
Гласувайте срещу етническите 
партии ДПС, ДОСТ и НПСД! Гласу-
вайте за Красимир Каракачанов!

Явор Нотев: 
Щом стана вицепрезидент, няма да 
помилвам нито един престъпник! 

Валери Симеонов и Волен Сидеров 
с историческо обединение
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Красимир Каракачанов стига на 
балотаж и печели изборите за президент 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО 
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Кандидатпрезидентската двойка Красимир 
Каракачанов и Явор Нотев върви към по-
беда в президентските избори. Каракача-

нов и Нотев са издигнати от коалицията „Обеди-
нени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО” и са с но-
мер 19 в бюлетината.  

Кандидатът за президент Красимир Карака-
чанов е единственият кандидат, който покачва 
подкрепата си постоянно, според социолозите. 
Каракачанов беше и първият обявен кандидат – 
докато останалите бавиха кандидатурите си и се 
подиграваха с българите. Затова и в месеците 
досега Каракачанов успя да се срещне с хиляди 
хора и продължава да обикаля страната, а хора-

та пълнят зали, за да чуят посланията на Обеди-
нените патриоти.  

Подкрепата за кандидат-президента Краси-
мир Каракачанов постоянно расте. Само между 
последните две огласени в медиите проучвания 
– на „Алфа Рисърч“ и на „Сова Харис“, подкрепата 
за Каракачанов се покачи с повече от три пункта.

В това време всички агенции отчитат, че кан-
дидатът на Корнелия Нинова  –  Радев, остава с 
една и съща подкрепа и там няма растеж. Цаче-
ва пък не успява да вдъхнови дори електората 
на ГЕРБ. А тенденцията на растеж при Красимир 
Каракачанов продължава и това значи, че той ще 
отиде на балотажа срещу Цачева. 

Красимир Каракачанов е единственият кан-
дидат, който може да победи Цачева на втория 
тур – защото с надпартийните си послания може 
да събере подкрепа и от леви, и от десни, и от 
центристки привърженици. Ако на балотажа из-
лезе Радев (а това е малко вероятно), кандидатът 
на „Позитано“ 20 няма как да получи подкрепа 
от други гласоподаватели, освен само от БСП и 
от малките леви субекти. Така би загубил бало-
тажа. За Радев не биха гласували хората от въ-
трешната опозиция в БСП. 

Затова и единственото ефективно гласуване 
срещу статуквото е да се гласува за Красимир Ка-
ракачанов с номер 19 в бюлетината.  

ОСНОВНАТА НОВИНА НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ Е КОАЛИЦИЯТА  
„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО” - С НОМЕР 19 В БЮЛЕТИНАТА  

ПОДКРЕПАТА РАСТЕ ВСЕКИ ДЕН
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Родолюбци в цялата страна пълнят залите, за да се срещнат с Красимир Каракачанов и Явор Нотев
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Патриотите се наложиха 
срещу секциите в Турция

Съвет за национална сигурност – 
всеки месец!

Обединени патри-
оти – НФСБ, АТА-
КА и ВМРО заста-

наха твърдо против раз-
криването на нови избор-
ни секции в Турция. Имен-
но Патриотите отново из-
действаха секциите в Тур-
ция да са ограничени до 
35, а българите в Западна 
Европа да могат да гласу-
ват неограничено.

Това беше формула, 
с която Патриотите запа-
зиха стабилността на Бъл-

гария, а в същото време 
окончателно лишиха Ер-
доган от възможността да 
влияе мащабно на избо-
рите в България. 

През това време Ре-
форматорите настояваха 
секциите в Турция да са 
неограничен брой. Така за 
пореден път се доказа, че 
т.нар. реформатори са без-
родна комбинация от 
крайни либерали и турска-
та партия на Касим Дал и 
Корман Исмаилов. 

Красимир Каракачанов: 
Всяка власт в България ще падне, 
ако реши да заселва мигранти

СПАСИХА БЪЛГАРИЯ ОТ МАСИРАН ТУРСКИ ВОТ

След като аз стана президент, 
Консултативният съвет за на-
ционална сигурност (КСНС) 

ще се свиква всеки месец. Сигур-
ността на България и българите е 

над всичко! Това декларира Краси-
мир Каракачанов в срещи с избира-
тели в цялата страна. 

Кандидатът за президент на 
„Обединени патриоти – НФСБ, АТА-

КА и ВМРО“ вече на няколко пъти 
призовава проваленият президент 
Плевнелиев да свика КСНС. Вместо 
това обаче Плевнелиев се занимава 
с това да обяснява, че... нямало мяс-
то за националисти в управлението 
на България. 

Красимир Каракачанов се заре-
че, че когато бъде избран за прези-
дент, още на първото заседание на 
Консултативния съвет по национал-
на сигурност ще бъде поставен въ-
просът за новата политика на Бъл-
гария по отношение на отблъсква-
нето на нелегалната миграция. В 
случай че това предложение не 
бъде прието, Каракачанов ще ини-
циира и референдум за съвсем нова 
строга политика.

Само един от основните кан-
дидати на изборите не е бил 
подчинен на Борисов и това 

е Красимир Каракачанов. Затова, 
който иска да гласува за разумната 
промяна, трябва да гласува именно 
за Красимир Каракачанов. 

Цачева е послушник на Бори-
сов. Радев му беше подчинен като 
командир, Трайков му беше минис-
тър, Калфин му беше министър.

 „Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО“ никога не са участ-
вали в управлението, въпреки че са 
имали предложения за това. Патри-

отите поддържат управленската 
програма на сегашното правител-
ство, но все повече настояват, че в 
действията на властта трябва да има 
решителна промяна към повече па-
триотизъм. 

