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Разпространява се безплатно

Красимир Каракачанов:
Стига партийна омраза, време е за обединение!

Валери Симеонов:
Можем да бъдем първа политическа сила

Волен Сидеров:
Патриотите дават пример за национално
съгласие
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Всички се опитват да вземат идеите на Обединените
патриоти. Гласувайте за оригинала!

Патриотите са по-обединени
от всякога. Стават първа
политическа сила!

Обединените патриоти искат национално помирение

„О

бединени патриоти –
НФСБ, АТАКА и ВМРО“
ще победят в изборите
на 26-и март. Гласувайте с номер 17
в бюлетината.
Патриотизмът е единствената
алтернатива за България. Само Патриотите предлагат обединение на
всички български партии около
ясни приоритети за спасение на

България, вместо партийни скандали.
Междувременно всички политически партии се опитват да вземат идеите на Патриотите. Затова
е важно на 26-и март да се гласува
за оригинала, а не за подобията.
Повече по темата – четете
на вътрешните страници на
„България“

Повишаване на
доходите, отблъскване
на нелегалната
миграция и борба с
битовата престъпност
са сред основните
приоритети на
„Обединени патриоти –
НФСБ, АТАКА и ВМРО“

„О

бединени патриоти
– НФСБ, АТАКА и
ВМР О“ п о с т а в я т
като основен приоритет в работата си в следващото Народно събрание увеличаването на
всички пенсии. Минималните
ще станат 300 лв., а всички ос-

танали също ще се индексират.
Ще бъде спряна всякаква
миграция, а специален акцент ще бъде поставен върху
въздигането на авторитета и
гордостта на Българската армия.
Дори и в най-малкото на-

селено място ще има полиция. Ще има реална борба с
циганизацията и ограничаване на неграмотната раждаемост.
България над
всичко!

К у п у ва н е то и п род а ва н е то
н а гл а со в е е п р е ст ъ п л е н и е
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Гласувайте с номер 17 в бюлетината
Юлиан Ангелов, водач на листата на Обединените патриоти в 24-ти софийски избирателен район:

Само Обединените патриоти имат истинска програма
за демографско развитие на страната
Защитникът на българите по света повежда ключова листа на Обединените патриоти

О

Юлиан Ангелов, София
преден пост
срещу ислямизацията и мигрантското нашествие
Южна България от години е изложена на пълзяща ислямизация,
турцизация и мигрантска вълна. Затова и „Обединени патриоти – НФСБ,
АТАКА и ВМРО“ издигат едни от найярките свои лица именно в тези райони. В Бургаския регион листата на
„Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА
и ВМРО“ лично повежда Валери Симеонов. В Ямбол водач на листата
на коалицията е лидерът на АТАКА
Волен Сидеров.
В Сливен води Петър Петров, експерт по европейски програми, сътрудник
на национална телевизия СКАТ. На второ
място е областният лидер на ВМРО в града Георги Георгиев, който е изключително активен в Сливен и областта. Направи
много за селата в региона, разви активна
благотворителна дейност, помощ за
спортни и културни събития, за православни храмове. Местната организация
на ВМРО е и една от най-активните политически формации в града въобще.
Именно по предложението на Георгиев
Общински съвет – Сливен прие декларация срещу разкриването на центрове за
имигранти.
Маргарита Николова от АТАКА
оглавява листата в Стара Загора.
След нея се нарежда младият Антон Андонов – острието на ВМРО
за Южна България. Андонов застана начело на харманлийските бун-

рганизационният секретар
на ВМРО Юлиан Ангелов
повежда листата на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и
ВМРО“ в 24-ти многомандатен избирателен район в София.
Юлиан Ангелов е човек ът,
който стана известен като основен защитник на българите, където и да са те по света. В отминалия парламентарен мандат Ангелов положи огромни усилия за
прио бщ ав ане на б ъ лг ар с ки т е
тове срещу нежелания център за
мигранти. Позицията на Андонов
за събитията в Европа вижте на
стр. 6
В Пазарджик водач е изключително уважаваният проф. Станислав Станилов. Безкористен родолюбец и учен, Станилов е гордост за българското Народно събрание.
На второ място в Пазарджик е
Стефан Балабанов. Балабанов отдавна е спечелил уважение с работата си като заместник-кмет на Пещера. Той е един от най-активните

Стефан Балабанов, Пазарджик
дейци на ВМРО в региона.
Основни остриета на НФСБ водят в Кърджали - Христо Деянов, и
в Смолян – Владимир Гърделов. И
двамата са калени бойци за българщината. В Смолян в листата е и Христо Камишев от ВМРО, завършил столичния Технически университет.
В Хасково водач е юристът и

Патриотичните лидери побеждават в
София

Лидерът на Националния фронт
за спасение на България и основател
на националната телевизия СКАТ Валери Симеонов води листите на
„Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в 23-ти софийски избирателен район, както и във 2-ри многомандатен избирателен район –
Бургас. Сред подгласниците на Симеонов в София е Петър Харалампиев от сдружението „БГ Патриот“
В 24-ти район в столицата пък
водач е организационният секретар
на ВМРО Юлиан Ангелов (повече за

