
Патриотите:
Да блокираме границата срещу турските на-
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Красимир Каракачанов: 
Гласувайте за „Обединени патриоти – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО“ с номер 17 в бюлетината!

КуПуВането и ПРодаВането 
на глаСоВе е ПРеСтъПление

Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО“ продължават 
да увеличават подкрепата 

си. В края на февруари „Алфа рисърч“ 
показа, че 10,8% от твърдо гласува-
щите ще подкрепят Обединените па-
триоти. В първите дни на март „Галъп 
интернешънъл“ измери, че 11,9% 
сред гласуващите ще изберат патри-
отичната коалиция, която е с № 17 в 
бюлетината.

В средата на март обаче 
„Барометър България“ показа 
14,4% и реална възможност 
Обединените патриоти да из-
преварят ГЕРБ и БСП. Ако този 
резултат се пресметне само 
сред гласуващите, то една пета 
от вота ще отиде за Патриотите 
– или близо 1 милион гласове.   

В наскоро отминалите пре-
зидентски избори кандидатът 

на Обединените патриоти Кра-
симир Каракачанов взе близо 
600 хиляди гласа. Сега този ре-
зултат ще бъде сериозно подо-
брен.

Обединените патриоти ще 
бъдат реален фактор, от който 
ще зависи следващото управле-
ние.

БългаРия над ВСичКо!

Обединените патриоти набират подкрепа изключително бързо

Българи, подкрепете „Обе-
динени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО“   в нашето 

общо усилие да извоюваме побе-
да на тези избори и да имаме най-

после патриотично управление. 
За пръв път Патриотите се явяват 
обединени на парламентарни избо-
ри, за пръв ние, българските патри-
оти, можем да спечелим. Заедно!

Това призова Красимир Кара-
качанов в емоционално обръще-
ние към читателите на „България“. 
Каракачанов беше изключително 
успешен кандидат за президент и 

взе близо 600 хиляди гласа. Всич-
ки социологически прогнози по-
казват, че сега Обединените па-
триоти ще надминат с много този 
резултат и имат изгледи да бъдат 

първа формация на изборите. 
 
Цялото обръщение на Кра-

симир Каракачанов четете на 
стр. 5
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Реорганизация на МВР и местни 
патрули навсякъде. Това пред-
ложение на Патриотите защити 

наскоро Юлиан Ангелов в предизбо-
рен дебат. Ангелов припомни, че това 
е предложение именно на Патриоти-
те, а сега всички са започнали да го 
говорят.

Юлиан Ангелов е организацио-
нен секретар на ВМРО, депутат в 43-
тото Народно събрание, сега е водач 
на листата на „Обединени патриоти 
– НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в 24-ти много-
мандатен избирателен район в София.

Във всяко малко градче трябва да 
има полицейски участък с патрули, 
както е в Румъния. Там хората са го на-
правили и няма битова престъпност. 
У нас самите полицаи се притесняват 
за сигурността и доходите си. Всеки 
полицай, който се е опитвал да проти-
водейства на извършителите на бито-
ва престъпност през последните 20 
години, е бил обект на агресия, заяви 

Ангелов.
Отделно, ако полицаят респекти-

ра агресорите, след това различни 
НПО-та започват да го съдят, да тор-
мозят шефа на полицията да го увол-
ни. 61 хиляди души са в системата на 
МВР - може да се реорганизират, за да 
има полицейско присъствие и в мал-
ките населени места, обясни той.

За да се случи това, според Анге-

лов, трябва да бъде намалено източ-
ването на средства чрез обществени 
поръчки. Не може МВР да закупува 
една полицейска униформа за 600 лв., 
когато същата може да бъде закупена 
за малко над 100.

Патриотът разкри, че в момента 
в 2/3 от населените места в България 
няма никакво полицейско присъствие, 
което не е нормално в една държава, 
в която се вихри толкова голяма бито-
ва престъпност.

Мерките, които трябва да се 
предприемат, са въвеждане на виде-
онаблюдение, бързи съдебни проце-
си за престъпления от този тип, дежур-
ни съдилища. Да се премахне т.нар. 
маломерно престъпление, защото 
една огромна част от тези престъпле-
ния са за под 50 лева. Всички крадци, 
без значение на каква стойност е от-
краднатото от тях, трябва да носят 
своята отговорност, категоричен е 
Юлиан Ангелов.

Силната армия е един от 
приоритетите на „Обе-
динени патриоти – 

НФСБ, АТАКА и ВМРО“. Връща-
нето на наборната военна 
служба беше един от акценти-
те в работата на Патриотите в 
отминалото Народно събра-
ние. Според НФСБ, АТАКА и 
ВМРО всички пълнолетни бъл-

гарски младежи трябва да пре-
минат 6-месечно военно обу-
чение.

Трябва да се въведе набор-
ната служба, военното обуче-
ние в училищата, а за неграмот-
ните младежи да има 12-месеч-
на алтернативна служба под 
формата на трудово-образова-
телна повинност, заявиха преди 

време Патриотите.
Крайно време е български 

офицер, който е влязъл в арми-
ята, да мисли за службата на 
родината, без да има каквито и 
да било притеснения от социа-
лен характер. Незабавно трябва 
да започне работа по връщане 
на престижа и мощта на българ-
ската армия.

300 лева минимална 
пенсия и индекса-
ция на всички оста-

нали пенсии спрямо средния осигури-
телен доход. Това е залегнало в про-
грамата на „Обединени патриоти – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО“ с номер 17 в 
бюлетината. 

Когато преди няколко месеца ГЕРБ 
и Реформаторите пробваха да направят 
ново правителство след оставката на 

Борисов, Патриотите поста-
виха точно това условие, за 
да го подкрепят. Останалите 
партии не изпълниха усло-
вието, но Патриотите не от-
стъпиха и парламентът беше 
разпуснат, без да се състави 
нов кабинет.

