди месеци. 

След сигнал на Патриотите си 
отиде и скандалният министър Та-
нев. За съжаление и при министър 
Кунева в образованието патриоти-
змът липсва, категорични са от 

ВМРО.
Доц. Михов пък напомни пред 

медии, че образованието е основен 
приоритет на „Обединени патриоти 
– НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Коалицията 
на трите формации издигна за пре-
зидентските избори на 6 ноември 
Красимир Каракачанов. 

ЯВОР НОТЕВ, КАНДИДАТЪТ ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
НА БЪЛГАРИЯ, ИЗЛЪЧЕН ОТ „ОБЕДИНЕНИ 
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“: 

Това е само началото на патриотичното 
единство. Не се боим от предсрочни избори!

За повече патриотизъм 
в образованието
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Само Красимир Каракачанов на балотаж 
би могъл да победи кандидата на ГЕРБ

Не пилейте патриотичния вот!
Появяват се всякакви ментета, 

които да отнемат гласове от 
патриотичния кандидат Краси-

мир Каракачанов. Хора като Велизар 
Енчев, някой си Камен Попов и т.н. са 
пуснати от олигархията, за да се опитат 
да откраднат патриотичен вот. Пра-
шинките подкрепа към Енчев и пълна-
та неразпознаваемост на другия пред-
вещават пълен крах на усилията им. 

Олигарси в БСП се боят от растя-
щите резултати на Обединените па-
триоти. Патриотичният фронт отдавна 
задмина Реформаторите в социологи-
ческите проучвания и се изравнява с 
ДПС, а подкрепата расте. След като 
беше създадена „Обединени патриоти 
– НФСБ, АТАКА и ВМРО“, към подкре-
пата на ПФ се добави и тази на „Атака“ 

и това неминуемо ще доведе не прос-
то да механична сума от гласовете на 
ПФ и „Атака“, но ще донесе и още мно-
го гласове – заради историческото обе-
динение.  

Може само да се съжалява, че па-
триот като Велизар Енчев е подведен 
по такъв начин и влиза в сценария на 

левите олигарси.
В същото време 

лидерът на маргинал-
ната зелена партия 
Александър Каракача-
нов явно също е акти-
виран да се кандида-
тира за президент, за 
да пилее вота – като се 
разчита, че избирате-
лите ще се подведат 
по еднаквите фами-

лии.    
Красимир Каракачанов за пръв 

път след началото на прехода обеди-
ни всички основни патриотични фор-
мации - НФСБ, „Атака“ и ВМРО. Това 
предизвика смут сред съперниците и 
най-вече сред олигархичните кръгове 

в БСП, които продължават да лъжат 
честните леви избиратели. 

Така БСП е застрашена да остане 
след Обединените патриоти в пред-
стоящия на 6 ноември вот. Неразпоз-
наваем и неумел, кандидатът Румен 
Радев ще понесе допълнителни щети 
от това, че в ляво има още двама сил-
ни кандидати – Ивайло Калфин и Татя-
на Дончева. На всичкото отгоре Радев 
се кандидатира от името на инициа-
тивен комитет, което също ще отблъс-
не част от електората на БСП.

Нароиха се много патриоти в 
днешно време, които са или службо-
гонци или стават изведнъж патриоти, 
само защото има избори. Интересно 
е как от БСП точно сега се помислиха 
за родолюбци, докато през 2005 г. и 

2013 г. правеха коалиции с ДПС.
Заради всичко това Красимир Ка-

ракачанов има всички шансове да из-
превари Радев и да се класира на ба-
лотажа. Кандидатът на „Обединени 
патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ вече 
призова стотиците хиляди честни при-
върженици на левицата да изберат 
него. Каракачанов напомня, че сред 
левите хора у нас винаги е имало и 
много патриотично настроени.

Наскоро вътрешнопартийно до-
питване сред привържениците на БСП 
открои точно Каракачанов като един 
от най-уважаваните политици сред 
левия електорат. Затова и се очаква 
привържениците на леви формации 
масово да предпочетат двойката Кра-
симир Каракачанов – Явор Нотев.

Волен Сидеров, председател на ПП 
„АТАКА“

Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

Замразяване на Дъблинските 
регламенти и никакви 
мигранти в България!

Социолози и политолози са 
вече категорични, че кан-
дидат-президентът на Обе-

динените патриоти Красимир Ка-
ракачанов има всички изгледи да 
излезе на втория тур на прези-
дентските избори и там да се из-
прави срещу кандидата на ГЕРБ. 
Повече за прогнозите на социоло-
зи и политолози – стр. 8.

Каракачанов има центристки, 
надпартийни и патриотични пос-
лания. Затова на втория тур за него 

ще гласуват и хора с леви, и хора с 
десни убеждения, обединени от 
идеята, че управлението на стра-
ната трябва да се коригира и в него 
да има повече патриотизъм. 

Затова Каракачанов е един-
ственият, който може да победи 
в балотаж кандидата на ГЕРБ. Ка-
ракачанов може да събере вся-
каква подкрепа, а ако на балотажа 
срещу ГЕРБ излезе кандидатът на 
левицата, той няма откъде да съ-
бере допълнителна подкрепа и да 

победи.  
Повече патриотизъм в упра-

влението на страната означава 
президент патриот и много по-ро-
долюбива програма и действия на 
правителството. 