Не сме участвали в управление-
то, защото смятахме, че не е дошло 
времето, а времето идва, когато па-
триотите са обединени. Сега това 
време дойде, заяви наскоро Краси-
мир Каракачанов. Той е уверен, че 
следващото управление на Бълга-
рия ще бъде доминирано от обеди-
нените български патриоти. 

ИСТИНАТА ЛЪСНА! 
Красимир Каракачанов е 
единственият от основните 
кандидати 
за президент, който не 
е бил подчинен на Борисов

Основният приоритет на 
„Обединени патриоти – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО“ е да 

се изгради модерна българска ар-
мия. Всеки, който иска да гласува за 
това, нека постави Х на номер 19 в 
бюлетината. 

Армията да получава финанси-
ране и подкрепа, които да върнат 
миналата ѝ боеспособност и прес-
тиж – това е основна цел в платфор-
мата на Красимир Каракачанов за 
президент.

Връщането на наборната воен-

на служба също е акцент в програ-
мата. Според Красимир Каракача-
нов, всички пълнолетни български 
младежи трябва да преминат 6-ме-
сечно военно обучение.

За да се допълнят възможност-
ите на Българската армия, трябва да 
се въведе и военното обучение в 
училищата, а за неграмотните мла-
дежи - да има 12-месечна алтерна-
тивна служба под формата на тру-
дово-образователна повинност, за-
яви Каракачанов.

Държавният глава трябва да 
бъде в истинския смисъл на думата 
главнокомандващ, пише в платфор-
мата на „Обединени патриоти – 
НФСБ, АТАКА и ВМРО“. В нея е пред-
видено и възстановяване на ракет-
ните комплекси в Южна България. 
Който не храни своята армия, ще 
храни чужда, припомня Красимир 
Каракачанов.

Ако което и да било българско 
правителство реши да заселва 
трайно нелегални мигранти на 

територията на страната, то пада и си 
отива. Това каза кандидатът за прези-
дент на „Обединени патриоти - НФСБ, 
АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов 
по време на среща с жители на Кюс-
тендил. Поводът бяха намеренията на 
ГЕРБ да разселва мигранти из страната.

Ако някой си мисли да излъже 
българския народ и трайно да заселва 
нелегални мигранти на територията 
на България, просто няма място в упра-
влението на страната, заяви кандида-
тът за президент пред пълната зала.

Красимир Каракачанов напомни 
позицията си, че в случай на необхо-
димост трябва да се използва сила при 
отблъскването на нелегалната мигра-

ция. Трябва да бъде направена промя-
на на Дъблинското споразумение, кое-
то сега позволява западноевропейски-
те страни да пращат мигранти у нас. А 
ако европейските политици не са съ-
гласни с това, то Народното събрание 
трябва да отхвърли Дъблинското спо-
разумение едностранно. 

Ние не се противопоставяме на 
тези хора, защото не са българи или за-
щото имат различен цвят на кожата, ние 
се противопоставяме на тяхното наста-
няване поради съображения, свързани 
с националната сигурност на страната, 
каза кандидатът за президент. 

За да гласувате за Красимир Ка-
ракачанов зе президент, отбележе-
те знак Х в крадратчето с номер 19 
в бюлетината за президентските 
избори. 

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, 
АТАКА И ВМРО“ ЗА МОДЕРНА АРМИЯ
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Обединените патриоти разкараха 
ДПС и стават ключов фактор

С Обединените патриоти идва истинската 
социална политика в България

Гласувайте срещу ДПС, ДОСТ и НПСД! 
Гласувайте за Красимир Каракачанов!

Основният акцент в програмата 
на Красимир Каракачанов е 
социалната политика, полити-

ката за пенсионерите и за бедните. Не 
е вярно, че президентът няма право-
мощия в тази област, напротив, той 
има най-важното правомощие: да по-
ставя тези проблеми на обществен де-
бат от сутрин до вечер, да направи об-
ръщение към нацията и да изведе хо-
рата на улицата срещу всяко престъп-
но и крадливо правителство. 

Именно патриотите – НФСБ, АТА-
КА и ВМРО от години протестират сре-
щу ЕРП-тата, големите търговски вери-
ги, водни дружества, топлофикации и 
всякакви монополисти, които ограбват 
българите. Именно благодарение на 

Патриотите цените на тока в България 
спряха да се покачват. Това е истинска 
социална политика, а не олигарсите в 
БСП или други, уж леви, партии.

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. Това 
пише в платформата на коалицията 
„Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА 
и ВМРО“. 

Именно президентът трябва да 
задава дългосрочното развитие на 
страната. Според нас то трябва да е в 
посоката на социалното пазарно сто-

панство, казва кандидатът за прези-
дент Красимир Каракачанов. За него 
се гласува с поставяне на знак Х в ква-
дратчето с номер 19 в кандидатпрези-
дентската бюлетина. 

Истинската социална политика е 
хората от гетата и пришълците да  
спрат да източват социалната система. 
Истинската социална политика е да 
запазиш възрастните хора в селата от 
набезите на циганите. Истинската со-
циална политика е да не се допуска 
повече бедност, а крадците от прехода 
да влязат в затвора. Това предлагат 
„Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА 
и ВМРО“, които издигнаха Красимир 
Каракачанов за президент и Явор Но-
тев за вицепрезидент.  

Подкрепа за Красимир Каракача-
нов и Обединените патриоти 
расте – според всички социоло-

гически проучвания. Така Обединените 
патриоти все повече се утвърждават 
като новия основен и решаващ фактор 
в българската политика. Фактор, който 
измества ДПС от ролята на главен балан-
сьор. 

Междувременно ДПС подкрепи 

Орешарски и се надява да измести Обе-
динените патриоти от мястото им на ба-
лотажа. Няма да го позволим! През това 
време ДОСТ на Лютви Местан подкрепи 
Цачева, а зад кандидатурата на Трайков 
от Реформаторския блок стои партията 
на Касим Дал и Корман Исмаилов НПСД. 
Гласът за Каракачанов с номер 19 е глас 
срещу всички етнически партии. 