С това принципно пове-
дение Обединените патри-
оти доказаха за пореден път, 
че не ламтят за власт. Неслу-

чайно Патриотите подкрепиха програ-
мата за управление на предишното пра-
вителство, но не участваха с министри 
в него.  

Обединените патриоти ще поста-
вят това условие и в преговорите с ос-
таналите партии след изборите. По 
всичко личи, че трябва да се направи 
правителство с по-широка подкрепа. 
Очертава се това правителство да бъде 
именно с мандата на Патриотите. 

След като победим в парла-
ментарните избори, ще по-
каним всички основни бъл-

гарски партии (без етническите) и 
ще започнем разговор по няколко 
приоритета за България. Основни-
ят от тези приоритети е повишава-

нето на доходите. Това е официал-
ната позиция на „Обединени па-
триоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, 
след като стана ясно, че Патриоти-
те ще бъдат сред първите партии 
и могат да спечелят изборите, а с 
техния мандат може да се състави 

истинско програмно управление 
на страната. 

За разлика от каращите се по-
между си БСП и ГЕРБ, Обединени-
те патриоти предлагат помирение 
и преговори между всички нацио-
налноотговорни партии. Така може 

да се направи истински експертно 
правителство, което да осигури 
стабилността и сигурността на 
България срещу външните запла-
хи.

По този начин патриотичната 
коалиция с номер 17 в бюлетината 

ще осигури спокойствие за Бълга-
рия, както и защита срещу вмеша-
телството на Турция и други външ-
ни сили. Първата работа на новия 
експертен кабинет трябва да бъде 
повишаването на доходите – това 
е целта на Патриотите.  

оБединени ПатРиоти:

СигуРноСт ВъВ ВСяКо 
наСелено мяСто
нужна е ПоВече гРижа за Полицаите

„обединени патриоти – нФСБ, атаКа 
и ВмРо“ са за силна българска армия

Каракачанов призова за развитие на ски туризма 
в името на хората в планинските региони

С номер 17 минималната 
пенсия става 300 лв., а всички 
останали пенсии също се 
повишават

ВМРО, част от коалицията 
„Обединени патриоти“, в 
следващия парламент ще 

настоява за незабавно приемане 
на забавените с години планове 
за Пирин, Рила и Витоша.

Ще предложим и настояваме 
Народното събрание да приеме 
законодателни промени, облек-
чаващи изграждането на спортна 
инфраструктура не само в при-
родните паркове, а навсякъде, 
където е възможно в български-

те планини, каквато е практиката 
в Европа. Това се казва в позиция 
на лидера на ВМРО Красимир Ка-
ракачанов.

Планинските региони в Евро-
па са най-богатите, а в България 
те са най-бедните. У нас по тези 
места хората се препитават от 
бране на гъби, билки и садене на 
картофи, както е било в Средно-
вековието. Това ли искаме за на-
шата страна? Бедност и мизерия. 
И защо това се случва? Заради 

една групичка еколози - финан-
сирани от чужбина, посочва се в 
позицията.

На нас не ни е безразлично 
какъв е стандартът на живот на 
тези над 600 хиляди българи, 
които живеят в планинските ра-
йони на страната. Те могат да пе-
челят много повече, ако райони-
те се развият като национални и 
меж дунар од ни т урис т ичес ки 
центрове.

Как то пре д ложих ме чрез 

промени в Закона за вероизпове-
данията да се забрани финанси-
ране на религиозни общности в 
България от чужди фондации и 
НПО, така явно трябва да се пред-
ложи забрана на всички чужди и 
финансирани от чужбина НПО-та, 
които работят във вреда на бъл-
гарския бизнес и туризъм. Това 
пише още Красимир Каракачанов 
и напомня, че подобна забрана е 
въвел министър-председателят 
Орбан в Унгария. 

Патриотите от ВМРО отдавна 
са доказали, че подкрепят бъл-
гарската природа. Начинанието 
на ВМРО „Зеленото е родолюбие“ 
се развива от години с акции за 
опазване на природата. Именно 
Патриотите прокараха моратори-
ум върху износа на дървесина, за 
да спрат масовата незаконна сеч. 
Според Патриотите има начини 
да се запази природата, но хора-
та да печелят от нея и да живеят 
добре. 

Оградата на границата с 
Турция, разполагането 
на армия там и повише-

ните санкции за каналджийство 
са само част от постиженията 
на Патриотите в последния пар-
ламентарен мандат. 

Сега Обединените патри-
оти продължават усилията за 
недопускане на нелегални ими-

гранти. Можете да ги подкре-
пите с номер 17 в бюлетината. 

Само преди месеци все 
още имаше политици, като 
проваленият бивш президент 
Плевнелиев, които противоре-
чаха на идеята за разполагане 
на армията по границата. Сега 
е повече от ясно, че Патриоти-
те бяха прави, а армията на 

границата дори трябва да се 
увеличи. 

Благодарение на патрио-
тичната коалиция в България 
вече не могат да се носят бурки, 
а за да бъде възможно ради-
калният ислямизъм да бъде 
преследван от закона – Патри-
отите внесоха промени в Нака-
зателния кодекс.

В България достъпът на мигранти е силно 
намален – заради усилията на Патриотите

започваме съвсем нова политика 
за рязко увеличаване на доходите
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не Влизайте В туРСКия СценаРий! 
Бъдете хладноКРъВни и Разумни!

1000 автобуса с из-
борни „турис-
ти“ са вече го-

тови да влязат у нас, а в България по-
лицията започна да разкрива складо-
ве с хранителни продукти, с които се 
извършва на практика купуване на гла-
сове за протурската партия ДОСТ.

Затова Обединените патриоти 
призовават за ефективна блокада на 
границата и започват действия в тази 
посока. Блокадата е нужна, за да се 
пресече пътят на турския президент Ер-
доган към българския парламент.