Гласът за Каракачанов ще до-
принесе за това новосъздадената 
коалиция „Обединени патриоти 
– НФСБ, АТАКА и ВМРО“ да стане 
все по-мощен фактор в общество-
то и да налага все повече родо-
любие в българския парламент. 

Който не иска 
България да е колония, 
да гласува за Каракачанов!

Каракачанов и Нотев са гаранти, че Бъл-
гария няма повече да робува на брюк-
селските бюрократи, че няма да слуша 

вашингтонските грантови поклонници и че 
няма да превръща Русия или която и да било 
държава във враг. Истинските врагове на Бъл-
гария са в средите на нашите някогашни по-
робители, на ислямистите, на нелегалните 
мигранти и терористи. Това заяви Волен Си-
деров пред привърженици на „Обединени 
патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

Сидеров похвали Каракачанов за това, 
че се солидаризира с политиката на т.нар. 
Вишеградска група в Европейския съюз, коя-
то иска повече независимост за национални-
те държави и се противопоставя на полити-
ката на Меркел за привличане на имигранти 
и разпределянето им из страни като Бълга-
рия.

Лидерът на АТАКА напомня, че новата 

коалиция Обединени патриоти става основ-
на сила в парламента, а в едни нови парла-
ментарни избори ще отнеме ролята на ДПС 
на основен балансьор.  

ВОЛЕН СИДЕРОВ:

Патриотите категорично настояха Ми-
нистерският съвет на Република Бъл-
гария да постави остро и незабавно 

пред Европейската комисия и Съвета на Ев-
ропейския съюз въпроса за нова европейска 
политика на отблъскване на нелегалните 
имигранти от нашата граница, която е и 
външна граница на Европейския съюз.

Това означава: незабавна промяна на 
Дъблинските регламенти. Както е известно, 
според разпоредбите на тези регламенти, 
които са част от Общностното право, неле-
галните имигранти, установени на терито-
рията на ЕС, подлежат на връщане в държа-

вата на първа регистрация, т.е България.
В декларация, прочетена от трибуната 

на Народното събрание, Патриотите пишат: 
„Остро възразяваме и категорично се проти-
вопоставяме на идеите, лансирани и от канц-
лера Меркел, страни, които откажат т.нар. 
„релокация“, или принудително премества-
не и заселване на нелегални имигранти, да 
бъдат глобявани с парични суми“.

Връщането на вече регистрирани ими-
гранти и навлизането на нови на българска 
територия ще доведе до колапс на социал-
ната, здравната и образователната ни систе-
ми, както и до тежка криза в сигурността. 
Вече видяхме първите симптоми на надвис-
ващата катастрофа в Харманли, пишат още 
Патриотите.  

Настояваме всички имигрантски центро-
ве и лагери, разположени на територията на 
населени места в Република България, като 
тези в Харманли, в столичните квартали 
„Враждебна“, „Овча Купел“, „Военна рампа“ 
и прочее, да бъдат закрити и изнесени непо-
средствено до границата, а икономическите 
имигранти да бъдат екстрадирани в Турция.

ОТЧАЯНИ ОЛИГАРСИ ОТ БСП СЕ ОПИТВАТ ДА СПРАТ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ПО ПЪТЯ МУ КЪМ БАЛОТАЖА
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Спешно довършване 
на оградата, 
мигрантите – вън от 
градовете и още армия 
по границата

ПАТРИОТИТЕ С ПОРЕДЕН УСПЕХ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА – 
РЕВИЗИРАТ АГЕНЦИЯТА ЗА ДЕЦАТА

Д-р Султанка Петрова, 
депутат от Патриотичния 
фронт и председател на 
НЖО на ВМРО

И „БГ Патриот“ гласува 
доверие на Каракачанов – 
Нотев

От Национално движение „БГ патриот“ опове-
стиха официална декларация, с която обявяват под-
крепа за кандидатите за президент и вицепрези-
дент на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и 
ВМРО“ Красимир Каракачанов и Явор Нотев.

От Движението считат, че предвид настоящата 

геополитическа ситуация и предизвикателствата 
пред националната сигурност на Република България 
кандидатпрезидентската двойка Каракачанов – Но-
тев ще бъде гарант за защита на българския нацио-
нален интерес и отстояването му както пред наши-
те партньори от Европейския съюз и НАТО, така и 
пред трети страни.

Според тях е изключително важно всички по-
литически, граждански и обществени организации, 
които изповядват националните и патриотични цен-

ности, да бъдат обединени и да работят заедно за 
решаване на проблемите, пред които е изправена 
нашата държава, а именно демографският въпрос, 
мигрантската криза, икономическото развитие и 
бъдещето на българския народ.

Вярваме, че съединението прави силата и то 
трябва да се доказва не само на думи, но и на дела, 
затова заставаме твърдо зад Красимир Каракача-
нов и Явор Нотев, защото заедно сме по-силни, за-
вършва декларацията на „БГ Патриот“.

Трябва да имаме армия на грани-
цата и без колебание трябва да 
използваме сила, защото пазим 

нашата бразда. Трябва дори да напра-
вим необходимите демонстрации на 
сила, за да не се стига до реалното ѝ 
ползване. Това коментира народният 
представител от ВМРО в групата на 
Патриотичния фронт Искрен Весели-
нов.