Петър Харалампиев, София

общности зад граница.
Външните българи са демографски резерв на България, припомня Юлиан Ангелов. Преди четири години ООН публикува таблица на двадесетте страни в света
с най-голямо предвидено намаление на населението до 2050 г. Там
България е на първо място, ние
сме своеобразен шампион по намаляване на населението.
Според изследването страната ни ще загуби 2 153 000 души

(28.5% от населението си). И от 7
545 000 души през 2009 г. тя през
2050 г. ще има население от само
5 392 000 души.
Ангелов припомня добре познатите демографски акценти от
дейността на Обединените патриоти – реалната подкрепа за тридетния модел, спирането на помощи за безотговорната раждаемост
и поощряване на грамотното родителство и много други. Според
Патриотите е нужно да бъде съз-

дадена и отговорна държавна институция - Министерство на социалните грижи, демографията и
българите в чужбина. Това обаче
трябва да стане със сливане на същес твуващи админис тративни
звена, а не със създаване на нова
бюрокрация, категоричен е Юлиан
Ангелов и призовава всички, които
искат да гласуват за истински мерки по отношение на демографията,
да отбележат номер 17 в бюлетината на 26-и март.

Югозападът –
крепостта
на българския патриотизъм

проф. Станислав Станилов,
Пазарджик
член на ръководството на АТАКА
Павел Шопов. В листата е и лидерът на ВМРО в Харманли Николай
Георгиев. Той е човекът, който обедини гражданските протести срещу
действащия в града център за настаняване на мигранти.

Обичаният в Пловдив Славчо
Атанасов отново повежда „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и
ВМРО“. На второ място в листата е
неуморният А лександър Сиди.
Сиди е млад деец на ВМРО, организатор в Родопите – изключително невралгично и важно за българщината място. Личната позиция
на Сиди вижте на страница 7.
В 17-ти многомандатен избирателен район (Пловдив – област)
пък води Борис Ячев. В неговата
листа личи и името на Георги Какалов, председател на ВМРО в община Марица. Той е 3-ти в листата на
Патриотите.

него по-нагоре на страницата).
Втора след него в листата е Султанка Петрова, която от години води
борбата на Патриотите за повече
грижа за младите, за семействата и
за социално слабите. Петрова е
председател на Националната женска организация на ВМРО и ресорът
ѝ е социална политика и здравеопазване. В последния си брой „България“ запозна по-подробно читателите си с поредните инициативи
на Петрова, а нейната диагноза
за българското здравеопазване
вижте на страница 5.
В подкрепа на доказалите се
лица от ВМРО в листата за 24-ти

Изявени и добре познати лица
зас тават начело на лис тата на
„Обединени патриоти – НФСБ,
АТАКА и ВМРО“ в благоевградския
многомандатен избирателен район. В челото на благоевградската листа е патриотичният лидер
на Пиринския край Атанас Стоянов.
Стоянов е заместник-председател на ВМРО, завършил „Право“
в Софийския университет „Св. Климент Охридски. Семеен е. Беше
един от най-активните народни
представители в отминалия парламентарен мандат. В последния
си брой „България“ запозна читателите си подробно с неговата
дейност.
От 2003 г. до 2007 г. е общински съветник от ВМРО в Сандански, от 2007 г. до 2014 г. - два мандата е председател на Общинския
съвет в Сандански. От 2011 г. до
2014 г. – отново два мандата – е
председател на Сдружението на
Югозападните общини.
От 2007 г. до момента е председател на най-голямото читалище в региона - Народно читалище
„Отец Паисий“ в Сандански. Народен представител е в 43-тото Народно събрание от листата групарайон са и лидерът на партията
Красимир Каракачанов и българският евродепутат Ангел Джамбазки.

Владимир Митов, София

Атанас Стоянов, Благоевград
та на Патриотите и беше член на
постоянните комисии по околна
среда и води и по въпросите на
децата, младежта и спорта.
В Перник пък начело на листата застава Георги Манев от партия „Средна европейска класа“.
В Кюстендил водач на листата
е Илиян Тодоров от АТАКА. Втори
е кюстендилският председател на
ВМРО Георги Петров – добре известен в региона с организираните от него благотворителни акции
в подкрепа на многодетните български семейства.
Десислав Чуколов от АТАКА ще
се изправи в 25-и многомандатен
район в София. В листата в този район личи името и на младия и енергичен председател на ВМРО в София, историкът Владимир Митов,
който от години се бори срещу ислямизацията на София. Той е 3-ти в
листата на Патриотите.
В София – област (26-и район)
начело на листата застава уважаваният юрист Явор Нотев. Нотев беше
кандидат за вицепрезидент в кандидатпрезидентска двойка с Красимир Каракачанов, когато Обединените патриоти получиха подкрепата
на 15 % от гласувалите.

новини
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Гласувайте с номер 17 в бюлетината

Обединените патриоти за възраждане
на Северна България
От години Патриотите се борят за
възраждане на Северна България, чието развитие изостава в последните
години. По традиция лидерът на ВМРО
Красимир Каракачанов повежда листата в 15-и плевенски многомандатен
район.

нов.