Начело на действията на Патри-
отите застава евродепутатът от ВМРО 
Ангел Джамбазки.

С масовия изборен туризъм Ердо-

ган иска да даде гласове на ДОСТ. В съ-
щото време заявленията за гласуване 
в самата Турция са рекордно много. 
Турският социален министър пък при-
зова изселниците в Турция да гласуват 
масово, декларирайки подкрепа за 
ДОСТ. Предвидени са редица облекче-
ния за онези от тях, които го направят. 

Навършиха се 32 години от 
жестокия терористичен акт, 
извършен от Турското на-

ционално освободително движение 
в България на гара Буново. Бомбата 
е поставена във вагона за майки с 
деца на влак № 326, пътуващ от Бур-
гас за София. Загиват 3 деца и чети-
рима възрастни, други 9 души са 
ранени, между които и две деца.

За да отбележат датата, пред-
ставители на „Обединени патриоти 
– НФСБ, АТАКА и ВМРО“ отново се 
събраха на гара Буново в почит към 
паметта на загиналите. Сред тях 
бяха председателите на НФСБ и АТА-
КА – Валери Симеонов и Волен Си-
деров, както и организационният 
секретар на ВМРО Юлиан Ангелов.

Обединените патриоти 
не забравиха жертвите 
от атентата на гара Буново

БългаРи, да затВоРим гРаницата 
СРещу изБоРния туРизъм от туРция

Турският посланик се 
появи в кадри на пре-
дизборен клип на 

ДОСТ. Освен че е наруше-
ние на Виенската конвен-
ция за дипломатическата 
работа, това е дръзка про-
вокация, която цели да по-
каже ясно зад коя партия 
застава Турция. 

Явно някой си мисли, 
че така въпросът ще стане междудър-
жавен и това ще проправи пътя на по-
редната противоконституционна 
формация. 

След реакцията на Патриотите от 

ВМРО ЦИК забрани излъчването на 
скандалния клип, на който се появява 
и надпис на турски език – от т.нар. 
Тюркян чешма. Агитацията на турски 
в интернет пък въобще не е спирала, 

както се вижда на електронната 
страница на ДОСТ.

В същото време Обедине-
ните патриоти предупреждават, 
че на тази провокация не бива 
да се обръща излишно голямо 
внимание, защото точно това е 
целта на режима на Ердоган.

Затова Патриотите призо-
вават за хладнокръвна общест-
вена реакция – всяка обществе-

на истерия сега е всъщност част от 
сценария на Ердоганова Турция за 
дестабилизиране на България и за 
мобилизиране на турски гласопода-
ватели.

Благодарение на усилията на 
Патриотите в последния пар-
ламентарен мандат изборни-

те секции в Турция бяха ограничени 
до 35. Така възможността на Ердо-
ганова Турция да се меси във въ-
трешните работи на страната ни на-
маля съществено. 

Гласуването за противоконсти-
туционни и етнически партии стана 
част от държавната политика на Тур-
ция. В годините от това се възполз-
ваха ДПС, ДОСТ и други подобни.

С усилията на ВМРО на няколко 

пъти бяха касирани избори в раз-
лични секции в Турция, защото се 
виждаше, че според протоколите 
са гласували невъзможно много 
хора. 

Това ясно показва машинаци-
ите в югоизточната ни съседка. Ам-
бицията на режима на Ердоган е 
този път да вкара още повече депу-
тати в българския парламент. 

Целта на Патриотите е гласува-
нето от Турция да се преустанови 
веднъж завинаги. Това ще стане 
веднага след изборите, в които се 
очаква Обединените патриоти да 
спечелят. Можете да подкрепите 
„Обединени патриоти – НФСБ, АТА-
КА и ВМРО“ с номер 17 в бюлети-
ната.

Секциите в Турция са само 35 
благодарение на Патриотите

Спряха скандалния клип на доСт 
след реакция на Патриотите

Лидерът на ВМРО и съпредседа-
тел на Обединените патриоти 
Красимир Каракачанов остро 

осъди изявлението на говорителя на 
турското министерство на външните 
работи, в което се казва, че България 
не зачита правата на малцинствата.

Това е нагла и арогантна намеса 
във вътрешните ни работи. Турция 
вече дори не прикрива намеренията 
си да участва в управлението на Бъл-
гария чрез подкрепата си за опреде-
лена политическа партия, която участ-
ва на парламентарните изборите.

Каракачанов смята, че „Турция на 
Ердоган“ и „права на хората“ са окси-
морони, тъй като турската държава 
гази правата на собствените си граж-
дани – не само кюрди и арменци, а и 
етнически турци. Над 70 хиляди тур-

ски граждани са арестувани, сред 
които не само военни и полицаи, но 
и преподаватели, адвокати, журна-
листи. 

Поредният акт на вмешателство 
от страна на Турция безспорно не бива 
да бъде оставен без последствие от 
официална България, категоричен е 
Каракачанов.

Според него България ясно и ка-
тегорично трябва да оттегли подкре-
пата за членство на Турция в ЕС, която 
няколко поредни правителства заявя-
ваха. Държавата като Ердоганова Тур-
ция няма място в Европейския съюз, 
категорично заявява Каракачанов.

Турският посланик да бъде изго-
нен.

Искаме също така незабавно за-
тваряне на българо-турската граница. 
Само така България ще може да защи-
ти суверенитета си и опитите за вме-
шателство. Така ще защитим страната 
си от привнесени „български избира-
тели“, а също и от тълпи нелегални 
имигранти, които югоизточната ни съ-
седка заплашва не от скоро да пропус-
не към Европа. Патриотите имаме го-
товност да блокираме границата, за 
да попречим на турската инвазия, коя-
то вече съвсем неприкрито се про-
крадва към най-висшата ни институ-
ция – българският парламент, казва в 
заключение Красимир Каракачанов.