Мерките, които ще свършат рабо-

та, са максимално ограничаване на 
потока на мигрантите чрез доизграж-
дане на защитните съоръжения по гра-
ницата и разполагане на повече воен-
ни. Центровете за мигранти могат да 
са само от затворен тип, където кан-
дидатите за убежище се пресяват. 
Тези, които нямат право на убежище, 
трябва да се репатрират в страната, от 
която са дошли. Не виждам смисъл да 
се строи гето до гето, съответно да про-
меняме етническия и религиозния ба-
ланс в страната, посочи депутатът.

Имаме нужда от разговор за 
единна европейска политика по огра-
ничаване, по възпиране на този про-
цес, посочи Веселинов и добави, че 
този разговор куца. 

Веселинов призова на 6 ноември, 
в изборите за президент, българите да 
гласуват за Красимир Каракачанов – 
кандидат на „Обединени патриоти – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО“. 

Срещу агресията в училищата 

Специална декларация срещу аг-
ресията в училище разпростра-
ни чрез групата на Патриотите 

в парламента Султанка Петрова. Пово-
дът са зачестилите случаи на насилие 
сред подрастващи. 

Петрова се обявява за униформи, 
стриктен вечерен час и акция „Дисци-
плина“ в училищата. Султанка Петрова 
е председател на Националната жен-
ска организация на ВМРО и народен 
представител в групата на Патриотич-
ния фронт.

Петрова призова да се гласува за 
кандидатпрезидентската двойка на 
Обединените патриоти Красимир Ка-
ракачанов и Явор Нотев. По думите ѝ 
гласът за Каракачанов е глас за активна 
социална политика, за специална гри-
жа за българското семейство и за бъл-
гарските деца.

Най-важно в работата в сферата 
с децата е да се запазят родните тра-
диции и ценности, които са типични 
за българското семейство, категорич-
на е Петрова.

Тя припомня, че именно прези-
дентът трябва да поставя социални 
приоритети: отговорност за уязвимите 
групи – децата, възрастните и хората 
с увреждания. В една бедна държава 
президентът от сутрин до вечер тряб-
ва да търси заедно с правителството 
начини за активна социална политика. 

Междувременно парламентът 
възложи на Сметната палата да извър-
ши одит на Държавната агенция за за-
крила на детето. Одитът е именно по 
настояване на Султанка Петрова от гру-

пата на Патриотите. 
Повод за мащабната проверка е 

прословутата „деинституционализа-
ция“ на деца (извеждането им от до-
мове за социални грижи), както и скан-
далните отделяния на деца от биоло-
гичните им семейства. Наказват бъл-
гарските бедни семейства с извежда-
не на децата, смята Петрова. 

Ние не сме против процеса по де-
институционализация – желаем прос-
то децата да живеят в по-добри усло-
вия, но за съжаление принципите не 
се спазват. Всяко едно дете трябва да 
живее в семейна или близка до семей-
ната среда, казва тя.

България е единствената страна 
в ЕС, която получава средства, за да 
се извърши този процес по деинсти-
туционализация - 200 млн. лв. Това 
обаче не прави децата ни по-щастли-
ви, те не живеят по-добре, обяснява 
Петрова.

Ежедневно народният предста-
вител получава жалби и сигнали, свър-
зани с нарушените права на деца.

СУЛТАНКА ПЕТРОВА ПРИЗОВАВА ДА СЕ ГЛАСУВА ЗА 
КАРАКАЧАНОВ, ЗА ДА СЕ ПОСТАВИ АКЦЕНТ ВЪРХУ 
ПОЛИТИКАТА ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО И ДЕЦА

ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ:

Уважавани 
учени 
и български 
военни 
с подкрепа 
за 
Каракачанов

Изтъкнати научни дейци 
и военни подкрепиха 
кандидатурата на Кра-

симир Каракачанов за прези-
дент. Те са обединени в иници-
ативен комитет, който предло-
жи Каракачанов, а дни по-къс-
но кандидатурата бе приета от 
трите основни патриотични 
ф о р м а ц ии:  НФ СБ,  АТА К А и 
ВМРО.  

Председателят на Съюза на 
патриотичните сили „Защита“ 
излезе и със специално отворе-
но писмо. Същото направи и 
ген. Петър Илиев, председател 
на Националното сдружение 
„За честта на пагона“.

Ген. лейт. о.р. Петър Илиев, председател 
на Националното сдружение на запасното 
войнство „За честта на пагона“:

Нуждаем се от президент 
и вицепрезидент патриоти, 
затова се доверяваме 
на Красимир Каракачанов 
и Явор Нотев

Във времена на реална заплаха за национална-
та сигурност и суверенитет, в условията на военни 
конфликти в Близкия Изток и на агресивна миграция 
към Европа, България се нуждае от разумен и неза-
висим държавен глава. Нуждаем се от президент - 
патриот, владеещ изкуството на дипломацията, но 
и способен да опази Родината в качеството си на 
главнокомандващ на въоръжените сили на Републи-

ка България.
Красимир Каракачанов и Явор Нотев са достой-

ни българи, патриоти и политици, последователени 
и безкомпромисни, отстояващи  националните ин-
тереси. Ярък пример за това е нелеката битка, която 
те поведоха, за връщане на задължителната набор-
на служба, като гарант за готовността на страната 
ни да отговори на предизвикателствата пред сигур-
ността на българския народ.