С очертаващата се победа на Кра-

симир Каракачанов на президентските 
избори патриотизмът става водеща идея 
в българското общество. Обединението 
на патриотите ще даде и пример на всич-
ки българи. 

Така България поема по нов път – 
път на стабилност, но и на все повече 
патриотизъм, национална и лична си-
гурност и търсене на отговорност на кра-
дливата политическа прослойка.  

ИСТОРИЧЕСКО! Валери 
Симеонов и Волен Сидеров 
се обединиха. Работят за 
кандидатурата на Красимир 
Каракачанов

Ще го кажа с едно изречение – 
войната между нас свърши. Не 
защото сме безпринципни, не 

защото ламтим за власт, облаги, пари и 
т.н. А просто защото, г-н Сидеров, ние, с 
Вас двамата, побеляхме вече. Съзряхме, 
преоценихме това, което сме направили. 
И знаем, че съединението прави силата!

Това каза лидерът на НФСБ Валери Си-
меонов пред препълнена зала на среща с 
привърженици в Бургас в емоционално 
обръщение към публиката и към лидера 
на „Атака“ Волен Сидеров. Така лидерите 
на двете патриотични партии заставаха 
заедно зад кандидатурата на председа-
теля на най-старата патриотична форма-
ция ВМРО Красимир Каракачанов. 

И лидерът на „Атака“ Волен Сидеров 
бе категоричен, че са осъзнали грешките 
си. Сидеров добави, че докато патриотич-

ните партии са се карали, другите са 
ограбвали държавата и е време патрио-
тичният вот да се реализира в политиката. 

Така на 6 ноември българите ще имат 
възможност да гласуват за безпрецедент-
ното обединение на патриотичните сили. 
Коалицията „Обединени патриоти - НФСБ, 
АТАКА и ВМРО“ издигна кандидатпрези-
дентската двойка Красимир Каракачанов 
и Явор Нотев и е с номер 19 в бюлетината.  

Ние се обединихме и докато другите 
се държат гуша за гуша, ние предлагаме 
национално обединение. Това заяви пред 
пълната зала в Ловеч кандидатът за пре-
зидент на „Обединени патриоти - НФСБ, 
АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов.

Обръщенията на Валери Симеонов 
и Волен Сидеров към българите четете 
на страница 7. 

Красимир Каракачанов, а не Цецка Ца-
чева, олицетворява стабилността на 
България и на управляващата форма-

ция. За разлика от Цачева Каракачанов е ли-
дер и обединител. 

През това време ГЕРБ номинира послушен 
партиец за кандидат. Партийната лоялност 

може да е добро качество, но по-важното е 
президентът да е лоялен към България и да е 
лидер. 

Лидерството е най-важното качество на 
един президент. Плевнелиев нямаше лидер-
ство и разделяше нацията. Само Красимир 
Каракачанов е лидер-обединител. 

Красимир Каракачанов 
е по-доброто лице на 
стабилността
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Йордан Величков, „Защита“: 
Красимир Каракачанов за 
четвърт век не е сменил 
идеите си!

Ние в „Защита“ ви-
наги се учехме от ВМРО 
– най-старата патриотич-
на организация, която 
днес съществува. Затова 
аз подкрепям Красимир 
Каракачанов. 

Каракачанов вече 

25 години няма смяна на идеи, линии, партии. Той 
е доктор по международно право и международни 
отношения. Точно такъв човек трябва днес на Бъл-
гария. 

Кандидатът за вицепрезидент Явор Нотев пък 
е един от най-утвърдените юристи у нас. Сами виж-
дате, че по-добра президентска двойка от тях едва 
ли има. 

Акад. Георги Марков, исто-
рик: Каракачанов ще защити 
националния интерес

П р о г р а м а т а  и 
идеите на Обедине-
ните патриоти в най-
голяма степен отгова-
рят на нуждите на 
страната ни. Заставам 
зад настояването им 
за връщане на набор-

ната военна служба, подкрепям политиката им 
спрямо имигрантите, както и спрямо Турция.

Като президент Красимир Каракачанов 
най-добре ще защитава националните интере-
си и ще ги прокара в Европейския съюз и в НАТО, 
което не бе направено от досегашния прези-
дент. Красимир Каракачанов най-добре се впис-
ва в ролята на държавен глава.

Румен Йончев, 
съпредседател на Народен 
съюз: Народен съюз подкре-
пи Красимир Каракачанов. 
Красимир Каракачанов е 
истинският български 
президент! 

Някакви кандида-
ти за президенти се 
обявяват за майки и 
бащи на нацията. Ние 
о т  „Нар оден с ъюз“ 
о б а ч е  п о д к р е п я м е 
Красимир Каракача -
нов, защото заедно с 

Явор Нотев това е единствената истинска бъл-
гарска кандидатпрезидентска двойка. 

Не трябва да „боядисваме“ хората и да 
ги делим на леви и десни. Нужно е само едно: 
обединение. Докато делим хората на леви и 
десни, България изнася българи – млади и 
способни, а внася мигранти. 

Това ли ще е българското развитие – из-
насяме българи, внасяме мигранти!? На това 
трябва да бъде сложен край! Затова „Народен 
съюз“ подкрепя Красимир Каракачанов. Това 
е кандидатът обединител. 

Все повече подкрепят Каракачанов
Още в миналия брой на 

„България“ съобщихме, 
че все повече организа-

ции подкрепят Красимир Кара-
качанов за президент. Публи-
кувахме и част от изказвани-
ята на техните представите-
ли. В този брой продължаваме. 

Кандидатът на „Обедине-
ни патриоти - НФСБ, АТАКА и 
ВМРО“ Красимир Каракачанов 
е с номер 19 в бюлетината и е 
подкрепен от „Народен съюз“, 
„Защита“, „БГ Патриот“, 
„Средна европейска класа“, „За 
честта на пагона“ и всички 
български родолюбци. 