Една от основните каузи на Искрен
Веселинов е борбата срещу регионалния дисбаланс. Необходими са законодателно гарантирани преференции за
инфраструктурни и индустриални инвестиции в районите с демографски
проблеми и с ниво на безработицата
над средното за страната - Северна България и пограничните региони, споделя

Искрен Веселинов, Русе

Заместник-председателят на
ВМРО Искрен Веселинов води в
Русе.
Той е главната политическа фигура
в Русе и е директор на националния
Център за демографска политика - който пръв, още преди години, призова за
борба с демографската катастрофа и
огромните различия между регионите
у нас. Той е и единственият русенец,
водач на листа в крайдунавския град.
Веселинов е и човекът, който в последния парламентарен мандат контролираше работата на енергийния и
воден регулатор и не допусна повишения в цените на комуналните услуги. В
последния си брой „България“ разказа
повече за ярките позиции на Весели-

много други градове на страната. Помощник-ректор на Великотърновския
университет и ръководител на катедра
„Нова и най-нова история на България”.
Беше народен представител в 43-тото
Народно събрание от групата на Патриотите и беше изключително активен
член на постоянните комисии по образование и по отбрана.
Друго знаково лице на ВМРО води
листата в габровския избирателен район – Борис Вангелов (повече за него
– по-надолу настраницата). Вангелов
има две големи каузи – обединението
на българите и защитата на социално
слабите и онеправданите. В листата за
народни представители в Габрово е и
заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки.
В Ловеч листата на „Обединени
патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ е водена от Петър Николов от АТАКА, а след
него е адв. Детелина Сотирова, общин-

доц. Милен Михов, Велико Търново
Веселинов.
В бастиона на ВМРО Велико Търново листата на „Обединени патриоти
– НФСБ, АТАКА и ВМРО“ по традиция
води доц. д-р Милен Михов. В миналия
си брой „България“ публикува неговата
емоционална политическа позиция във
връзка с идеите на Патриотите за повишаване на доходите. Михов е един от
най-популярните лидери във Велико
Търново.
Доц. Михов е заместник-председател на ВМРО. Вдъхновител е на създаването на иновативния и така нужен
общински фонд „Ин витро”, който след
това беше пренесен като практика и в

Красимир Богданов, Враца
ски лидер на партията в Ловеч и заместник-председател на областния комитет
на ВМРО.

Начело на листата във врачанския
избирателен район застава Красимир
Богданов. Той се ползва с голям авторитет сред съгражданите си. В миналия
си брой „България“ публикува неговото обръщение към избирателите - „За
политика с човешко лице“. Именно така
може да се обобщи дейността на Богданов, който е познат като съвременен
будител.
Богданов е отличникът сред врачанските депутати. Цели 34 пъти е задавал въпроси от парламентарната
трибуна към министрите. Питаше за жп
линията Видин-София, за пътя МездраБотевград, за свлачището в Оряхово,
за инфраструктурни проекти в Северозапада и т.н. Последното му питане,
например, бе на 26 януари, часове преди разпускането на парламента.
Богданов активно участва при разработването и внасянето на 24 законопроекта и 11 предложения за решения
и декларации. Стигналите до второ четене законопроекти, изготвени с негово участие, са 27. Богданов бе член на
комисиите по външна политика и по
образование и наука.
Знакови за парламентарната група
на Патриотите станаха опълчването на
Богданов на поредна недомислица на
МОН, за АЕЦ „Белене“, за картела с горивата, бежанската криза и забраната
на бурките.
Листата на Обединените патриоти
във Видин е водена от Росен Иванов от
НФСБ, а в Монтана от Адриан Асенов
от АТАКА. Димитър Димитров е водачът
на листата за народни представители
в Разград от квотата на НФСБ.
Листата на „Обединени патриоти
– НФСБ, АТАКА и ВМРО“ във Варна се

оглавява от Валентин Касабов. Познат
е от телевизия СКАТ, като един от найярките разследващи журналисти и коментатори. От НФСБ е и водачът във
Видин – Росен Живков. В Монтана пък
води Адриан Асенов от АТАКА. В Разград водач е Димитър Димитров от
НФСБ.
В Търговище води Георги Дракалиев. Дракалев е и на четвърто място в
листата на Обединените патриоти в Бургас. Повече за Дракалиев – на стр. 7.
В Добрич повежда историкът Йордан Йорданов.(виж по-надолу) В Шумен начело застава Емил Димитров –
Ревизоро. Емил Димитров е един от

Александър Сабанов, Силистра
най-уважаваните борци срещу корупцията. Повече за него – на стр. 4.
Александър Сабанов е водач на
листата за 20-и многомандатен избирателен район Силистра от гражданска
квота. Той е икономист и предприемач.
Експерт е в сферата на земеделието.
Активен общественик и една от личностите, които реално се противопоставят
на статуквото, задушаващо Силистра.