турция не крие наглата си 
намеса във вътрешните 
работи на България

ноВини

ангел джамБазКи 
ПоВежда БлоКада на 
гРаницата 
СРещу нашеСтВието 
на туРСКи 
глаСоПодаВатели
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Посегателство върху 
български паметник 
в Бесарабия. ВмРо 
сигнализира 
Спешно писмо 

до президента 
на Република 

България Румен Ра-
дев, до министър-
председателя Огнян 
Герджиков и до ми-
нистъра на външните 
работи Ради Найде-
нов изпрати Краси-
мир Каракачанов. 
Лидерът на ВМРО на-
стоява да се провери информацията 
за осквернен български паметник в 
Болград, Украйна. 

Според снимки в медиите паме-
тникът на българските опълченци в 
бесарабския град е демонстративно 
надраскан с жълта и синя боя, а вър-
ху една от стените му стои надпис 
„Чемодан, вокзал, София“.

Болград е средище на етнически-
те българи. По цветовете на боята 
можем да съдим, че става дума за 
националистическа агресия срещу 
нашите сънародници в Бесарабия. 

Внушението, че етническите българи 
са нежелани в Болград, се подсилва 
и от недвусмисления надпис, който в 
превод означава „Куфар, гара, Со-
фия“.

Каракачанов настоява за бърза 
реакция от страна на официална Со-
фия. В писмото си той пише: „Българ-
ските институции трябва незабавно 
да защитят сънародниците ни и бъл-
гарската историческа памет, както и 
да покажат, че подобни вандалски 
прояви и каквито и да било актове на 
дискриминация и омраза няма да бъ-
дат търпени от страна на България“.   

ВМРО с тревога 
наблюдава процесите 
в Македония. Не тряб-
ва да се правят ком-
промиси и да се допус-
ка албанският като 
втори официален 
език. Ако Македония 
сега се огъне под нати-
ска, утре може да се 
стигне включително и 
до фактически разпад на държавата.

Това посочва в своя декларация 
лидерът на ВМРО Красимир Каракача-
нов по повод извънредното положе-
ние в Република Македония. 

Ние желаем нашите сънародници 
в Република Македония, от които мно-
зина са и български граждани, да жи-
веят в мир и да са сигурни за бъдеще-
то на деца си и няма да позволим да 
бъдат подложени на агресия и опас-
ност, пояснява Каракачанов.

Категорично се противопоставя-
ме на идеите за двуезичност, федера-
лизация и кантонизация на Македо-
ния. В Европа и в развития свят не съ-
ществува понятието „колективни пра-
ва”. В основата на държавите и дър-
жавността са индивидуалните човеш-

ки права. Поставянето на табели на 
албански език на места, където живе-
ят наши братя, е демонстрация на 
нещо друго, но не и на човешки права.

Сигурността и спокойствието на 
нашите сънародници, живеещи в Ма-
кедония, е национален приоритет на 
България и на ВМРО, която е един от 
водещите фактори в политическия жи-
вот на страната. Разиграването на кар-
тата за дестабилизиране на Македо-
ния е опасна игра, в която ние няма 
как да стоим безучастни, продължава 
декларацията на Каракачанов.

Българите винаги сме уважавали 
и ще уважаваме всеки, но когато ня-
кой, който и да е той, си позволи да си 
играе със съдбата на Македония, ви-
наги ще срещне нашата безкомпро-
мисност, декларира още Каракачанов.

ВмРо призова 
македония да не се 
поддава на натиск и да 
не допуска албанизация

Основните цели на Обеди-
нените патриоти са да увели-
чат пенсиите, да спрат бито-
вата престъпност, която тор-
мози цяла България, да изгра-
дят една силна мощна българ-
ска армия, да спрат нелегална-
та миграция. 

 Обединените патриоти са 
подкрепени и от Съюза на па-
триотичните сили „Защита“, 
„Средна европейска класа“, „За 
честта на пагона“ и „БГ Патри-
от“.

Коалиция „Обединени патри-
оти - НФСБ, АТАКА и ВМРО“ 
ще се бори за първото място 

на парламентарните избори. Патри-
отите ще се съобразяват само и 
единствено с желанията на българ-
ския народ, за разлика от левите и 
десни модели, които слушат нареж-
данията от Анкара, Вашингтон или 
Брюксел. 

Такава категорична заявка 
дадоха лидерите на коалицията 
Валери Симеонов, Волен Сидеров 
и Красимир Каракачанов. Можете 
да ги подкрепите с номер 17 в бю-
летината.

Хиляди се включиха в гран-
диозното шествие на Обединени-
те патриоти, което се превърна в 
основна новина в страната. НФСБ, 
АТАКА и ВМРО показаха за поре-
ден път силата на обединението 
на патриотичните сили. 

Искаме да управляваме Бъл-
гария и ще я управляваме само в 
интерес на българския народ. За-
това сме обединени и тръгваме 
към нова победа. По нов стил 26 
март е денят, в който българинът 

превзе Одрин. Сега ние тръгваме 
на битка за България, заяви Кара-
качанов. 

Множеството мина през цен-
тралните столични улици. Шест-
вието се спря пред сградата на 
информационното бюро на Евро-
пейския парламент в София, къ-
дето последваха мощни освирк-
вания в знак на несъгласие с на-
трапените т.нар. европейски цен-
ности, които пропагандират кра-
ен либерализъм и разврат.