Красимир Каракачанов 
беше издигнат през лятото 
от авторитетен комитет от 
учени и военни. След това кан-
дидатурата му бе подкрепена 
от основните патриотични 
сили у нас: НФСБ, „Атака“ и 
ВМРО, а по-късно тези три 
партии създадоха коалиция, с 
която за първи път патриоти-
те у нас са обединени. 

Подкрепа идва и от Западна Европа. Арне Герике, част 
от групата на Европейските консерватори и реформис-
ти в Европейския парламент и член на Комисията по за-
етост и социални въпроси:

Красимир Каракачанов ще бъде 
президент, който се бори за правата 
на работниците и за насърчаване на 
малките и средни предприятия

 Германският евродепутат Арне Герике изрази пълната 
си подкрепа за кандидата за президент на „Обединени па-
триоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов, съ-

общи Национална телевизия „Бъл-
гария 24“.

Пред медията Герике, който е 
част от групата на Европейските 
консерватори и реформисти в Ев-
ропейския парламент и член на Ко-
мисията по заетост и социални въ-
проси, заяви, че с кандидатурата 

на Красимир Каракачанов ВМРО издига човек от народа за 
народа. Човек, който аз лично ценя като добър приятел, 
допълва той.

България е важен европейски партньор – особено в 
тези трудни времена. Това трябва да остане така. Заради 
това подкрепям Красимир Каракачанов. Страната Ви се 

нуждае от президент с ясно разбиране и остър поглед за 
важните неща. Президент, който работи за сигурни външ-
ни граници на ЕС и контролируема политика за предоста-
вяне на убежище. 

Президент, който се бори за правата на работниците 
и за насърчаване на малките и средни предприятия. Пре-
зидент, който защитава християнските ценности и се бори 
за интересите на семействата както на национално, така и 
на европейско ниво. Президент, който иска силна държа-
ва, без да поставя под въпрос конструктивната ѝ роля в ЕС, 
посочва евродепутатът.

Красимир е олицетворение на този образ. Заради това 
той има моята подкрепа, той заслужава Вашия глас, отпра-
вя своя призив Арне Герике.

Мария Цветкова е канди-
датът за кмет на столич-
ния район „Младост“, 

издигнат от коалицията „Обедине-
ни патриоти – НФСБ, АТАКА и 
ВМРО“. В район „Младост“ на 6 
ноември са провеждат частични 
избори за районен кмет. 

Цветкова  е на 41 години, от 16 
години живее в столичния район 
„Младост“, омъжена, има дъщеря 
на 14 години. С две висши образо-
вания е - магистратура по Между-
народна журналистика в Софий-
ския университет „Свети Климент 
Охридски“ и Национална спортна 
академия. 

От 16 години работи в Телеви-
зия СКАТ като репортер, главен ре-
дактор на новините и публицист. 
В момента води предаването „Зад 

фасадата“, посветено на пробле-
мите на София и на столичани.

Популярна е като журналист, 
който задава едни от най-острите 
въпроси на български и чужди по-
литици. Ангажирана с актуални об-
ществено-политически и социални 
теми.

Учредител е на НФСБ, член на 
Националния политически съвет 
на партията. 

Ще бъдем безкомпромисни с 
беззаконията в района, а „Мла-
дост“ ще придобие патриотичен 
облик. Това заяви кандидатът на 
„Обединени патриоти – НФСБ, АТА-
КА и ВМРО“ за кмет на района 
„Младост“ Мария Цветкова след 
регистрацията на кандидатурата 
ѝ в Общинската избирателна ко-
мисия – София.

През последните девет 
години ГЕРБ доказа, че не 
може да управлява качестве-
но района, като даде предим-
ство на бетонното строител-
ство и автомобилите. Ако 
„Обединени патриоти – НФСБ, 
АТАКА и ВМРО“ управляваме 
„Младост“, районът ще бъде 
разчистен от незаконните ци-
гански постройки и от движе-
нието на каруци по централ-
ните булеварди. Ще има по-
вече зеленина и места за 
спорт, допълни кандидатът за 
кмет на „Младост“.

Мария Цветкова е наясно 
с проблемите на „Младост“ и 
на Столичната община, защо-
то от години е съвсем близо 
до болките на гражданите по 

отношение на градската сре-
да. Познава живота в огро-
мните жилищни комплекси и 
панелните гета, които в мо-
мента не дават достатъчно 
качество на живот. 

Смешно е да се говори, 
че София е най-добрият град 
за живеене, ако живееш в 
квартал „Младост“ или в друг 
голям комплекс, заяви за-
местник-председателят на 
НФСБ Данчо Хаджиев при 
представянето на кандидату-
рата на Цветкова.

Подкрепете Мария Цве-
ткова с номер 26 в бюлетина-
та за районен кмет на „Мла-
дост“, както и Красимир Ка-
ракачанов – с номер 19 в бю-
летината за президент!

Без компромис с беззаконията в „Младост“

МАРИЯ ЦВЕТКОВА, КАНДИДАТ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ ЗА КМЕТ НА 
СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „МЛАДОСТ“ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ НА 6 НОЕМВРИ: 
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Ние тръгваме на битка за осво-
бождението на България. Ос-
вобождение от всички онези 

хора, от всички вътрешни и външни 
сили, които поставиха България на 
колене през последните 27 години. 

27 години разделения, мачкане 
на обикновения българин – време е 
някой да каже: „Стига! Така повече 
няма да бъде!“ 

БЪЛГАРИЯ ИМА СИЛИ ДА 
СЕ ИЗПРАВИ НА КРАКА!