Героят Вангелов носи победа за Габрово и региона Най-после Добруджа ще има
Борис Вангелов става
водач на листата на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в 7-ми многомандатен избирателен район Габрово. Вангелов е
председател на Държавната
агенция за българите в чужбина. Юрист и историк, офицер от запаса, Вангелов е легендарно лице на ВМРО.
Името му нашумя заради безкомпромисната му позиция срещу опита на Турция
да постигне опасен пробив
в националната сигурност на
България. Туркиня по произход се опита да вземе българско гражданство, позовавайки се на това, че се е родила в България, а после е
напуснала страната по силата на спогодба.
Ако това бъде допуснато, ще завалят искания на
милиони турци да вземат
наше гражданство. Наскоро
съдът даде зелена светлина
на претенциите на турската

Борис Вангелов, Габрово
гражданка Нурджихан Гюнери да получи удостоверение
за български произход, а
чрез него – да стигне и да
българско гражданство чрез
т.нар. натурализация. Така
корумпираната съдебна система беше на път да сътвори
опасен прецедент, който ще
отвори вратата на директна
намеса на ердоганова Турция у нас.
Председателят на Дър-

жавната агенция за българите в чужбина Борис Вангелов
обаче издаде няколко отказа да даде удостоверение за
български произход, с който
туркинята да получи българско гражданство. Вангелов
не се спря пред откровените
заплахи и удържа на натиска.
По всеобща оценка пък
неговото управление в Агенцията за българите в чужбина ще остане с паметни успехи. Вангелов успя да създаде истински механизми на
представителството на българите зад граница, както и
да отпуши процедурите за
издаване на български паспорти на всички добросъвестни наши сънародници в
чужбина.
Всички в Габровско са
наясно, че това е най-всеотдайният и самоотвержен
кандидат. Името на Борис
Вангелов е символ на честност и безкористен труд.

истински свой представител
в Народното събрание

Общинският съветник от
ВМРО и член на Организационния съвет на партията
Йордан Йорданов е водачът
на листата с народни представители на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за
парламентарните избори на
26 март.
Йорданов е изключително уважаван в града и региона. Завършил е „История и
география“ във Великотърновския университет „Св. Св.
Кирил и Методий“. Общински
съветник и дългогодишен
член на ВМРО, заместник-директор на средното училища
„Св. Св. Кирил и Методий“. Семеен е и има две деца.
Йорданов е вносител на
приетата от Общинския съвет
– Добрич декларация против
изграждането на бежански
центрове от затворен или отворен тип и заселване на не-

Йордан Йорданов, Добрич

легални имигранти на територията на общината.
Сред предложенията му
за завръщане на младите в областта е създаване на възможности за реализация чрез прилагане на пакет от мерки, които
да съживят икономиката на
Добруджа. Според Йордан

Йорданов трябва да се създаде законодателна възможност държавата, общините и бизнесът да инвестират в образованието
и квалификацията на младите хора. Правилна стъпка е създаване на държавен фонд за изплащане на
стипендии на перспективни ученици и студенти и гарантиране на работни места след завършване на образованието им.
Кандидатът на Обединените патриоти настоява да се прекрати порочната практика за създаване на
некачествена заетост, която
се стимулира от държавата.
Мнението му е, че субсидираната заетост в сегашния вид е
скрита форма на раздаване на
социални помощи на хора без
образование и без изградени
трудови навици.
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Все повече патриотични
формации подкрепят
Обединените патриоти

Каракачанов: Българи,
да блокираме границата О
срещу изборния туризъм
от Турция!

1000

автобуса
с избиратели
се готвят да влизат поетапно от
Турция. Ние ще затворим граничните пунктове седмица преди изборите. Ще преградим с жива верига, рейсове и коли. Не може някой да ни се бърка във вътрешните работи по такъв брутален на-

чин, категоричен е лидерът на
ВМРО Красимир Каракачанов.
По думите на Каракачанов до
ден днешен посланикът на Турция
в България се меси във вътрешните работи на страната ни. Каракачанов припомни пред медии,
че третият мандат за съставяне
на правителство, който наскоро
трябваше д а бъ де връчен на

„Обединени патриоти“, е осуетен
след натиск от Анкара, а не от
Брюксел.
Каракачанов отбелязва, че
винаги е имало намеса от страна
на Турция в изборите, които се
провеждат у нас. Според него изселническите организации там се
финансират от външното министерство на Турция.

Ревизоро води
листата в Шумен
П

Емил Димитров - Ревизоро, Шумен

опулярният
Емил Димитров – Ревизоро застава начело на
листата на „Обединени патриоти - НФСБ,
АТАКА и ВМРО“ в 30-и
многомандатен избирателен район – Шумен. Ревизоро е едно
от първите знакови
лица в борбата с корупцията у нас. Шумен е и едно от местата, където патриотичното обединение
между НФСБ, АТАКА и
ВМРО дава своите
най-добри резултати.
Те се проявяват много
активно в работата на
Общинския съвет в

града, където Патриотите разработиха Програма за развитите на патриотичното възпитание, дело на доц.
д-р Стефан Минков, член на ВМРО.
Патриотите в Шумен инициираха и забрана при ежедневна религиозна дейност на територията на община Шумен да се използват уредби,
тонколони, високоговорители, мегафорни и други технически средства
за усилване на звука. В мотивите си
Патриотите посочват, че се допитали
до мнението на различните вероизповедания на територията на Шумен.
Един от най-активните представители на Обединените патриоти в
Шумен е Деан Станчев. Той е четвърти в листата за народни представители. Името му се свързва с протестите срещу създаването на центрове за мигранти в областта.

фициално партиите „Средна
европейска класа“ и Съюз
на патриотичните сили „Защита“ се присъединиха към коалицията „Обединени патриоти – НФСБ,
АТАКА и ВМРО“. А младите родолюбци от национално движение „БГ
Патриот“ и военните от запаса от
Националното сдружение на клубовете запасното войнство „За честта
на пагона” декларираха подкрепата
си за предстоящите на 26 март парламентарни избори за кандидатите
на патриотичното обединение.
Организациите застават твърдо
зад политиките и идеите на Обединени патриоти, както направиха и
по време на президентските избори
през миналата година.

