
Граждани на България, 
Престъпното решение на политическата върхушка за 

разполагане на американски военни бази в Република България 
ще доведе до превръщане на територията й:  
• в плацдарм за агресии срещу други страни и народи;  
• в мишена на съпротивляващите се срещу американските 

агресии; 
и до: 

• съучастие на страната ни в престъпленията на американските 
претенденти за световно господство; 

• окончателната загуба на суверенитета на България; 
 

Движение за съпротива “23 септември” настоява за 
незабавното прекратяване на подготовката за 
разполагането на американски /или натовски/ военни 
бази на наша земя! 

Да живее достойна и независима България! 
 

www.23septemvri.hit.bg 
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