Това, което ни се предлага от дру-

гите кандидати, е само да сме наведе-
ни, а зад нас някой да обслужва лични 
или външни интереси. През това време 
ние продължаваме да сме най-бедна-
та страна в Европа, с най-висока смърт-
ност, най-ниска раждаемост. 

А никой ли не вижда, че България 
се циганизира!? Или така е изгодно 
на всички – защото купуват цигански 
гласове, за да могат после да крадат 
необезпокоявано. 

А може ли етническа, противо-
конституционна партия да е балан-
сьор в политическия ни живот!? Къде 
са „левите“, къде са „десните“? Как 

въобще го допускат? Не са ли българи? 
А не виждат ли накъде вървят до-

ходите у нас, здравеопазването... не 
знаят ли!? Знаят го, но знаят, че е по-
изгодно да управляват с етническите 
партии. И така ще затрият България.     

НО НИЕ НЯМА ДА ОСТАНЕМ 
В ИСТОРИЯТА КАТО 
ПОКОЛЕНИЕТО, КОЕТО 
ЗАТРИВА БЪЛГАРИЯ! 

Затова започваме битка за осво-
бождаване на България! Първата 
стъпка са президентските избори. 

България има нужда от справедливо, 
гордо, спокойно и нормално управле-
ние. И това ще започне от президент-
ската институция.  

През това време партиите на ста-
туквото се подиграват с българите. 
Радев не знае ляв или независим кан-
дидат е. Уж щеше да ни вади от НАТО, 
после от едно посолство явно му се 
обадиха и взе да разправя, че е натов-
ски генерал. От ГЕРБ до последно не 
казваха кой им е кандидатът. Рефор-
маторският блок сам за себе си не 
знае дали въобще съществува. 

Аз съм „за“ това България да има 
приятелски отношения с Русия, САЩ, 
Германия, Франция и с кого ли не. Но 
те ще бъдат наши приятели, ако не ни 
използват да решаваме техни пробле-
ми, като например да канят бежанци 
в Европа, а ние „солидарно“ да пла-
щаме сметката. А точно това се опит-
ват да направят с мигрантите.

Ние сме тук 1400 години – бла-
годарение на една балансирана 
външна политика. Но за да имаш 
външна политика, трябва да имаш 
авторитет. А какъв авторитет, когато 
сведоха армията ни до жалко поло-
жение – 20 хиляди заети места, 5100 
незаети места, два и половина само-
лета, 80-90 танка. 

Преди имахме 150 самолета и 
2500 танка. А сега станахме жертва на 
безотговорността, на безхарактер-
ността, на българските политици: да 
нарежем ракетите си, да затворим ре-

акторите си. Постоянно ни диктуват 
– било от САЩ, било от Москва, било 
от Турция.

ВПРОЧЕМ, В ТУРЦИЯ ЩЕ Е 
ПЪРВОТО МИ ПОСЕЩЕНИЕ 
КАТО ПРЕЗИДЕНТ. 

Анкара трябва да спре да финан-
сира антибългарска дейност на пар-
тии, на мюфтийство, да спре да тур-
цизира български граждани. И това 
ще заявя в първото си посещение като 
президент. 

И още едно финансиране трябва 
да спре. Финансирането на безотго-
ворната циганска раждаемост. Тряб-
ва да спрем и рекета на монополите. 
Вече го правим! Трябва да спрем и 
демографската катастрофа – с подхо-
дящи икономически лостове и при-
вилегии за връщане на младите, на-
пуснали България. 

Някои говорят, че са майки и 
бащи на нацията, вдигали самолета 
и т.н. Ние, патриотите, сме сърцето на 
българската нация. Ние сме мечът, 
който ще се стовари върху враговете 
на България – на онези, които не я за-
читат, които я предават, които крадат.  

 
КАТО ПРЕЗИДЕНТ, АЗ 
ЩЕ РАБОТЯ ДОБРЕ 
С БЪЛГАРСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО. ЗАЩОТО 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ 
Е ПРАВИТЕЛСТВО НА 
ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, ДОКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО, КАНДИДАТ 
ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ИЗДИГНАТ ОТ КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ С НОМЕР 19 В БЮЛЕТИНАТА:

Ще спечелим битката да освободим България!

СТАНОВИЩА

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

Кога, ако не сега, кой, ако не-
ние, ще направи очаквано-
то и нужното за оцеляване-

то на род и родина?
Когато господин Каракачанов 

стане президент, а аз – вицепре-
зидент, ще бъда плътно с него. 
Между нас няма да има разнобой 
– както в момента е в президент-
ската институция. Ще бъда до 
него, както нито една президент-
ска двойка досега не успя – хар-
монично и в екип.

Днес между Плевнелиев и По-
пова няма диалог. Утре Красимир 
Каракачанов ще има моя здрав 
гръб и разумното поведение и 
сили на своя вицепрезидент.

ПОЕМАМ АНГАЖИМЕНТ: 
ВЪЗСТОНАВЯВАМЕ ВЪЗМОЖ-
НОСТИТЕ ЗА ТРУД И ЧЕСТЕН ЖИ-
ВОТ НА ВСИЧКИ ПОКОЛЕНИЯ!

Когато се борим с икономическия 
гнет, президентът Каракачанов ще има 
моята безрезервна подкрепа. 

Аз ще съм до него, когато се стре-
мим да запазим децата си, които сега 
изпращаме със сълзи на очи в чужби-
на. Ние трябва да оставим това богат-
ство за страната си – щастливи, достой-
ни, хармонични личности трябва да 
бъдат нашите деца. За това работим. 

Ще съм до Красимир Каракача-
нов, когато се борим в защита на на-
ционалната сигурност. 

Като вицепрезидент аз ще отго-
варям за българското гражданство. 
Българско гражданство няма да бъде 
отказано на нито един истински бъл-
гарин. Решенията ще се вземат без ни-
какво забавяне в ущърб на нашите съ-
народници.