Структурите на Национално сдружение „За 
честта на пагона“ в цялата страна гласуват довери-
ето си на кандидатите на „Обединени патриоти – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов и Явор 
Нотев, припознавайки в тях принципите на безко-
ристното родолюбие и дълга към Отечеството.

На 6 ноември България е изправена пред изклю-
чително важен избор между хора, доказали неспо-
собност да защитят националните ни интереси или 

прохождащи в държавническото поле, и кандидати-
те на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.

Ние, воините от Националното сдружение на 
клубовете на запасното войнство „За честта на па-
гона“, избираме Красимир Каракачанов и Явор Но-
тев, като най-достойната кандидатура за президент 
и вицепрезидент на Република България и призова-
ваме всички родолюбци, военнослужещи, войни от 
запаса и резерва, ветерани от войните, военноин-
валиди и пострадалите в мирно време безусловно  
да я подкрепят.

Националните структури на „За честта на паго-
на“ ще направят всичко необходимо за спечелване-
то на изборите от кандидатпрезидентската двойка 
на  „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ 
Красимир Каракачанов - Явор Нотев или да достиг-
нем най-малко до балотаж.

ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ!

Николай Захариев, 
председател на СПС „Защита“:

Красимир Каракачанов 
е изборът, който ще поведе 
България напред

От Съюза на патриотичните сили „Защита“ 
напълно подкрепяме многократно проклами-
раната от ВМРО и лично от Красимир Карака-
чанов идея за единение на патриотичните 

сили и за изграждане на общ фронт като един-
ствено условие за извършване на така необ-
ходимата и жадувана от милиони българи 
кардинална промяна у нас. 

Само чрез общонационална подкрепа за 
кандидатпрезидентската двойка на  „Обеди-
нени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в лицето 
на Красимир Каракачанов и Явор Нотев ще 
спечелим битката за България, ще надмогнем 
порочното статукво, ще отвоюваме държава-
та от властта на мафията и олигархията.

Единствено Обединените патриоти са спо-
собни да сътворят и утвърдят България като 
демократична, национално-силна и социал-
но-справедлива държава, стожер на христи-
янската вяра, на националното и духовно еди-
нение на народа и майка-родина на всички 
българи в страната и извън нейните предели.

Победата на Обединените патриоти е по-
бедата на България, а Красимир Каракачанов 
е изборът, който ще поведе Родината ни на-
пред.

Искрен Веселинов, 
заместник-председател 
на ВМРО и депутат от 
Патриотичния фронт
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Аз съм Красимир Каракача-
нов. Отдавна се занимавам 
с политика и никога не съм 

променял нито идеите, нито пар-
тията си, нито вярата си, че само 
обединени българските патриоти 
могат да донесат онази коренна 
промяна в политиката, да дадат 
алтернативата, от която България 
има нужда. За да върнем достойн-
ството и самоуважението на наро-
да ни, да отблъснем външните за-
плахи и дадем шанс за ново въз-
раждане!

Сред общия разпад, ние сме 
единни в името на Отечеството. 
Ние сме „Обединени патриоти – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Обръщам 
се към Вас за подкрепа.  

България е пред избор в най-
трудния момент. Заплахи дебнат 
отвсякъде: войни, имигрантско 
нашествие, чуждестранно вмеша-
телство в делата ни, демографска 
катастрофа, бедност, циганиза-
ция, социална разруха.

Обществото ни има нужда от 
президент с гръбнак, лидер, който 
отстоява националния интерес и 
води независима политика.

ЗАЩИТАВАМЕ БЪЛГАРИЯ 
СЕГА! УТРЕ МОЖЕ ДА Е 
КЪСНО...

От години нашата борба е да 
пробудим българския дух срещу 

заплахите от външна агресия и 
имигрантското нашествие, срещу 
циганските безчинства, срещу гра-

бежите на монополите, срещу ко-
румпираното политическо статук-
во. Ние бяхме до българските 

граждани на всеки протест, защо-
то вярваме, че има нужда от ко-
ренна промяна в политиката, от 

нова алтернатива за България. 
Единствената възможна алтерна-
тива е патриотизмът.

Затова призовавам на 6 ноем-
ври да гласувате доверие на мен 
– като кандидат за президент, и на 
Явор Нотев – за вицепрезидент. 
Гласът за нас е глас за възможната 
промяна! 

Ще бъда българският прези-
дент. Президент, който няма на-
чалници във Вашингтон, Брюксел, 
Москва или Анкара.

Европейските граждани днес 
искат сигурност и искат суверени-
тет, а не безлична анонимна чинов-
ническа власт. Искат власт, която се 
отчита и на която могат да влияят 
и която ги слуша. Това искаме и ние, 
българите! Това предлагаме ние, 
Обединените патриоти: 

СИЛНА БЪЛГАРИЯ, 
СИЛНИ НАЦИОНАЛНИ 
ДЪРЖАВИ, 
БЛАГОДЕНСТВАЩ 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.

Няма да допуснем България 
да бъде превърната в имигрантски 
център, където да бъдат връщани 
нелегалните имигранти от цяла 
Европа, поканени на Стария кон-
тинент, но вече нежелани от нем-
ския канцлер.

НАШЕТО ВЕРУЮ Е 
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО. 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, ДОКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВМРО И КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ:

България над всичко!