СЕК, СПС „Защита“, „БГ Патриот“
и „За честта на пагона“ декларират
пълно отстояване на принципите на
Обединени патриоти, като в мотивите се посочват, че по този начин
подкрепят устойчивото развитие на
българската държава. Съхранението на българската идентичност,
опазване на родната икономика
чрез стимули за малкия и среден
бизнес, защита на националната сигурност в трудната геополитическа
ситуация, справяне с демографската криза са част от политиките, които те припознават в програмата на
„Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и призовават всички
свои привърженици да ги подкрепят с № 17 в бюлетината.

Признаха правата
на българите
в Албания
вата на всички малцинства в Албания.
Препоръчва се правата на хората с български етнически произход в района на Преспа, Голо бърдо и Гора,
да бъдат включени в
законодателството и
гарантирани на практика.
В Албания официално са признати 3
национални малцинАнгел Джамбазки, кандидат в Габрово
ства – гръцко, „макеи 24 МИР - София
донско“ и сърбо-черпоследния си годишен доклад
за напредъка на Албания Ев- ногорско, като и две етнолингвистичропейският парламент за пър- ни – ромско и арумънско. По неофиви път призова да се признае българ- циални данни българите в Албания
ското малцинство в страната. Бъл- са около 100 хиляди души и чакат от
гарският евродепутат Ангел Джам- десетилетия да бъдат признати за
базки бе най-активен при изменени- етническа група.
На ход е българското правителята на доклада и осигури подкрепа
ство и президентът, които трябва да
в парламента за прокарването му.
В официалния текст на доклада бъдат по-активни и да водят правилпише, че са необходими допълни- на политика, за да бъде признато
телни усилия, за да се защитят пра- българското малцинство в Албания.

В
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Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, съпредседател на
Обединените патриоти и кандидат за народен представител
от 15-и многомандатен избирателен район – Плевен и от 24
МИР - София:

Стига партийна омраза,
време е за обединение!

Ще обединим българските партии зад няколко ясни приоритета
за спасяване на България

Н

ие, Обединените
патриоти, ще управляваме. С
кого ще управляваме –
това ще реши българският народ. Знаете, всички
други партии си взеха
много послания и идеи
от нашата програма. Но
ние призоваваме българите да гласуват за Обединените патриоти –
така ще гласуват за оригинала, а не за подобията.
Но ние се интересуваме не толкова от това,
че са взели нещо от нашата програма, колкото

от това да се свърши работа. Няма значение кой точно ще върши нещата от
програмата ни. Важното е просто да
бъдат свършени.
След тези избори никой няма как
да управлява сам. Затова ние предлагаме на българските партии да седнем
и да се договорим за няколко важни
приоритета в следващото Народно събрание.
Затова ще призовем всички към
преговори. Но няма как да преговаряме с етнически партии. И едно е сигурното – ние няма да станем част от безпринципно управление.

А ПРИОРИТЕТИТЕ СА
ЯСНИ: ДЕМОГРАФСКАТА
ПРОГРАМА, БОРБАТА
С ПРЕСТЪПНОСТТА

Султанка Петрова,
кандидат на „Обединени
патриоти – НФСБ, АТАКА
и ВМРО“ за народен
представител в 24-ти
софийски многомандатен
избирателен район:

Кратка диагноза
на българското
здравеопазване

Д

нес българското здравеопазване е с най-ниско качество в ЕС, според индекса на Европейските здравни потребители. Въпреки въвеждането
през 2000 г. на осигурителния модел у нас, днес през 2017 г. България е с най-лоши показатели
сред страните в ЕС и света.
България е на първо място в
Европа и второ място в света по
обща смъртност на населението,
дори и пред с трани, където се

водят военни действия. Този показател заедно с продължаващата тенденция за спад на раждаемост та у нас доведе до демографската катастрофа.
Като се вземе предвид, че делът на децата, които се раждат с
майчин език български, е вече под
50%, това може да доведе до заплаха за етническия мир у нас и
проблеми за трудовия пазар.
България е най-бедната страна в ЕС, но българските граждани

доплащат най-много лични средства при ползването на медицински услуги - около 50%, т.е. съотношението публични средс тва
спрямо лични средства е 50% на
50%. В ЕС съотношението е 80% 85% към 15% - 20%.
Въпреки световната практика и
оценките на експертите от Световна-

И КОРУПЦИЯТА,
УВЕЛИЧАВАНЕТО
НА ПЕНСИИТЕ, ОЩЕ
ПО-ДОБРА ОХРАНА
НА ГРАНИЦАТА,
НОВА ПОЛИТИКА
ПО ОТНОШЕНИЕ НА
НЕЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЯ,
НОВА ПОЛИТИКА И ПО
ОТНОШЕНИЕ НА СРЕДНИЯ
И ДРЕБНИЯ БИЗНЕС.

сни“ са пореден опит за разделяне на
българското общество.
Делиха ни на леви и десни, а в последните 2-3 години отново ни делят
на русофили и американофили. Докато се делим, станахме последни по
доходи в Европа – след Румъния и Албания. Затова акцент в програмата на
Обединените патриоти е цялостно повишаване на доходите на българите.