Ще отговарям и за амнистията в 
качеството си на вицепрезидент. Гаран-
тирам: нито един престъпник, никакви 
цигански банди, местни ве  лможи, нито 
един няма да получи милост!

ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ПО 
СИЛИТЕ СИ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ 
ИНТЕРЕСИТЕ, ИМЕТО И 
ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ, ЗА 
ДА ПРЕБЪДЕ ЧЕСТНИЯТ 
БЪЛГАРСКИ НАРОД!

ЯВОР НОТЕВ, КАНДИДАТ ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ, ИЗДИГНАТ ОТ КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ 
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“:

Няма да помилвам нито един престъпник! 

Обръщение на Красимир Каракачанов 

Обръщение на Явор Нотев

Явор Нотев, кандидат за вицепрезидент, заместник-
председател на Народното събрание
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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:

Свой анализ публикува наскоро На-
учният институт за анализи и со-
циални стратегии (НИАСС). Според 

анализаторите, ГЕРБ стартираха с най-
слабата си от спряганите кандидатури, 
Цецка Цачева. Достолепната дама кон-
солидира твърдото ядро на партията, 
около 29% от решените да гласуват. Ца-
чева трудно би привлякла обаче гласове 
извън „хардлайнерите“ на ГЕРБ поради 
ниския си личен рейтинг, коментират ана-
лизаторите. 

БСП е с втори резултат и възможност 
за балотаж, с около 21,5% от решените 
да гласуват, припомнят от НИАСС. След 
първоначалния ентусиазъм от „общата“ 
между АБВ и БСП кандидатура на о.з. ле-
теца Радев, симпатизантите на БСП бяха 
набързо „приземени“ с развода между 
БСП и АБВ. Тежко вътрешно разцепление, 
скандали между ръководствата и неубе-
дителна кампания отблъскват симпати-
зантите на лявата идея, свидетели на по-
редния разпад в соц-пространството. 

Радев, определян като „безхаракте-
рен“ от наблюдатели, беше осветен и в 
пикантни семейно-любовни отношения, 
„шуробаджанашки“ назначения и т.н. - 
все неща, които традиционно дразнят 
левия избирател. 

Растеж бележат Обединените патри-
оти, като е много вероятно техният общ 
кандидат Красимир Каракачанов да бъде 

на балотаж, или да определи избора на 
следващ президент, ако остане на трета 
позиция. 

Стартовите 9,5% на Каракачанов рас-
тат предвид единственото реално обеди-
нение в българския политически живот 
– това на патриотите. Кандидатът им има 
ясна позиция по теми, неубедително 
представяни от останалите политически 
лидери – припомнят анализаторите от 
института. 

Категоричното „против“ ислямското 
нашествие на границите ни, фокусът на 
Патриотите върху проблеми, реално ка-
саещи обикновения българин, привличат 
широка подкрепа за Каракачанов - Нотев 
от страна на ляво-центриски настроени 
граждани и правят непредвидим тавана 
за растеж на Обединени патриоти. 

Реформаторите са в практически 
срив на доверие и иначе симпатичният 
им кандидат Трайчо Трайков остава на 
опашката редом с нароените „леви“ Кал-
фин, Дончева, и т.н. кандидати, без шанс 
за челните позиции. 

Скандалите в Министерския съвет по 
оста ГЕРБ - Реформатори също „наливат 
вода в мелницата“ на Патриотите. Те са 
единствените, на практика, с „чисти ръце“ 
измежду кандидатите - без министерски 
постове и съхранени от обвинения в ко-
рупция. Очакват ни интересни финали, 
завършват от авторитетния НИАСС.

Анализ на Института за модер-
на политика, публикуван в 
медиите и в най- четения 

електронен сайт „ПИК“, потвържда-
ва все по-високите шансове на Кра-
симир Каракачанов да стане прези-
дент. Институтът за модерна поли-
тика работи с анализите на популяр-
ните изследователи Борислав Це-
ков, Петър Кичашки и др. 

От анализа става ясно, че нито 
крайната победа на ГЕРБ изглежда 

предрешена и безспорна, нито участието 
на БСП във втория тур е несъмнено. 

Засилва се ерозията на публичния об-
раз на ГЕРБ като „партия-победител“ и но-
сител на безпрекословна политическа 
мощ. Има известна дезориентация и не-
способност за адекватна реакция на все 
по-интензивната публична критика, по-
сочват анализаторите.

В същото време, според Института за 
модерна политика, кампанията на БСП все 
още е затворена в средите на партийния 

актив, а партията засега не съумява да 
привлече реална публична подкрепа от 
граждански среди, видни интелектуалци 
и други партии, които са извън традицион-
ния и непрекъснато стесняващ се през го-
дините ареал на партията.

Всички тези слабости на двете големи 
партии отварят възможности за разгръща-
не на потенциала на другите кандидати 
като Красимир Каракачанов, се посочва в 
анализа.

ИНСТИТУТЪТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА ПРЕД „ПИК“:

ГЕРБ И БСП ВЪРВЯТ НАДОЛУ. ВСЕ ПОВЕЧЕ 
ШАНСОВЕ ПРЕД КАРАКАЧАНОВ

Протестният вот в България може да отиде именно 
при Красимир Каракачанов. Това заяви пред БТВ и 
пред „Труд“ социологът Кольо Колев. 

Тази година изборите са задължителни и пред урни-
те ще отидат огромно количество нови избиратели, които 
традиционно не гласуват. Това са хора, които нямат своя 
партия и пристрастия. Но които малко или много са опо-
зиционно настроени спрямо всички, особено към властта. 
Тази маса може да е 550-650 хиляди нови избиратели.

Така или иначе, това са хора, недолюбващи полити-
ката, политическото и особено властта. Напълно възмож-
но е те да се люшнат в неясно каква посока и могат да 
изкарат Каракачанов във висините, посочва Кольо Колев. 