Красимир Каракачанов 
е българският Орбан

СТАНОВИЩА

Жалки „реформаторски“ 
лидери отвратиха честните 
си привърженици

Красимир Каракачанов, кандидат за президент, лидер на ВМРО и заместник-
председател на Народното събрание

В Европа има една стра-
на, която успя да из-
гони чуждите моно-

поли, да озапти произвола 
на банките, да спре мигран-
тите и да наложи градивни-
ят национализъм като воде-
ща политика. Тази страна е 
Унгария на премиера Виктор 
Орбан. 

Днес тази страна сочи и 
верния път за Европейския 
съюз – това трябва да бъде съюз на силни на-
ции, на християнски ценности, защитен от 
пришълци и без безсмислени брюкселски чи-
новници. 

Зад Орбан днес е Вишеградската четворка 
– успешните централноевропейски страни Ун-
гария, Полша, Чехия и Словакия. Австрия също 
се вслушва в посланията за здрав разум, които 

идват от Вишеградската гру-
па. 

Вишеградци се проти-
вопоставят на пагубната по-
литика на канцлера Меркел 
на разселване на пришълци 
из Европа. Наскоро Карака-
чанов призова България да 
следва именно такава поли-
тика – затваряне на грани-

ците, повече армия по грани-
цата с Турция, отказ България 

да спазва абсурдните дъблински регламенти, 
според които у нас трябва да се връщат неле-
гални имигранти от Западна Европа.

Европейският проект е в идейна безпъ-
тица, а гневът сред европейските граждани 
расте. Единственият начин Европа да излезе 
от блатото е да послуша гражданите си, да 
послуша онези, заради които уж е направена.

Виктор Орбан, министър-
председател на Унгария

Партийни лидери от 
т.нар. реформатор-
ски блок си позволя-

ват да говорят за това кое 
било истински патриотизъм 
и да сипят хули към Обеди-
нените патриоти. 

Кандидатът на „рефор-
маторите“ за президент 
Трайчо Трайков остана в спо-
мените на българите с увели-
ченията на цените на тока и със 
затриването на проекта за нова българска яд-
рена централа. 

В редиците на т.нар. реформатори са мер-
кантилни, космополитни и соросоидни лидери. 
Там е и партията на Касим Дал и Корман Исма-
илов, която се гордее с връзките си с Ердоган. 
Там е и Меглена Кунева, която ще се запомни 
със затварянето на реактори в АЕЦ „Козлодуй“ 

и с постоянни скандални „реформи“ в образо-
ванието. Там са и хората на Костов с печалната 
им слава в българската история.    

В същото време сред поддръжниците на 
синята идея у нас има стотици хиляди честни 
българи, които искат енергийна независимост 
на България и се борят за политика на „чисти 
ръце“ у нас. Не Трайчо Трайков или РБ, а именно 
тези честни хора, са истинските патриоти.  

Плакат „Трайчо, не се траеш“ по време на протест 
на ВМРО срещу високите цени на тока, юни 2010 г.
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Лидерът на НФСБ Валери Симеонов, кандидатите за президент и вицепрезидент 
Красимир Каракачанов и Явор Нотев и лидерът на АТАКА Волен Сидеров

Българската платформа
БЪЛГАРСКАТА 
СПРАВЕДЛИВОСТ

Пенсионерите и другите уязвими 
групи понесоха огромната цена на кри-
миналния преход. Граденото от цели 
поколения стана достояние на малци-
на галеници на конюнктурата. Затова 
днес всяка реформа трябва да взема 
предвид преди всичко хората. Прези-
дентът няма да спира да отстоява тези 
теми. Именно президентът трябва да 
задава насоки за дългосрочното раз-
витие на страната. То трябва да е по 
пътя на социалното пазарно стопан-
ство. 
ИМИГРАНТСКОТО 
НАШЕСТВИЕ

България е изправена пред запла-
хата да бъде залята от огромни маси 
нелегални имигранти, чужди по кул-
тура, религия и манталитет. Ние няма 
да допуснем да станем жертва на 
сбърканата европейска политика по 
този въпрос. Трябва спешно действие, 
а не послушание пред „началниците“ 
в Брюксел. България трябва да денон-
сира Дъблинското споразумение, за-
щото то може да ни превърне в огро-
мен бежански лагер. Категорично не-
допускане на трайно заселване на 
т.нар. имигранти – това е едно от най-
важните ни усилия. Това означава за-
тваряне на границата, повече войска 
и полиция там и никакво колебание, 
ако се наложи да се употреби сила за 
защитата ѝ.

България и Европа трябва да за-
пазят своята традиционна култура и 
християнски дух!
БЪЛГАРСКАТА 
НЕЗАВИСИМОСТ И 
ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

Българската външна политика 
трябва да се диктува само от българ-
ския национален интерес. Не трябва 
да следваме указания нито от Вашинг-
тон, нито от Москва, Анкара или Брюк-
сел. България трябва да има баланси-
рана политика във всички посоки на 
света и да не допуска да бъде ощетя-
вана от геополитически игри. 

Мястото на Република Турция не 
е в Европейския съюз. Преговорите с 
тази страна за членство трябва да бъ-

дат спрени, защото тя е заплаха за ци-
вилизационната същност на Съюза. 

Нужна е реформа в ЕС, нужни са 
нови лидери, които да скъсат с ултра-
либерализма и да отстояват изконния 
християнски дух на съюза. 