България трябва да има правителство от експерти, а не от партийни министри. И трябва да се търси едно прагматично мнозинство за решаването
на истинските проблеми на България.
Тези проблеми не са нито леви, нито
десни.
За мен понятията „леви“ и „де-

БСП И ГЕРБ ДНЕС ОТНОВО
СЕЯТ РАЗДЕЛЕНИЕ И
ОЖЕСТОЧЕНИЕ. А НИЕ,
ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ,
ГИ ПРИЗОВАВАМЕ
КЪМ СМИРЕНИЕ И
КОНСЕНСУС. НЕ ИСКАМЕ
ПОВЕЧЕ НЯКОЙ ДА ДЕЛИ
БЪЛГАРИТЕ.

та банка, че повечето средс тва
трябва да се разходват в доболничната помощ
чрез профилактика, у нас порочните практики продължават от години. Отделят се
все повече средства за болнична
помощ – там, където за лечението на едно заболяване в напреднал с тадий се
разходват много
повече публични
средства.
Продължава и безконтролното увеличаване на средствата за медикаменти, заплащани от Здравната
каса, което е в противоречие с
всякакви регулаторни механизми
за контрол върху средствата за
медицинска помощ.
За гарантиране качес твото
на медицинското обс лужване,
според Световната здравна ор-

ганизация, един лекар трябва да
се подпомага от две медицински
сестри. За съжаление при нас съотношението е 1:0,9.
В чужбина висококвалифицираните български лекари и медицински сестри са определяни като специалисти от високо ниво, като са им
осигурени прекрасни условия за
работа и европейски заплати. Те изработват от 1000 до 8000 евро на
месец. Затова през последните 2-3
години оставаме без водещи специалисти: педиатри, инфекционисти, епидемиолози, вирусолози,
анестезиолози, патоанатоми, както
и специалисти по здравни грижи.
Ето това е картината на здравеопазването у нас. И само Обединени те пат риот и имат сме лост та да я назоват и да призоват: необходимо е системата на
здравеопазване да бъде включена като неотменима част от националната сигурност. Ако това
не бъде направено през 2017 г.,
става страшно. Ако здравеопазването стане част от системата
на националната сиг урнос т, то
ще получи приоритетна грижа и
финансиране. Това е и основната
борба на Обединените патриоти.
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Антон Андонов, кандидат на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за
народен представител в 27-и старозагорски многомандатен избирателен
район:

Ако Старият континент не се поучи
от случаите на тероризъм, ще
последват още
по-неприятни неща
Антон Андонов е организаторът на ВМРО за района на Стара
Загора, Хасково и Кърджали. Именно Андонов беше сред водачите на
протестите на жителите на
Харманли срещу печално известния център за нелегални имигранти. Сега, заедно с финансиста
Маргарита Николова от АТАКА,
Антон Андонов е втори в листата на „Обединени патриоти –
НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за 27-и старозагорски многомандатен избирателен район.

С

лучващото се в Европа, тероризмът и мигрантската вълна,
се задълбочава. Няма фронтова линия, няма армии. Има удари върху обикновените хора, които със сигурност нямат вина.
Цялата истина е следната: ако
досега войната я гледахме по телевизията и беше някъде далеч, сега вече

я виждаме в нашите градове. И ако Европа не
разбере тези уроци, ще последват още по-неприятни неща, за съжаление.

РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ
ПРОБЛЕМ ТРЯБВА ДА БЪДЕ
ИЗНЕСЕНО ТАМ, КЪДЕТО Е
НЕГОВОТО ОГНИЩЕ. А ИМЕННО
В СЕВЕРНОАФРИКАНСКИТЕ
СТРАНИ И В БОГАТИТЕ АРАБСКИ
ДЪРЖАВИ. ЗАЩОТО ТЕ СА
ГЕНЕРАТОРИТЕ НА ПОДОБНИ
НЕЩА.
Това няма да стане с високопарни приказки
за арабски революции, за демокрация и т.н. Тези
хора не са готови за подобни неща. Те вярват в
техния си бог и в негово име биха направили абсолютно всичко.
Ние тук, в България, трябва да възприемем
доста по-стриктна политика по опазване на границата. Армията и жандармерията трябва да са
пълноценно на границата и да се използва сила,
когато е необходимо.
Нужно е също връщане на военната служба

– задължително. Защото светът, в който нямаше
нужда от наборна армия, вече не е същият. Реално, в България има не повече от 4-5 хиляди
души, които имат подготовка да водят военни
действия. Това трябва да бъде поправено. Просто идва такова време.
Отдавна ние, Патриотите, настояваме нелегалните имигранти, влезли на територията на
страната ни уж като бежанци, да бъдат настанявани в центрове от затворен тип, а съществуващите у нас лагери да се преобразуват в такива от
закрит тип.

ВСИЧКО, КОЕТО НИЕ,
ПАТРИОТИТЕ, ГОВОРИМ
ОТДАВНА, СЕ СЛУЧИ. УВИ,
СБЪДНАХА СЕ ТЕЖКИТЕ НИ
ПРОГНОЗИ.
Затова и днес имаме отговорността да
призовем нашите сънародници да гласуват с
номер 17 в бюлетината. Само така България
може да бъде управлявана от патриоти, от
хора, които отдавна знаят и проблемите, и
техните решения.