КОЛЬО КОЛЕВ ПРЕД БТВ И „ТРУД“:
ПРОТЕСТНИЯТ ВОТ МОЖЕ ДА ОТИДЕ 
ПРИ КАРАКАЧАНОВ

Авторитетният политически анализатор от Института за дяс-
на политика Георги Харизанов признава в интервю за „Стан-
дарт“, че Красимир Каракачанов върви към балотажа на 

президентските избори. 
И притеснението на Румен Радев от такъв вариант е все по-

очевидно, казва Харизанов. Според него на това притеснение се 
дължат и странните опити на Радев да говори за мигрантската кри-
за. Красимир Каракачанов е много по-добър и по-аргументиран в 
тази сфера, споделя анализаторът.

Харизанов казва още, че Каракачанов и Радев са в реална бит-
ка за второто място на първия тур: „На първи тур според мен ще 
се разрази оспорвана битка за второто място и силно фрагменти-
ран вот след четвъртото място и надолу“.

НАУЧНИЯТ ИНСТИТУТ ЗА АНАЛИЗИ И 
СОЦИАЛНИ СТРАТЕГИИ:
НЯМА ТАВАН ПРЕД РАСТЕЖА НА 
ОБЕДИНЕНИТЕ ПАТРИОТИ

ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ ПРЕД „СТАНДАРТ“:
РАДЕВ СЕ БОИ ОТ КАРАКАЧАНОВ

Борислав Цеков

Кольо Колев

Георги Харизанов
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ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТРИОТИЧЕН 
ФРОНТ – НФСБ И ВМРО, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА „ОБЕДИНЕНИ 
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“:

Удари решителният час истинските бъл-
гарски патриоти да станат част от упра-
влението. 

Целите и идеите на НФСБ, АТАКА и ВМРО 
са едни и същи. Споделяме еднакви принципи. 
В този парламент и групата на Патриотичния 
фронт, и групата на „Атака“ подкрепяхме общи 
каузи, дори и без да сме формално обединени. 

И ПОСТИГНАХМЕ МНОГО - 
СТЪПКА ПО СТЪПКА. А СЕГА 
ВЪРВИМ И ПО ПЪТЯ НА 
ОБЕДИНЕНИЕТО. 

Ще припомня някои от нещата, които на-
правихме заедно. Изграждането на преград-
ното съоръжение по границата – което спира 
нашествието на нелегални мигранти.

Ще припомня и за закона за горите – с 
който издействахме ограничения и наказа-
ния на всички, които посягат на зеленото зла-
то на България. Спираме дървената мафия и 
безконтролната сеч.

Заедно бяхме и зад внесеното от „Атака“ 
решение на Народното събрание за осъжда-
не на изтреблението на арменците. Заедно 
бяхме срещу монополите и благодарение на 
нас цените на тока не се вдигат. Заедно бя-
хме и зад промените в Конституцията, с кои-
то започваме реформата на корумпираната 
съдебна система. 

Ние, българските патриоти, издейст-
вахме задължителното гласуване и намалих-

ме с повече от 4 пъти броя на секциите в Тур-
ция.

Отбелязахме победа срещу онези, които 
искат да забулват жените във фереджета, 
чаршафи и парцали.

Трябва да си изключително ограничен, 
за да не разбереш, че в обединението е си-
лата. Българите знаят, че ние сме партии, 
които не са в управлението. Ние контроли-
раме това управление, за да изпълнява то 
патриотични ангажименти. Сега, когато сме 
вече обединени, ни предстоят и много по-
големи победи.

Зад нас е огромна фаланга от подкрепа: 
„Народен съюз“, „Защита“, „БГ Патриот“, 
„Средна европейска класа“, „За честта на па-
гона“ и всички български родолюбци. 

Ние, Обединените патриоти, даваме мо-
дел за другите. През това време те се цепят 
– измисленото „ляво“ и „дясно“ вървят към 
пропастта, а център на практика няма. 

НИЕ НЕ СМЕ ЛЕВИ И ДЕСНИ, 
НИЕ СМЕ ПАРТИОТИ – 

съединението прави силата! Загърбихме своя 
личен егоизъм, загърбихме вождизъм и пар-
тийна мегаломания в името на България. 

По места навсякъде трите партии чудес-
но се стиковаха и започнаха съвместна рабо-
та. С това даваме пример на всички българи. 

Нека заедно гласуваме с 19 в бюле-
тината!

НФСБ, АТАКА и ВМРО работят 
все по-добре заедно!

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

ВОЛЕН СИДЕРОВ, ЛИДЕР НА „АТАКА“:

Обединихме се и България 
вече не може да се 
управлява без идеите на 
патриотизма

Скъпи съратници, братя и сестри. Ние, 
„Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и 
ВМРО“, отново даваме образец на об-

ществото. Кой, ако не ние!? 
Ние с Валери Симеонов започнахме пре-

ди години с „Атака“, Красимир Каракачанов и 
ВМРО пък бяха преди нас. И вече десетки го-
дини говорим по нашите теми. 

НО САМО ПРЕДИ ДЕСЕТИЛЕТИЕ 
ГОВОРЕХМЕ САМО НИЕ, А СЕГА 
ВЕЧЕ ВСИЧКИ ЗНАЯТ, ЧЕ СМЕ 
БИЛИ ПРАВИ.

Сега сме две групи в НС: на „Патриотич-
ния фронт“ и на „Атака“. Но утре ще сме една 
– двойно по-голяма. Застанахме заедно зад 
Красимир Каракачанов и Явор Нотев в коали-
цията „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и 
ВМРО“. Работим прекрасно заедно. Структу-
рите на трите партии разбират, че това е най-
верният път. 

Враждите ни радваха враговете на Бъл-
гария. Нека не им даваме поводи да се рад-
ват!