 Под звуците на патриотични 
маршове и песни, както и възтор-
жени възгласи „България“, шест-
вието стигна до храм-паметника 
„Св. Александър Невски“. Пред-
седателят на ВМРО Красимир Ка-
ракачанов заяви, че 27 години по-
литиците от ляво и дясно се под-
лагат на протурската политика. 
Затова ние, Обединените патри-
оти, си подадохме ръка, защото 
България е в опасност. България 
днес е с най-ниската раждаемост, 
с най-високата смъртност, с най-
много ракови заболявания на гла-
ва от населението в Европа, с най-
ниски доходи, с най-ниски пенсии 
и заплати. Отново турски партии 
се опитват да определят бъдеще-
то на страната ни, посочи Карака-

чанов.
 За разлика от другите пар-

тии, които всяка сутрин питат 
своите началници в Брюксел как-

во да правят, ние нямаме начал-
ници нито в Брюксел, нито във 
Вашингтон, нито в Анкара, нито в 
Москва. Нашето семейство е це-
локупният български народ. Не 
спазваме и не се интересуваме от 
никакви измислени европейски 
ценности, трети пол и гей тоалет-
ните. Ние се интересуваме от 
това, че нашите български съ-
граждани, над 2 милиона българ-
ски пенсионери, живеят с най-ни-
ските доходи в Европа, заяви 
пред хилядите патриоти Карака-
чанов. Той беше категоричен, че 
компромиси с българския инте-
рес няма да правят.

Ще слушаме само 
народа, а не Брюксел 
и Анкара 

оБединените ПатРиоти:

ПатРиотите иСКат ВлаСтта, за да ПРитиСнат еС СРещу 
мигРацията

ноВини
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За разлика от другите, които 
27 години разделяха нацията, 
ние, Патриотите, сме обеди-

нени. Тръгваме на тази битка, не за 
да бъдем трета политическа сила. 
Тръгваме, за да дадем на българи-
те истинско патриотично управле-
ние. Ние ще спечелим тези избори! 
Заедно можем да осигурим достой-
но бъдеще за България и българ-
ския народ.

уСПяВаме ВъВ ВСичКо, 
Което Сме заПочнали! 

Вече изместихме ДПС от роля-
та му на балансьор. Обещахме и го 
направихме. Идва ред на т.нар. пар-
тия ДОСТ. 

Ще затворим границата заедно 
и няма да позволим на автобусите 
с платени избиратели от Турция да 
влизат безконтролно. Протестирах-
ме години наред срещу цените на 
тока, поехме контрола върху КЕВР 
и цените на тока спряха да растат. 

Именно благодарение на на-
шите усилия секциите в Турция бяха 
намалени до едва 35. Ние настоях-
ме и за задължителното гласуване, 
което направи така, че да намалее 
делът на купените и зависимите 
гласове, на етническия и корпора-
тивен вот. Сега се опитват да зали-
чат задължителното гласуване, но 
ние Ви призоваваме: задължително 
гласувайте! Важно е!

Ние наистина правим това, 
което обещаваме. Искахме затва-
ряне на границата с Турция и това 
се случи с изграждане на ограда. 
Настояхме да се изпрати армията 
срещу незаконната имиграция и 

това се случи. Настъпихме срещу 
интересите на дървената мафия и 
наложихме мораториум, който 
спря нелегалната сеч. Настъпихме 
срещу радикалния ислямизъм. 

Стъпка по стъпка водим наша-
та битка да освободим България. 
Преди президентските избори Ви 
обещах, че тръгваме в тази битка 
за освобождението на България от 
всички онези хора, вътрешни и 
външни сили, които я поставиха на 
колене през последните 27 години. 

нашият Резултат на ПРези-
дентСКите изБоРи е ПоКазате-
лен – БългаРите иСКат ПатРио-
тизъм. 

След като спечелим тези избо-
ри, ние ще призовем всички нацио-
налноотговолни партии да се със-
тави управление, което да реши 
бързо няколко въпроса: доходите 
и специално пенсиите, личната и 
националната сигурност, пробле-
мите в здравеопазването и демо-
графската политика.  

Така ще покажем силата на на-
ционалното обединение. Близо 
трийсет години ни разделяха, мач-
каха ни. Деляха ни на леви и десни, 
на русофили и русофоби. В резултат 
на това сме най-болната и най-бе-
дна нация в Европа. С най-висока 
смъртност и с най-ниска раждае-
мост. С гета навсякъде.

Всички виждат, че България се 
циганизира, но останалите партии 
предпочитат да плащат за цигански 
гласове, вместо да решават пробле-
мите. Всички виждат, че България 
се турцизира, но си правят сметки-

те да управляват заедно с една или 
друга етническа партия. Всички 
виждат, че българите се топим със 
7 души на час. И ние, Патриотите, 
говорим това от десетилетия. Дру-
гите едва сега започнаха. Дано да 
не е късно. 

Ние искаме балансирана външ-
на политика. Да, България е част от 
Европейския съюз и НАТО, но не 
бива да превръщаме Русия във 
враг. Не бива да забравяме, че Ки-
тай и Индия се развиват изключи-
телно бързо. Не бива да бъде без-
ропотен член на разни съюзи, до-

като ни предлагат храни второ ка-
чество, искат да ни оставят във 
„втората цедка“ на Европа и да ни 
превърнат в лагер за мигранти. Не 
сме и няма да бъдем гетото на Ев-
ропа!  

Ние, Обединените патриоти, 
връщаме достойнството на бълга-
рина. Погледнете армията ни. Днес 
е сведена до жалко положение. 
Монополите ни грабят. Търговските 
вериги мачкат българското произ-
водство. Малкият и среден бизнес 
изнемогва. Здравеопазването не е 
приоритет на властниците, а то 

трябва да е част от националната 
сигурност. За всичко това говорим 
и действаме от години.  

България е разграден двор, в 
който всеки прави каквото си иска. 
Финансират отвън етнически пар-
тии, финансират мюфтийството, 
развъждат радикален ислямизъм. 
През това време ние се гърчим и 
гънем.

КАЗВАМЕ: СТИГА! ИДВА ВРЕМЕ 
ЗА ПАТРИОТИЗЪМ. ПАТРИОТИЗМЪТ 
Е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА 
БЪЛГАРИЯ. 