Европа има смисъл, ако е Европа 
на отечествата.
БЪЛГАРСКАТА СИГУРНОСТ

Днес сигурността има два важни 
аспекта: сигурността на страната ни 
срещу външни заплахи и сигурността 
на отделния човек срещу престъпността. 
Президентът е гарантът за това всеки 
да се чувства достоен и сигурен за 
имота и честта си. Гарант за безком-
промисно противодействие както на 
корупцията по високите етажи на 
властта и мафията, така и на битовата, 
циганска престъпност, за която никой 
не говори, но която тероризира обик-
новения гражданин. 

Радикалният ислям е заплаха, за 
която не бива да си затваряме очите 
– той трябва да е постоянен фокус за 
работата на службите ни за сигурност. 

С нас идва редът!
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Държавният глава трябва да бъде 
в истинския смисъл на думата главно-
командващ. Необходима е модерна и 
боеспособна българска армия и гаран-
тирано финансиране за това. Военно 
обучение за всеки ученик. Възстано-
вяване на наборната армия за завър-

шилите средно образование и трудова 
повинност за всички останали. 

Който не храни своята армия, ще 
храни чужда!
ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА 
И ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ

Ние имаме ясен план за справяне 
с демографската катастрофа. Нова со-
циална политика, поощряваща гра-
мотната раждаемост, и програми за 
привличане в България на наши съна-
родници от чужбина. Гетоизацията и 
циганизацията на страната трябва да 
бъдат спрени.  

Демографската катастрофа е ос-
новният въпрос пред България.
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ 
ЗАД ГРАНИЦА

България трябва да полага специ-
ални грижи за сънародниците ни зад 
граница. Същевременно българското 
гражданство трябва да е достъпно 
само за етнически българи. Президен-
тът трябва да спре опитите на тези 3 
милиона турски изселници, които ис-
кат да го получат, въпреки че не се 
чувстват българи. 

Българският президент е логич-
ният обединител на всички българи по 
света. Те са естествен човешки резерв 
за обезлюдяващата се България и са-
мосъзнанието им трябва да бъде съх-
ранявано. В отношенията с нашите съ-
седи основен критерий за добросъ-
седство трябва да бъдат правата на 

българските общности в съответната 
страна. 

България е навсякъде, където 
има и един българин.
БЪЛГАРСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО

Президентът е гарант за цялост-
ната посока на развитие на България. 
А България трябва да има икономи-
ка, производство, иновации. Прези-
дентът трябва да инициира обсъж-
дане на мерки, които да бранят бъл-
гарския производител, българския 
земеделец, стартиращите компании, 
високотехнологичните производ-
ства. Това е въпрос на национална 
стратегия. Акцентът е върху подкре-
пата за малкия и среден бизнес. На-
шият принцип е 

„Мислете първо за българското 
производство и българския произ-
водител“.
БЪЛГАРСКИЯТ 
ПОТРЕБИТЕЛ 
И МОНОПОЛИТЕ

Българинът е лъган и унижаван 
от монополисти във всички сектори 
на икономиката. Трябва да се гаран-
тира качеството на храната ни, на 
средата за живот, на здравеопазва-
нето. Електроразпределителните 
дружества, топлофикациите, водни-
те дружества и всички други моно-
полисти следва да бъдат лишени от 
възможността за спекулативната це-

нова политика. Президентът трябва 
да поведе борбата по тези теми. 

Това е въпрос на самоуважение.
БЪЛГАРСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
И ДУХОВНОСТ

Президентът е обединител на 
нацията и трябва да бъде защитник 
на българската духовност. Образо-
вателна система трябва да е доста-
тъчно съвременна и ефективна, за 
да направи децата на България зна-
ещи и професионално подготвени, 
но и вярна на възрожденските ни 
български традиции, развиваща цен-
ности и любов към Родината. Бълга-
рия има нужда и от нова, цялостна и 
обхватна политика за младите си 
хора и за българското семейство въ-
обще. 

Българската нация е единна и не-
делима. Всеки трябва да се чувства пър-
во неин горд член и после да се опре-
деля етнически, верски и т.н. Правосла-
вието е водеща религия, която, заедно 
с другите традиционни вероизповеда-
ния, трябва да има висока социална 
роля. Държавата е длъжна да подпо-
мага културата и духовността. 

Българският президент трябва да 
се застъпва за активна политика по 
трите най-важни приоритета за бъде-
щето на страната: семейството, обра-
зованието и националните ценности.
БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ 
И СЕЛА

Държавният глава – гарант за 
това, че българската територия ще се 
развива равномерно. Трябва да се сло-
жи край на големите различия в раз-
витието на регионите или тези между 
градовете и селата. Територията на 
България трябва да се развива хармо-
нично и да се организира максимално 
ефективно, за да се даде на гражда-
ните от всички части на страната равна 
възможност за личностно, професио-
нално и икономическо развитие.

Където и да сте в България, за-
служавате да живеете достойно!

Да заличим последните следи от 
робството!

Българският президент – Краси-
мир Каракачанов

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:

ПЛАТФОРМА НА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 6 НОЕМВРИ
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АКО ГЛАСУВАТЕ НА РЕФЕРЕНДУМА, ЗНАЧИ ИСКАТЕ ПРОМЯНА. КАРАКАЧАНОВ Е ВАШИЯТ КАНДИДАТ! 

АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО И ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Интервю на Иван Петров

- Г-н Джамбазки, наскоро изля-
зохте с призив към младите и към 
хората, които търсят цялостна про-
мяна в политиката, да гласуват за 
кандидатпрезидентската двойка 
на патриотите - Каракачанов и Но-
тев. Защо за тях? 