Днес сме в кризисна, предвоенна ситуа-
ция. Ако не сме обединени, Родината ни ще 
бъде разграбена и части от нея ще бъдат при-
съединени към друга държава. И поколени-
ята ще ни питат: защо предадохте България?

Няма да го позволим! Ние направихме 
стратегически ход с обединението си и поли-
тиката в България няма да е същата оттук на-

татък. България вече няма как да се управля-
ва без идеите на патриотизма.

Другите имат началници - ПЕС и ЕНП и 
какви ли още не. И ПЕС, и ЕНП играят една и 
съща игра - колонизиране, манипулиране. 

НИЕ НЯМАМЕ НАЧАЛНИЦИ. 

 Досега имахме президент, който беше 
изключително несъстоятелен. Този човек во-
деше външна политика, която се биеше със 
собственото му правителство. Имам предвид 
партията, която го излъчи и идеята за създа-
ване на Черноморски флот. Президентът каз-
ва „Да, трябва да има“, премиерът казва „Не, 
няма да има“. Кой ще уважава държава, в коя-
то президентът и премиерът говорят на раз-
лични езици за външната политика. 

Затова ще направим така, че да имаме 
президент, който не само да следва единната 
българска външна политика, ами утре и пра-
вителството да бъде патриотично. 

Тази година президент, догодина – прави-
телство на патриотите. Тогава ще се види, че 

БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИК МОЖЕ 
ДА КАЗВА В ЕДНАТА ПОСОКА 
„НОУ“, В ДРУГАТА - „НЕТ“, В 
ТРЕТАТА - „ЙОК“.

Досега имахме поотделно енергията да 
го правим, а какво остава, ако сме заедно. 

С Бога напред, да живее България!

Обръщение на Валери Симеонов

Обръщение на Волен Сидеров
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Джамбазки: Млади българи, 
гласувайте! Днес вече има 
патриотична алтернатива! 

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО 
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Ангел Джамбазки, евродепутат, най-активният български представител в Европейския 
парламент

Гласувайте!
Да, гласувайте. Казвам го 
най-вече на младите 

българи – изглеждат най-мал-
ко убедени, че има смисъл. А 
смисъл има. Направете своя 
избор! За да не Ви го назначи 
някой друг, просто ей така, и 
да го пляска отново зад врата 
пред камерите. За да не Ви го 
избере Ердоган. 

Информирайте се и изби-
райте. Преценете кандидати-
те, научете кой ги издига, как 
ги издига, кой стои зад тях. Не-
щата са видими. Ясно видими. 

Избирайте, за да не гле-
дате после среща между 
Тръмп и Митьо Пищова. Не 
слушайте тези, които Ви 
внушават, че „всички са ед-
накви“, „ми то няма сми-
съл“, „все тая е“, „всички са 
маскари“ и прочее…

НЕ, НЕ ВСИЧКИ 
СА ЕДНАКВИ И НЕ 
ВСИЧКИ СА МАСКАРИ. 

Маскари са тези, които 

управляваха повече от 25 го-
дини държавата и направиха 
всичко възможно тя да бъде 
разграбвана, разпродавана 
и унижавана. Тези, които 
продадоха националния ин-
терес и затвориха реактори-
те на АЕЦ „Козлодуй“. В уго-
да на външни интереси на 
ВЕИ - мафията. Затова токът 
е скъп. И затова не го прода-
ваме навън. А продавахме 
ток на Италия.  

Маскари са тези, които 
унищожиха заставите и поде-
ленията, съкратиха младите 
офицери, разформироваха ча-
стите, нарязаха ракетите, про-
дадоха техниката, унищожиха 
военната ни индустрия, сведо-
ха армията до нещо средно 
между социален патронаж и 
бюро по труда. Които позволи-
ха границата на Република 
България да бъде разграден 
двор. Тези, които разглобиха 
службите и системата за сигур-
ност и позволиха на турските 
шпиони, мекерета и ибрикчии 
да си разиграват коня в Бъл-

гария, като у дома си.
 Маскари са мерзавците, 

които разграбиха и провали-
ха образованието, за да „ус-
вояват евросредства“. И на-
пълниха учебниците с всякак-
ви безумства, щуротии и от-
кровени национални преда-
телства. 

Тези, които съсипаха сис-
темата на здравеопазването 
и превърнаха нацията в ре-
кордьор по смъртност и теж-
ки, увреждащи заболявания; 
оставиха стотици хиляди 
хора без лекарска грижа и 
шанс за оцеляване. Мерза-
вците, които съсипаха земе-
делието; оставиха хиляди 
хора гладни и дадоха мили-
они евросубсидии в ръцете 
на шепа „зърнари“. 

Маскари са мекотелите, 
които усърдно се кланяха и 
дупеха коленопреклонно 
пред всеки „чужденец“, бил 
той и най-треторазрядната 
чиновническа мишка. Тези, 
които угодничеха пред „чуж-
денците“ и се мъчеха да от-

гатнат тяхната воля и жела-
ние преди да са си отвори-
ли устите. 

Тези хора са маскари. 
Те си имат имена. Били са 
министри, народни пред-
ставители, различни чинов-
ници. По делата и биогра-
фиите им ще ги познаете. 
Те са маскарите.

Отечеството има нужда 
от президент и вицепрези-
дент грамотни, подготвени, 
патриоти. От хора, които са 
се доказали в политиката и 
живота. Хора, на които 
единствен началник е суве-
ренният български народ, а 
не треторазрядни чиновни-
ци в Анкара, Брюксел, Ва-
шингтон или Москва. 

Аз съм направил своя 
избор, направете го и Вие. И 
нека ме послушат най-вече 
младите.  

МОЯТ ИЗБОР 
СА КРАСИМИР 
КАРАКАЧАНОВ И 
ЯВОР НОТЕВ. 