КРаСимиР КаРаКачаноВ, лидеР на ВмРо, СъПРедСедател на оБединените 
ПатРиоти и Кандидат за наРоден ПРедСтаВител от 15-и многомандатен 
изБиРателен Район - ПлеВен:

Печелим изборите! 
обединяваме българите! 
Връщаме достойнството на хората!

СтаноВища

По-високи пенсии, пълното спиране на миграцията, 
безкомпромисна борба с битовата престъпност 

Минималните пенсии 
ще станат 300 лв., а 
всички останали ще 

се индексират спрямо сред-
ния осигурителен доход. Това 

е основен приоритет на „Обеди-
нени патриоти – НФСБ, АТАКА и 
ВМРО“

Ще има реална борба с цига-
низацията и ограничаване на не-

грамотната раждаемост. Дори и в 
най-малкото населено място ще 
има полиция. 

 Ще бъде поставен акцент 
върху авторитета и гордостта на 

Българската армия. Ще бъде спря-
на нелегалната имиграция. 

Още акценти от програмата 
на Обединени патриоти – на стр. 6

„оБединени ПатРиоти – нФСБ, атаКа и ВмРо“:
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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:

ВалеРи СимеоноВ:

Още акценти от програмата на „Обединени 
патриоти - НФСБ, АТАКА и ВМРО“

Продължение от стр. 5

Създаването на национален 
фонд за подпомагане на малките и 
средни предприятия. Върху тях трябва 
да се гради икономиката на България.

Ние сме единствената политиче-
ска сила, която през годините проти-
востоеше и противостои на алчността 
на монополите. 

Искаме гъвкава промяна на ддС 
за лекарства, учебници, детски стоки, 
хранителни стоки и др. 

Ще работим за въвеждане на нов 
данък върху оборотите на големите 
търговски вериги, с който да се дофи-
нансират местните земеделски про-
изводители и преработватели.

 

Настояваме да се ограничи фи-
нансирането на политическите пар-
тии.

 
Считаме, че рискът от банковите 

сделки следва да се разпределя спра-
ведливо и ще предложим законода-
телни промени за това.

 
Изтичането на подготвени меди-

цински кадри е престъпление, което 
трябва да бъде прекратено с поставя-
нето на здравеопазването като прио-
ритет на националната сигурност. 

Трябва да бъде премахнат моно-
полът на здравната каса и облекчен и 
ускорен процесът на лечение във всич-
ките му фази.

Нужно е връщането на болниците 
в малки градове. Ние сме за законови 

промени, гарантиращи продажбата на 
лекарства в селата от фелдшери, пъту-
ващи аптеки и дрогерии.

Да се създаде държавна стратегия 
за борба с масовите заболявания – сър-
дечно-съдови заболявания, гръбнач-
ни изкривявания, психически раз-
стройства, наркомании и т.н.

Производството и вносът на евти-
ни лекарства трябва да са държавна 
политика.

ние се застъпваме за цялостна 
образователна реформа, връщане на 
възрожденския дух и националното 
самосъзнание в училищата и универ-
ситетите. Родолюбието в образовател-
ната система трябва да бъде основа за 
възпитание и извисяване на българ-
ския дух. 

Нужно е засилване на дисципли-
ната в училищата чрез по-строг кон-
трол и учебно-възпитателни и адми-
нистративно-наказателни мерки. На-
стояваме за истински безплатно сред-
но образование, безплатни ясли и дет-
ски градини.

Борим се за приобщаване на етно-
сите от най-ранна възраст чрез прила-
гане на законови мерки за овладяване 
на българския език още в детската 
градина. 

Борим се и срещу допускането на 
ислямистки доктрини под формата на 
религиозно образование в българска-
та учебна система.

защитата на уникалната българ-
ска природа е една от най-важните ни 

цели. Ние сме за ревизия на всички 
строителни разрешения по българско-
то Черноморие и планинските курорти, 
както и срещу хищническото изсичане 
и износ на българските гори. От друга 
страна, не приемаме поставянето на 
35% от територията на България в „На-
тура 2000“, при среден процент за ев-
ропейските държави 12 - 15%, и счита-
ме, че това изключително утежнява 
стопанската дейност в бездруго изо-
станалите планински и полупланински 
райони, тънещи в нищета и бедност.

държавата трябва да субсидира 
екологично чистите земеделски про-
изводства и да забрани опити и използ-
ване на ГМО.

Разработването на нови подземни 
богатства трябва да става само след про-
веждане на регионален референдум.

Това, което ние, Обединените 
патриоти, направихме заедно 
в предното Народно събра-

ние, доказва на целия български на-
род, че може да има политически 
отговорни хора и политически отго-
ворна коалиция, която изпълнява 
своите обещания.

Мисля, че това е най-силният ар-
гумент да бъдем подкрепени с но-
мер 17 на предстоящите избори. Пос-
ледвайте нашия модел на обедине-
нието. Нека всички покажем, че за-
едно сме много по-силни!

Обединението на патриотите се 
приема много добре от хората и е 
пример за политиците в България, че 
трябва да са единни в името на Оте-
чеството. 

ние ПРодължаВаме БоРБата 

за оКончателно изчиСтВане и 
ниКаКВо доПуСКане отноВо на 
ВлаСтоВи Позиции на антиБъл-
гаРСКите ПРотиВоКонСтиту-
ционни ПаРтии дПС и доСт.

НФСБ, АТАКА и ВМРО са гарант 
за нова политика за доходите, за раз-
витие на икономиката и за национал-
на и лична сигурност. Ние последо-
вателно отстояваме интересите на 
българите в здравеопазването, в 
борбата срещу монополистите. Ние 
направихме гласуването задължи-
телно – за да намалим дяловете на 
купения и етническия вот. Сега се опит-
ват да заличат задължителното гла-
суване, но ние призоваваме бълга-
рите за активност. Важно е да гласу-
вате, за да не ставаме заложници на 
етническите партии!  

Гласувайте, за да не ставаме 
заложници на етническите партии!

