
ДА на България в ЕС и НАТО  

и НЕ на настъплението  

на Кремълската пета колона! 

 След години тоталитарна тъма, с усилията и жертвите на няколко 

поколения българи днес родината ни е пълноправен член на 

евроатлантическата общност.  

Тази принадлежност е единствената гаранция за свободата ни в 

пределите на земетръсния ни регион. ЕС и НАТО нямат алтернатива и 

поради това неутралитетът не е опция за никого на Балканите. Кремълската 

лакомия се опитва да погълне или да вплете в мрежите си всяка 

необвързана страна. Украйна, Грузия, Молдова и други вече платиха 

кървава цена, за да отстоят независимостта си. Отказът от поетия път на 

евроатлантическа интеграция освен отстъпление от ценностите, които 

изповядваме като народ, би представлявал безотговорно излагане на 

смъртна опасност. Лицата, които зоват или подготвят почвата да поемем по 

такъв пагубен път, могат да бъдат окачествени само като национални 

предатели.  

 Заради неизвършената лустрация и поради неосъветския мафиотски 

модел, наложен у нас, подобни политически шпиони и предатели все още 

се подвизават в обществото, в партиите, в медиите и институциите ни. 

Както винаги те усърдно работят да ни върнат към модела, от който с 

толкова мъка се измъкваме повече от четвърт век. Нека днес да кажем 

„НЕ!” на покварата и тиранията на отминалото робство. 

 Президентът Плевнелиев доказа, че е достоен върховен представител 

на Републиката пред външния свят и непоколебим защитник на 

евроатлантическия ни избор. Разбираме отказа му да продължи, приет като 

реакция срещу нечовешката злост, изсипала се върху него от явните и 

скритите агенти, от структурираната преди повече от век пета колона на 

Москва.  



В името на бъдещото на Отечеството настояваме следващият 

български държавен глава да бъде също толкова верен към 

принадлежността на страната ни към ЕС и НАТО, колкото е сегашният. С 

просто око се наблюдава концентрация на откровено пропутинистки сили в 

парламента и опасност да останем без единна евроатлантическа 

кандидатура.  

 Призоваваме всички родолюбци, загрижени за мястото на България в 

семейството на цивилизованите и демократични народи, спешно да 

излъчат силен кандидат за президентския пост. Всеки пропуснат ден 

предоставя оперативен простор за машинациите на Кремълската пета 

колона и на нейния господар. 

 Нека всички категорично да изречем:  

„ДА на България в ЕС и НАТО и НЕ на настъплението  

на Кремълската пета колона!“ 

 

 