Валери Симеонов, водач на листата в Бургас и в 23 МИР - София:

Можем да бъдем първа политическа сила.
Другите говорят, ние вършим работата!

Н

ие, Обединените патриоти, се
различаваме от всички, които
сега вземат послания и идеи
от нас, по едно: ние вършим това, което обещаваме.
Искахме ограда на границата –
сега я има. Спряхме ли повишението
на цената на тока? Спряхме го и никой
сега дори не помисля за увеличение.
Спряхме ли „дървената мафия“?
Спряхме я чрез мораториум върху износа на дървесина.
Намалихме влиянието на ДПС.

Именно с нашите усилия намаляват
секциите в Турция. Искахме задължително гласуване – но не за да затрудним българския избирател, а за да намалим влиянието на ДПС. Както виждате, избирателят не ни наказа, а за нас
гласуваха близо 600 хиляди души. И
подкрепата продължава да расте.
Щом останалите партии вземат
от нашата програма, значи имаме добра основа за единодействие. Ще си
паснем с останалите – добре са дошли.
Но ще бъдем настойчиви – каквито бя-

Валери Симеонов, Бургас и 24 МИР - София

хме и досега.
Бяхме и ще бъдем категорични,
че трябва да се увеличат пенсиите – да
се вдигнат минималните пенсии и да
се индексират всички останали. ГЕРБ
ни казваха, че няма пари, а сега сами
обещават това.
Ние сме хората, които свършват
работата докрай. Останалите партии
засега само говорят. И затова нека не
си мислят, че ще останат най-големи.
Съвсем скоро ние можем да сме първа политическа сила в България.

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

Плевен: Радослав Маринов - 0885602050
Ловеч: Даниел Сираков – 0886393987
Пловдив, Смолян и Пазарджик: Александър Сиди – 0888214403
Русе, Разград и Силистра: Галин Григоров – 0888214409
Стара Загора, Хасково и Кърджали: Антон Андонов – 0888922836
София-град и Кюстендил: Стефан Грънчаров – 0888214401
София-област и Перник: Кирил Караманчев – 0888214405

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

тел.: 02 980 2582
vmro@vmro.bg
www.vmro.bg
facebook.com/www.vmro.bg
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Александър Сиди, кандидат на „Обединени патриоти – НФСБ,
АТАКА и ВМРО“ за народен представител от 16-и многомандатен
избирателен район – Пловдив-град:

Днес не виждате радикалния
ислям в България. А утре?
Александър Сиди е млад български патриот. Потомък на евреи, Сиди е доказателството,
че българският патриотизъм не мрази, той приобщава. Затова и работата на Александър
Сиди е позната в цяла Южна България – в Родопите, където укрепва организациите на ВМРО,
в Пазарджик, където даде отпор на радикалния ислям, и разбира се – най-вече в Пловдив – където е един от най-активните общински съветници. С неговото име се свързва опитът на
Пловдив да бъде забранено носенето на т.нар. бурки. Днес Александър Сиди е кандидат за
народен представител от листата на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в 16-и
многомандатен избирателен район – Пловдив-град. Водач на листата в Пловдив е най-обичаната политическа фигура в Пловдив – Славчо Атанасов.

Александър Сиди и Славчо Атанасов, Пловдив - град

„България“ публикува един емоционален текст на
Александър Сиди.
Текстът е по повод
постижението на
Обединените патриоти да наложат в страната
пълна забрана за носенето на т.нар.
бурки.

У

важаеми госпожи и
господа, нима Франция, Белгия и Швейцария не са европейски държави? В първите две носенето на такова облек ло,
включващо бурки, е забранено, а в третата е забранено дори строителството на
минарета. Защото Европа е
мултикултурен, мултиетнически, но светски континент.
Агресивното нахлуване
на исляма в Европа се разби
при портите на Виена през
1529 година. Вече 5 века
войнстващият ислям се опитва да си пробие път отново към Стария континент, но
с други средства, използвайки именно прочутата евро-

Георги Дракалиев, водач на листата на
„Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в 28-ми
многомандатен избирателен район – Търговище и
И ЧАСТ ОТ ЛИСТАТА за област Бургас:

Сигурност във всяко
населено място - знаем как

Г

еорги Дракалиев е на 45 години, женен, с двама сина.
Докторант по история във
ВТУ. Магистър по стопанско управление, с втора специалност
маркетинг от БСУ. Магистър по
администрация и по управление
на човешките ресурси от ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2008 г. е
отличен от министър-председателя за доброволно участие в
спасяването на работещите в
горящата сграда на РИОКОЗ-Бургас. Общински съветник в Бургас
3-ти мандат - член на комисия по
правни въпроси, зам.-председател на комисия по общинска собственост и икономическа политика. Автор на документални
филми за тежката съдба на българите в Егейска Македония.

Георги Дракалиев, водач в Търговище
Председател на ВМРО - Област
Бургас и на Сдружение „Родолюбец“. Член на Националния изпълнителен комитет на ВМРО. „Свидетели на Йехова“ водят в мо-

мента 6 дела срещу него, защото
той е яростен противник на пропагандата и влиянието на сектите у нас.
Предложението за полиция
във всяко село, видеонаблюдение,
назначаване на пенсионирани служители на МВР и на армията като
охрана в селските райони и много
други - това са все предложения
на Патриотите. Това са неща, за
които многократно ние, Патриотите, сме настоявали.
Тези наши предложения бяха
едно от основните съгласия, които
направиха възможно съставянето
на кабинет през 2014 г. А бяха поставени отново от Патриотите при
съвсем скорошните преговори за
съставяне на нов кабинет в рамките на този мандат.