- Младите хора в България 
обикновено странят от политиче-
ския процес. И те, и мнозина други, 
искат да видят промяната. Именно 
ние, Обединените патриоти, пред-
лагаме разумната, възможната про-
мяна. 

ПРОМЯНАТА, КОЯТО НЯМА 
ДА ДОВЕДЕ ПОРЕДНИЯ 
МЕСИЯ, КАКТО ГОДИНИ 
НАРЕД. А ПРОМЯНАТА, 
КОЯТО ЩЕ КОРИГИРА 
СЕГАШНОТО УПРАВЛЕНИЕ 
НА СТРАНАТА.

Няма по-добро от това един по-
литик да е стоял на една и съща по-
зиция, откакто го има на политиче-
ската сцена. Няма нищо по-добро от 
това един политик да не се кланя 
нито на изток, нито на запад, или 
пък да се кичи с фалшивите етикети 
ляво – дясно. 

За Красимир Каракачанов мно-
зина могат да кажат какво ли не. Но 
никой и никога не може да каже, че 
е крадец – както огромна част от 
фалшивия ни политически „елит“.

Затова призовавам хората да 
гласуват на 6 ноември за Красимир 
Каракачанов. Нека онези, които са 
излезли да гласуват в националния 
референдум и търсят промяната, да 
знаят, че Красимир Каракачанов е 
техният кандидат. Обръщам се и 
към младите: имате достойнство, 
бъдете патриоти! 

- Каракачанов все пак подкре-
пя настоящото управление. 

- Да, докато то изпълнява анга-
жиментите, които ние, българските 
патриоти, сме му поставили. И това 
е най-добрата политика за България 
– стабилно управление. Това упра-
вление обаче има нужда да стане 
по-патриотично. Да има повече ро-
долюбиви политики, да зависи от 
гласа на патриоти и президентът да 
е патриот. Гласувайте на 6 ноември 
за Красимир Каракачанов, за да по-
стигнем това. Постигнем ли това 
днес, утре патриотизмът може да 
управлява България.

- Искате повече патриотизъм в 
управлението на страната, но като 
че ли и всички останали започнаха 
да искат това.

- Само че ние говорим за патри-
отизма вече десетилетия. Именно 
ние най-енергично настоявахме за 
завършване на оградата по грани-
цата и осигурихме нужните за това 
законови промени. Същата ограда, 
която днес показваме на Орбан, а 
тогава разни псевдоправозащитни-
ци ни заклеймиха като ксенофоби.

Именно ние, от Патриотичния 
фронт, поискахме войската да е на 
границата. Тогава пък президентът 
Плевнелиев обясни, че това значело 
дипломатически скандал.

Именно ние казахме, че Турция 
изнудва. И срещахме евролибера-
лен, космополитен, наивен и крайно 
агресивен отговор.

А сега всички повтарят нашите 
тези. 

- Въпросните тези като че ли 
стават все по-популярни и в други-
те страни от ЕС...

- Това става все по-ясно заради 
мигрантската криза, процесите на 
разпад в Европа и претенциите на 
някои кръгове да превърнат Европа 
в безличен брюкселски конгломе-
рат, нещо като свръхдържава. 

Ние заставаме срещу всичко 
това, заедно с патриоти от много ев-
ропейски страни. И 

ИСКАМЕ НОВА 
ЕВРОПА. ЕВРОПА НА 
ОТЕЧЕСТВАТА, ЕВРОПА 
НА ХРИСТИЯНСКАТА 
ТРАДИЦИЯ. 

За да защитим националния си 
интерес, трябва да използваме 
всички инструменти, включително 
правото на вето в европейските ре-
шения. Ние не носим отговорност 
за кризата в Сирия, в Близкия Изток 

и в държавите в Северна Африка и 
не трябва да бъдем жертва на поли-
тиката на някои от големите държа-
ви, които преследваха там само 
своите икономически интереси, а 
сега сметката трябва да я плащаме 
ние.

Европа е изправена пред съд-
бовен момент, в който трябва да се 
бори за своята идентичност и циви-
лизационна цялост, а България, за-
едно с Малта, Гърция и Италия, тряб-
ва да се бори да не бъде превърна-
та в хуманитарна зона, където да 
бъдат стоварени хиляди нелегални 
имигранти.

България трябва да се присъе-
дини към политиката на Вишеград-
ската група. Техните послания ясно 
показаха, че националният сувере-
нитет може да върви ръка за ръка 
със силна Европа. Силна Европа оз-
начава силни национални държави.

- Вие имате активна позиция и 

по националния референдум. Ка-
жете повече за нея. 

- Ние сме за намаляване на суб-
сидиите на партиите и за задължи-
телно гласуване. Проверете – ние, 
ВМРО, сме първите, които въобще 
говореха за необходимостта гласу-
ването да стане дълг, за да се обез-
силят купените и зависими вотове. 

Силно подкрепяме гласуването 
за личности, но вариантът, който ни 
се предлага на този референдум – 
т.нар. мажоритарно гласуване в два 
тура, е неудачен. Той ще доведе до 
това в България да остане само оли-
гархията, групирана в две-три голе-
ми партии-мафии. 