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

Ние, Обед инените патриоти, 
трябва да победим. Дадохме 
пример как надмогваме лично-

то в името на страната си. Този пример 
предстои да бъде оценен от български-
те граждани. Убеден съм, че те ще да-
дат подкрепата си за нас като за първа 
сила, за да може следващото управле-
ние на България да направи наистина 
това, което трябва. 

Патриотите години наред се 
сблъскваха със стена от антибългари-
зъм. Дошло е времето тази стена да 
бъде пробита. Става въпрос за живота 
на всички българи, не за нашите пар-
тийни централи. Става въпрос за това 
дали ще я има България след десет го-
дини. 

Ние сме най-сериозни критици на 
Европейския съюз, който трябва да се 
промени. Затова управлението трябва 
да е на Обединени патриоти - за да мо-

жем да поставим въпросите, които въл-
нуват България и Европа.

 Ако ние управляваме, ще поста-
вим въпросите, които не се поставяха 
досега – за границите на Европа. Има 
ли такива изобщо? Пазят ли се? Ние сме 
на самата граница. Как ще продължава 
европейската политика по този въпрос? 

ще идВат ли още ПРеСтъПни-
ци, за Които еВРоПа отВаРя оБятия 
и ги ПРиема? не! и не тРяБВа. 

България ще се развива ли иконо-
мически или ще бъде втора, трета ка-
тегория? България ще развива ли собст-
вена енергетика? Това са въпросите, 
които само Патриотите могат да поста-
вят, никой друг.

Затова искаме Вашето доверие. 
Ако утре имаме възможност да поемем 
управлението на страната, ще поставим 
всички тези въпроси на дневен ред.

любовта към Родината е като 
любовта към семейството – 
естествена е

Волен СидеРоВ:
Ще победим в изборите 
и ще поставим важните 
въпроси пред Европа 

„България“ публикува (със съкра-
щения) интервю на проф. Пламен 
Павлов за „Фокус“. Интервюто е на 
Цвета Лазаркова, а заглавието е на 
„България“, както и откроените в 
текста акценти.

- 139 вече са годините, в които 
България е свободна държава. нау-
чили ли сме се да ценим тази свобо-
да?

- И да, и не. В някои периоди сме 
знаели как да я ценим. Неслучайно 
само седем години след тези събития 
ние отблъскваме една агресия, и то на 
държава, която по дефиниция се води 
за близка, братска – Сърбия, става 
дума за Съединението и Сръбско-бъл-
гарската война. Или да речем във вой-
ните за национално обединение – там 
нашата нация показва невероятна пос-
ветеност, енергия, целеустременост и 
това много добре личи от това, което 
се случва на Каймак-Чалан. Нека да 
припомня книгата на Красимир Узунов 
и въобще усилията на Агенция „Фокус“ 
и на Радио „Фокус“ да издирва памет, 
огромна памет за тези събития. И в 
Добруджа, и на много други места. 

 
но ПоняКога, РазБиРа Се, ние 

не Сме доРаСли за тоВа да Бъдем 
наРичани „СВоБодни“, 

особено когато не спазваме 
собствените си императиви на наши-
те национални водачи, на нашите на-
ционални герои и разчитаме на по-
голям брат, на някаква закрила отня-
къде. Нека да припомня, че заветът 
на Апостола Васил Левски беше ние 
да бъдем приготвени сами, т.е. ние 
де бъдем достатъчно сплотени и сил-
ни и тогава вече можем да прегова-
ряме с когото и да е, а не просто да 
търсим ръководител, да търсим 
нещо, което обикновено после си пла-
щаме с лихвите.

 
- Вие сте преподавател, проф. Па-

влов, и в този контекст искам да Ви 
попитам правим ли достатъчно, за да 
запознаем децата и младите хора с 
историята, с това, което трябва да зна-

ят, да почитат значимите дати, да из-
градим у тях патриотизъм, но в чиста 
форма, не такъв, измислен, какъвто 
има в последните години?

- Да, разбирам Ви напълно. Тряб-
ва разбира се, сега се прави много по-
вече. Това, което в момента съществу-
ва, то не е малко. Нека да не отричаме 
труда на хиляди учители, на хора от 
клубовете „Традиция“, на хора от ар-
мията, на хора от всички сектори на 
обществото, които просто са патриоти. 
То това е една даденост. Но трябва да 
не забравяме в крайна сметка, че това 
е едно чувство, което е като любовта 
към твоето семейство – към майка, 
към баща, към деца, към съпруга, към 
всичко родно, към родния дом. Така 
че патриотизмът е една по-висша сте-
пен на същото чувство. Но разбира се, 
то не бива да бъде примитивно, не 
бива да бъде на самодостатъчност, на 
самоизолация. 

И може да кажем, за наша чест 
като народ, ние никога не сме били в 
тази шовинистична форма, която я има 
при много от нашите съседи. 

ние Винаги Сме Били еВРо-
ПейСКи наРод, 

поне от Възраждането насам, и 
нашата революция, която беше озна-
менувана с 3 март, в резултатите от 
Руско-турската война, тя е революция 
морална и с оръжие. Това го пишат 
Левски и Каравелов. 

Нашата революция е преди всич       
zко морална. Разбира се, тя трябва да 
бъде и с оръжие, тъй като не можеш да 

защитаваш никакви ценности, ако не си 
готов да ги защитиш. И аз затова си ми-
сля, че и днес трябва да се положат мно-
го усилия за възстановяване на Българ-
ската армия като една институция не 
само чисто военна, в смисъл на хора, 
оръжие, боеприпаси, а като една инсти-
туция, която е част от нацията, която е 
един особен сегмент от националното 
чувство. 