пейска толерантност.
И т ук не говорим за
обикновения бай Хасан от
което и да е българско село,
който в петък ходи на джамия, а в събота заедно със
съседа си бай Иван е цял
ден на нивата и заедно влачат хомота. Говорим за онзи
войнстващ, опасен салафизъм, който си пробива път в
Европа чрез бомбите, скрити под бурките. Онзи същият
салафизъм, който прокарва
политика и нов ред на Стария континент…
Разни правозащитници,
които с треперещи пръстчета, все още не прибрали поредния грант от чужди дарители, обилно ни обясниха

колко е важно да не забраняваме носенето на бурки,
защото това било демократично, било право на избор.
Прочутата европейска
толерантност бе разстреляна по улиците на Париж, а
след това се взриви на летището в Брюксел. И докато
Европа беше в шок от ужаса
на терора, грантовите правозащитници се скриха уплашени. Днес те изпълзяха
от дупките си и отново крещ ящо ни набиват своята
криворазбрана толерантност.
Днес Европа е във война. Бавно, но експлозивно се
налага войнстващата политика на салафитския ислям…

Волен Сидеров, водач на листата
в Ямбол:

Патриотите дават
пример за национално
съгласие

Волен Сидеров, Ямбол

К

ампанията започна. Надявам
се това да бъде територия на
политическа битка, а не на нападки. Защото България има нужда
от разум и смирение. Ние, Обединените патриоти, показахме пример как
се прави това. Оставихме назад протовопоставянията си от миналото и
сме заедно.
Сега някои казват, че искат побе-

да, искат един милион гласа. Ние, Патриотите, искаме добър живот за всички българи. България трябва да излезе от колониализма, да си върне златните залежи, електроразпределитените компании и всичко, от което
може да се печели.
В това време мнозина продължават да се кълнат в т.нар. евроатлантнически ценности. А трябва да
има много по-критичен поглед върху
ЕС и НАТО. Ние трябва да сме активни
там, а не безгласни. Един Орбан го
прави това в Унгария, значи може.
Значи е възможно да си част от ЕС и
НАТО, но да следваш националния си
интерес.
В момента патриотизмът е тенденцията на европейските народи да
кажат „стоп“ на неолиберализма,
„стоп“ на тази безумна политика, която заля Европа с мигранти. И европейските лидери не само гледаха, а и помагаха на този процес. Затова, в 2017
г., когато ще има избори в няколко
европейски държави, ще бъдат сменени тези провалили се вече лидери.
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Март под знака на патриотизма

П

реди 139 години България се
освободи от турско робство. Затова през целия месец март
ВМРО подарява на българите патриотична картичка. Тя е изработена от Националния младежки комитет на партията.
Преди 139 години, със Санстефанския мирен договор, се възроди най-ста-

рата европейска държава, основана и
съществувала през вековете с първоначалното си име - българската! Нека помним и почитаме тази велика за България
и народа ни годишнина, призовават в
текста на картичката от Националния
младежки комитет на ВМРО.
В границите на Санстефанска Бъл-

гария са попадали, с известни изключения, почти всички земи, населени с българи - Северна България без Северна
Добруджа, цяла Тракия без Гюмюрджинско и Одринско, както и цяла Македония без Солунско. Не е включено
Поморавието с Ниш, напомнят още младежите.

ПОДКРЕПЕТЕ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ НФСБ, АТАКА и ВМРО“ С № 17 В БЮЛЕТИНАТА НА
ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА 26 МАРТ 2017 г.

Патриотите тръгват
към победата

к

оалиция „Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО“
ще се борят за първото място на парламентарните избори. Патриотите ще се съобразяват само и
единствено с желанията на българския народ, за разлика от левите и
десни модели, които слушат нарежданията от Анкара, Вашингтон или

Брюксел.
Такава категорична заявка дадоха лидерите на коалицията Валери Симеонов, Волен Сидеров и Красимир Каракачанов. Заедно те откриха предизборната кампания
пред паметника на Незнайния войн
в София, където поднесоха венци и
цветя.

Обединените патриоти набират
подкрепа изключително бързо

С

амо за седмици „Обединени
патриоти – НФСБ, АТАКА и
ВМРО“ са увеличили процента на своята подкрепа. Преди месец
„Алфа рисърч“ измери 10,7% за коалицията, само седмица по-късно
„Галъп интернешънъл“ оповести

данни за подем - 11,9% сред гласуващите дават подкрепата си за Обединените патриоти.
Междувременно, в изказвания
пред медии, социологът Кольо Колев допусна възможността Патриотите да объркат сериозно плано-

вете на ГЕРБ и БСП. Обединените
патриоти бяха едно от явленията на
скорошните президентски избори,
където Красимир Каракачанов взе
близо 600 хиляди гласа. Сега, по
всичко личи, че този резултат ще
бъде сериозно подобрен.

К у п у ва н е то и п род а ва н е то
н а гл а со в е е п р е ст ъ п л е н и е