Във Франция, именно заради 
подобна система, двата основни 
блока на статуквото – ляв и десен, 
не дават път на истинската воля на 
французите – патриотизъм, олице-
творяван от френския Национален 
фронт. Във Великобритания е също-
то – мажоритарната система изтик-
ва две партии, а настроенията на 
голяма част от британците остават 
непредставени. И видяхте, че кога-
то на тези настроения беше дадена 
свободна изява, те се проявиха и 
Великобритания реши да скъса с ли-
цемерния Брюксел. 

Затова ние сме за гласуването 
за личности, но по немската систе-
ма. Там се гласува за личност и за 
партия. Защото освен за личности, 
трябва да се гласува и за програми, 
за идеи. Затова и призовавам да не 
се гласува за така предложената на 
референдума избирателна система. 

- Но много хора, които излязат 
да гласуват на референдума, ще 
потърсят и вариант за кого да гла-
суват за президент...

- И точно затова Красимир Ка-
ракачанов е най-добрата кандида-
тура. Ще се повторя, но има нужда. 
Хората, които гласуват на този ре-
ферендум, едва ли ще гласуват за 
леви или за десни, а ще гласуват 
за България и за промяна. Това 
предлагаме ние – възможната, 
разумната промяна. Не промяната, 
която за пореден път ще ни прати 
в лапите на някой популист, а про-
мяна, която ще запази стабилност-
та на страната. 

ЩЕ ИМАМЕ ПРЕЗИДЕНТ 
ПАТРИОТ, А 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ Е 
СТАБИЛНО, НО ЩЕ ИМА 
МНОГО ПО-ПАТРИОТИЧНА 
ПРОГРАМА И ДЕЙНОСТ.

Ангел Джамбазки, заместник-председател на ВМРО и евродепутат

Млади българи, имате 
достойнство, бъдете патриоти! 

Можете да  се  свържете  с  представителите  на  
ВМРО –  Българско  национално  движение:
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СОЦИОЛОЗИТЕ ВЕЧЕ СА ЕДИНОДУШНИ:

Каракачанов – Нотев 
излизат на балотаж 
срещу кандидатите на ГЕРБ
ПРОФ. АНТОНИЙ ГЪЛЪБОВ:

Двойката Каракачанов - Нотев върви към балотажа

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО 
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Проф. Антоний Гълъбов

Аз продължавам да смятам, че 
има шанс двойката на Патри-
отичния фронт и „Атака“ – Кра-

симир Каракачанов и Явор Нотев, да 
отиде на балотаж. Това заяви наскоро 
в предаването „Референдум“ на БНТ 
и в интервю за „Труд“ популярният и 
уважаван изследовател проф. Анто-

ний Гълъбов.
Пред „Труд“ Гълъбов споделя: 

„Това значи, че БСП може да отпадне 
от балотаж, което ще бъде най-теж-
кото поражение. Самият дневен ред 
работи в полза на Каракачанов и Но-
тев. При една разумно подредена 
кампания и ако успеят да оберат и 
мобилизират пронационалистиче-
ския вот, който е между 14 и 16% от 
целокупното българско население, те 
имат по-голям шанс за балотаж, от-
колкото БСП. 

Процентите, цитирани от Гълъ-
бов, означават възможност за над 400 
хиляди гласа за кандидатпрезидент-
ската двойка на „Обединените патри-
оти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Подобен 
резултат прави обединените патрио-
тични сили очевиден кандидат за оп-
ределящата балансьорска роля в 
следващ парламент. Според изслед- ване на уважаваната агенция „Маркет линкс“ вотът за патриотите пък може да е дори по-голям (виж по-надолу).

Данни от проучването на „Маркет линкс“, направено в края на 
август 2016 г.

„Маркет 
линкс“: 
Обединените 
патриоти 
стават 
незаобиколим 
фактор  

Патриотите отдавна са изпре-
варили Реформаторите и на 
практика се изравняват с ДПС. 

Красимир Каракачанов пък е втори по 
одобрение след Бойко Борисов сред 
политическите лидери (виж и стр. 1).  

Това сочат резултатите от нацио-
нално представително изследване на 
авторитетната социологическа аген-
ция „Маркет линкс“, разпространени 
наскоро в медиите. Според него 

ВМРО е втората след ГЕРБ партия, спо-
ред положително отношение. 

В изследването Патриотичният 
фронт е изравнен с ДПС и е задми-
нал решително Реформаторския 
блок. Наскоро обаче към обедине-
ните патриоти се присъедини и 
„Атака“. Заедно и с нейната подкре-
па се събират близо 8% от всички 
имащи право на глас. Това значи, че 
близо половин милион пълнолетни 

българи са привърженици на някоя 
от трите патриотични формации, 
които се обединиха зад кандидату-
рата на Красимир Каракачанов. 

Когато всички основни партии 
в дадена политическа ниша се обе-
динят, това обикновено и още гла-
сове – гласове от т.нар. периферия. 
Става дума за хора, които са довол-
ни от това, че най-после обедине-
нието на всички патриотични сили 

е факт, и ще излязат да гласуват за 
„Обединени патриоти – НФСБ, АТА-
КА и ВМРО“.

Когато процентите подкрепа за 
партиите се преизчислят само сред 
очакваните гласуващи, получават се 
следните приблизителни, най-об-
щи, прогнозни числа – вижте лявата 
графика. Лявата графика показва на-
гласите за гласуване, а дясната - 
одобрението.

Данните са дялове сред потенциално гласуващите