Неслучайно навсякъде по света – 
погледнете Франция, погледнете САЩ, 
погледнете Англия, Русия – винаги летят 
самолети, които изписват националния 
флаг. Неща, които тук наши доморасли 
псевдолиберали се опитват да ги отри-
чат и да ни убеждават, че националната 
държава няма значение и че национал-
ният празник също бил нещо второсте-
пенно. Виждаме, че всички останали 
държат изключително много на това. 
Както е казал Левски, трябва да бъдем 
равни на останалите европейски наро-
ди.

 
- ясно е, че физически сме свобод-

ни. обаче ние, българите, свободни ли 
сме и духовно?

- Ние, ако не сме свободни духовно, 
няма да бъдем свободни и физически. 
Това, което беше притъпено след десе-
тилетия на един експеримент, в който 
попаднахме не по наша вина – така на-
реченият „комунистически строй“ или 
„социализъм“, или както ще да го наре-
чем – той до голяма степен притъпи ня-
кои основни характеристики на нацията. 

В крайна сметка нашата свобода 
беше защитена на Шипка и то както от 
руските войници, но в много по-голяма 
степен от българските опълченци. Нека 
да не забравяме, че там беше братът на 
Левски – Петър, там бяха Димитър Пе-
тков – бъдещ министър-председател, 
там беше Данаил Николаев. Т.е. българ-
ското участие във войната е много силно 
и това показва, че тези хора, ако не бяха 
свободни духом, нямаше да бъдат там. 

Разбира се, моите примери са от-
преди 140 години, но някои неща са 
универсални, те не се съотнасят с тех-
нологии, с нашите понятия за модер-
ност. Така че тези добродетели ние сме 
длъжни да ги възстановим.

Патриотите ограничиха скоко-
вете в цените на монополис-
тите. Ние поехме комисията 

по контрол над КЕВР и цените на 
тока спряха да растат. Това напомни 
Искрен Веселинов на кръгла маса 
по покана на Българския енергиен 
и минен форум в София. Веселинов 
беше председател на Комисията за 
контрол на КЕВР В 43-тото Народно 
събрание, а сега води листата на 
Обединените патриоти в родния си 
град Русе. 

Патриотите бяха сред най-ак-
тивните фактори за законодателни 
промени в областта на енергетика-
та и защитата на потребителите. 
Едно от базисните 
условия за под-
крепа на прави-
телството беше 
именно замразя-
ване на цената на 
електроенергия-
та, припомни още 
Веселинов. Дока-
зано беше, че при 
наличието на по-
литическа воля 
това е възможно.

Именно Патриотите настояха за 
прекратяването на договорите с 
ТЕЦ-овете в Маришкия басейн, как-
то и да съществува възможността 
абонатите да прекратят отношени-
ята си с топлофикациите, и много 
други.

Общинският съветник и пред-
седател на „Патриоти за София“ Кар-
лос Контрера пък определи водната 
реформа като най-големя провал на 
управлението и политиката на ГЕРБ 
и БСП. Заради техните системни 
грешни решения през следващите 
от три до пет години поне една тре-
та от страната ще остане без водо-
снабдяване.

Патриотите показаха, 
че монополите могат 
да бъдат ограничени

СтаноВища

Заместник-председателят на 
ВМРО и български предста-
вител в Европейския парла-

мент Ангел Джамбазки ще води 
предаване в национална телеви-
зия „България 24“. Предаването 
ще е с европейска насоченост и 
ще носи име то „ Дирек т но с                    
Ангел Джамбазки“.

 Единствено в него зрителите 
на „България 24“ ще имат възмож-
ност да се запознаят с това как се 
прави политика в Европарламен-

та, с мястото на България в Евро-
пейския съюз, с борбата за бъл-
гарската национална кауза в рам-
ките на Съюза, с плюсовете, ми-
нусите и националните проблеми 
за българите.

В предаването ще се дискути-
рат и начините за запазване на 
българските национални тради-
ции, бит и култура. А също и какво 
е мнението на Патриотите за Ев-
ропа на две скорости, каква е бор-
бата на традиционните национал-

ни партии – приятели на българ-
ските националисти от останали-
те европейски страни и т.н.

В „Директно с Ангел Джамбаз-
ки“ има отворена телефонна линия 
за зрителите, които да поставят 
своите въпроси и да изразяват мне-
нието си по обсъжданите теми.

Не пропускайте! Всяка неделя 
от 18.00 ч. в ефира на национална 
телевизия „България 24“ предава-
нето „Директно с Ангел Джамба-
зки“.

джамБазКи заПочВа ПРедаВане В БългаРСКия еФиР
Следете „Директно с Ангел Джамбазки“ всяка неделя на живо от 18.00 ч. по национална телевизия „България 24“
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задължително глаСуВай!
БългаРСКата незаВиСимоСт 

е В тВоите Ръце!

КуПуВането и ПРодаВането 
на глаСоВе е ПРеСтъПление

След като Патриотите 
прокараха задължи-
телното глас уване, 

над 600 000 души допълни-
телно излязоха пред урните 
на президентските избори. 
Така за пръв път сборът гла-
совете на ГЕРБ и БСП бе под 
50%, а ДПС зае пето място.

БългаРия доКаза, че 
иСКа ПРомяна! 

На 26 февруари 11 съдии 
от Конституционния съд, по 
искане на Мая Манолова, на 
практика отмениха задъл-
жителното гласуване. Моти-
вите са неизвестни, освен 
един:

СтатуКВото Се изПла-
ши!

Днес санкция за негласу-

ване няма, но всеки, който 
мисли за Отечеството, ИМА 
ДЪЛГ!

- Да спрем попълзнове-
нията на Ердоган и Турция и 
опита им да вкарат нови 
свои марионетки в българ-
ския парламент.

- Да изведем страната си 
от лутането между „ляво“ и 
„дясно“, което съсипва дър-
жавата ни почти три десети-
летия.

- Да преодолеем разде-
лението и заложим на па-
триотизма.

затоВа  
задължително 
глаСуВай!
Против статуквото!

ПОДКРЕПЕТЕ 
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ


