
3 март –  свята дата 
в хилядолетната 
българска история 

доктор Атанас Панчев, водач на листата за 
народни представители от ПП „Възраждане на 
Отечеството“ в област Стара Загора, академик 
от Руската Родова Академия , Посланик на мира, 
избран на 7.04.2008 г. на Международна лидерска 
конференция в гр. Сеул, Южна Корея

В навечерието на националния празник на България – 3 март, в. 
„Квантов преход“ поздравява всички българи и своите читатели с 
Освобождението на отечеството ни от османско иго.

Николай Малинов - Председател на 
Политическа партия Възраждане на 
Отечеството: Постижимо 
е около 200 хиляди да ни 
подкрепят на изборите
„Все повече стават реални шансовете да убе-

дим тези 150-200 хиляди човека, които се надя-
ваме да убедим в честността и принципността 

на нашите позиции. Смятам, че са постижими“. 
Лидерът на Национално движение „Русофили“ Николай Ма-

линов, председател на партия „Възраждане на Отечеството“, 
уточни, че никога не са обсъждали явяване на предстоящите 
парламентарни избори в коалиция с друга 
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От Редколегията

На стр. 4

проф. Андрей Пантев

Пред празника на Трети 
март стоим в размисли. В 
цялата история на човечест-
вото войните винаги носят 
емоции, независимо какви 
са и как завършват те като 
в перспектива. Всяко исто-
рическо събитие придобива 
по-голяма стойност и навлиза 
по-плътно в паметта, когато е  
разположено  дълбоко в ли-
тературата, изкуството и дори 
в битовия фолклор. Преди 
да бъде разбран един про-
цес или едно събитие, осо-
бено ако е война, то трябва 
да бъде почувствано и чрез 

ОСОБЕНАТА ВОЙНА, 
НАЗОВАНА 

ОСВОБОДИТЕЛНА

художествена емоция. Често 
ние се потапяме в художест-
вените възпроизвеждания на 
една особена война в евро-
пейската история на по-ми-

налия век. Тя е необичай-
на война, отличаващата от 
повечето подобни събития. 

Предизборна платформа на ПП „Възраждане на 
Отечеството“ за изборите за 45-то Народно събрание

Уважаеми членове на Националния политически съвет, скъпи приятели,
С удоволствие ви представям Предизборната платформа на ПП „Възраждане на 
Отечеството“ за изборите за 45 Народно събрание, насрочени за 4 април 2021 г.
Платформата е подготвена от група, с ръководител д-р Юрий Борисов, член на 
Изпълнителното бюро на партията.
От името на ИБ на ППВО изказвам гореща благодарност за неоценимата експертна помощ 
на: проф. Боян Дуранкев (член на Консултативния съвет), доц. Валентин Вацев (член на 
Консултативния съвет), посланик Валентин Радомирски, проф. Ваня Добрева, Зорница 
Илиева, Красимир Момчев, проф. Нако Стефанов, Нешка Робева (член на Консултативния 
съвет), д-р Радко Ханджиев, Полина Петрова и Асен Асенов.

Председател на ППВО: Николай Малинов

БЪЛГАРИЯ Е ПО-СИЛНА 
ЗАЕДНО С РУСИЯ

На стр. 2

На стр. 5

На стр. 4

Мото на Политическа 
партия „Възраждане на 

Отечеството"

Светът днес

Днес моделът на между-
народните отношения нео-
братимо се трансформира 
от еднополюсен в много-
полюсен. Постепенното от-
слабване на еднополюсния 
модел е съпроводено с огро-
мно напрежение във взаимо-
отношенията между Запада 
и Изтока; между света, който 
нарича себе си евроатланти-
чески и Русия; между света, 

който възприема себе си 
като неолиберален от една 
страна и патриотичните 
сили от друга.

Конфронтацията е във 
всички възможни измерения 
– политическо, икономи-
ческо, културно, идеологи-
ческо, военно. Гаранциите 
срещу глобална война и из-
ползване на атомно оръжие 
стават все по-слаби.
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политическа формация, за-
щото целта им е да прозвучат 
ясно и категорично техните 
тези.

„Нямаме намерение да се 
финансираме от чужбина. 
Кампанията ни ще бъде фи-
нансирана с дарения и член-
ски внос„, подчерта той.

Икономическата част от 
програмата на партия „Въз-
раждане на Отечеството“ е 
писана от проф. Боян Дуран-
кев, съобщи Младенов.

Според него 50% от бъл-
гарите нямат доверие в нито 

От стр. 1
една партия. 

Малинов обясни, че фор-
мацията му не e против ЕС 
и НАТО: „Не само не сме 
против, а харесваме проекта 
„Европа“, но смятаме, че Ев-
ропа трябва да е на нациите, 
които да бъдат уважавани, а 
не просто като в акционер-
но дружество – по-големият 
да определя на по-малкия. 
Същото важи и за темата 
за НАТО. Ние не сме против 
ангажиментите ни в НАТО, 
а сме против дрънченето на 
оръжия в Черно море, про-
тив военни бази в България 
и против военно чуждо при-

Николай Малинов - 
Председател на 

Политическа партия 
Възраждане на 
Отечеството: 

Постижимо е около 200 хиляди
да ни подкрепят на изборите

съствие“.
Той определи това като ва-

жни червени линии, които ще 
бъдат основни в разговори с 
бъдещи коалиционни парт-
ньори след изборите.

„Влизаме в политиката с 
ясен морал и ясна визия как-
во преследваме. С ясното 
убеждение, че това е бъде-
щето на света, защото проти-
вопоставянето между Изтока 
и Запада, което има опасност 
да доведе до гореща фаза на 
войната, нас много ни при-
теснява“, заяви още Мали-
нов.

По думите му Европа няма 

как да противостои на „вих-
рушката на сблъсъка на ци-
вилизации“, която е в момен-
та, без подкрепата на Русия:

„Искаме Европа да бъде 
силен полюс в този многопо-
люсен свят, който всички при-

знават, но този силен полюс 
е възможен само ако бъде 
ресурсно, духовно и културно 
осигурен. Това е възможно 
само ако Европа бъде заед-
но с Русия“.

Източник: БНР

В своето неотдавнашно интервю по Бъл-
гарското национално радио лидерът на 
партия „Възраждане на Отечеството“ 

Николай Малинов предаде едно послание от 
Русия към българския народ.

На мнозина обаче им направи впечатление, 
че той говори не рязко и категорично, както са 
свикнали да говорят лидерите на опозиционни 
партии. А точно обратното. При него изказът 
беше спокоен и разсъдлив, но ясен и точен. 
Само че нашата либерална преса го предаде 
набързо и неясно. Което обърка хората.

Новият и необичаен маниер, по който Мали-
нов заговори, внесе допълнително объркване, 
защото в България сме отвикнали от мисълта, 
че политиката трябва да бъде изтъкана от раз-
ум и търсене на решения за бъдещето, а не от 
емоции и конфликти, които са призвани само да 
замъгляват истината за реалността.

Но защо Николай Малинов заговори така?! 
Само защото искаше да се разграничи от дру-
гите политици?! Не! Тук става дума за негова 
принципна позиция. Че политиката трябва да е 
начин да се помогне на хората с разум и съвест. 
Но за да се помогне на хората, трябва да се по-
знава реалността.

А нашата днешна реалност е, че сме членове 
на ЕС и НАТО. И не можем да напуснем тези 
западни формирования с магическа пръчка. Ще 
попитате защо?!

Ами много просто. Още в началото на сегаш-
ната наша Конституция, в член 4, ал. 3 пише, че

„Република България участва в изграждането 
и развитието на Европейския съюз“. Което озна-
чава, че нашата върхушка е сторила всичко, за 
да направи почти невъзможно напускането на 
ЕС.

Вярно, Великобритания напусна ЕС, но ан-
гличаните не бяха толкова прости, за да запи-
шат чак в Конституцията си, че са членове на 
ЕС.

Въпреки това, напускането на ЕС е възмож-
но. Но трябва да се действа внимателно и умно.

Затова Николай Малинов ни каза:  „Русия е 
до нас, ще променим България“. И това е пос-
лание не само на Малинов, но и на цяла Русия. 
И забележете, той не лъже, защото е единстве-
ният българин, награден лично от Владимир 
Владимирович за огромен принос в развитие на 
братските отношения между нашите две стра-
ни.

Що се отнася до НАТО, през 2014 г. ние сме 
ратифицирали така наречения „Североатлан-

тически договор“, който всъщност създава НАТО 
през 1949 г. Което означава, че не можем да го 
напуснем току-така. Не и без помощта на Русия.

Втората причина е по-важна за България. Това 
е идеята да бъдат привлечени максимално ши-
рок кръг избиратели. „Възраждане на Отечество-
то“ е партия, която работи, за да обедини колко-
то може по-голяма част от народа около каузата 
за възраждане на Отечеството. Да се превърне 
в истинска народна партия, също като партията 
на Путин „Единна Русия“, която обединява руския 
народ. Такава е печелившата формула, ако наис-
тина искаме да възродим България, а не просто 
няколко души да се докопат до топли депутатски 
местенца.

Когато формира партията „Единна Русия“, Вла-
димир Владимирович каза на народа – спираме 
дрязгите, няма бели, няма червени. Има единна 
и велика Русия.

Перифразирайки това, сега Малинов се опит-
ва да каже: Стига битки на българи с българи, от 
които печелят само мафиоти, олигарси и атланти-
ци. Трябва ни единна и мощна България, която да 
е уютен дом за всички свои чеда.

Разбира се, „Възраждане на Отечеството“ е 
партия с традиционно консервативен характер. 
Тя обединява само почтените хора, истинските 
родолюбци, русофилите и защитниците на тради-
ционните общочовешки ценности, каквито са 95% 
от хората в България. Тя не е партия на атланти-
ци, либерали, мафиоти и т.н.

Всички сме съгласни, че за да тръгне България 
напред, трябва да възстановим суверенитета си, 
да вземаме сами решения за нашето развитие, 
за да можем да започнем възраждане на иконо-
миката и да осигурим работа и достоен живот на 
всички хора в родината ни.

Но за всеки е ясно, че това не може да стане 
без помощта на Русия. Точно това пише и в про-
грамата на политическа партия „Възраждане на 
Отечеството“. Припомням, че дори на Владимир 
Путин му бяха необходими петнадесет години, за 

да възстанови руската икономика и бойната мощ 
на РФ. Сега Русия е една от най-мощните в ико-
номическо и военно отношение държави и може 
да пази своя суверенитет и суверенитета на свои-
те съюзници и приятели.

Без помощта на Русия ние не можем нито да 
възстановим суверенитета си, нито да възстано-
вим икономиката си.

И понеже много наши приятели бяха озадачени 
от интервюто на Николай Малинов пред БНР, каз-
вам, че в това интервю той говори много умно и с 
една единствена цел. Да започне постепенно да 
привлича колкото може по-широк кръг от хора. На 
основата на русофилията, на основата на брат-
ството между хората в България, и на основата на 
традиционните човешки ценности.

И ако тази партия влезе в парламента, и ако не 
на тези, то на следващите избори стане управля-
ваща, то тогава с помощта на Русия ще започнем 
да действаме като суверенна държава, а не като 
колония на ЕС. И ще възстановим икономиката 
си. Защото това е първата ни задача. Да създа-
дем мощна икономика. Да върнем сънародници-
те си от чужбина. Да спрем демографския срив. 
Едва след това можем да говорим за ЕС, за про-
мяна на ЕС или за напускане на този съюз.

После, смятам, че трябва да накараме Брюксел 
да си плати за възстановяване на нашата иконо-
мика, която той разруши. Трябва да използваме 
техните фондове, на които имаме право като чле-
нове на ЕС. Но да ги използваме за развитието 
на България, а не за градинки и пейки, както сега.

Ако чуете внимателно интервюто, ще видите, 
че г-н Малинов не говори за сегашния Европейски 
съюз, а за „проекта Европа“. Той казва, че ние ха-
ресваме „проекта Европа“, а не днешния ЕС. Той 
казва категорично, че днешният ЕС трябва да се 
промени. Трябва да стане „Европа на отечества-
та“, на свободните и суверенни държави, които си 
сътрудничат на принципа на взаимната изгода, 
както помежду си, така и с другите държави като 
Русия, Китай, арабските страни и т.н.

Николай Малинов заговори 
по необичаен начин, каза истината 

и предаде послание от Русия
на българския народ!
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Но ако сегашният ЕС, който е поставил ръка 
на всички европейски държави, не може да се 
промени, тогава България трябва да започне да 
действа за напускане на такъв ЕС. Да действа, 
обаче, умно и законно, и когато е готова икономи-
чески, а не емоционално и безотговорно и с

напълно разрушена икономика.
А що се отнася до НАТО, Малинов казва кате-

горично: Не искаме военни бази в България, нито 
чуждо военно присъствие. Не искаме родината 
ни да се използва от САЩ за война срещу Ру-
сия или друга държава. Ние не можем да кажем 
на НАТО какво да прави. Просто не го искаме в 
България.

Колкото и да не ни се иска, обаче, трябва да 
продължим да спазваме още известно време ан-
гажиментите към ЕС и НАТО. Не за друго, а за-
щото има договори, които България е сключила 
с тези организации. А спазването на договорите 
е основата на онзи нов световен ред, на който 
Русия и Владимир Путин са привърженици.

Проверете и вижте, че членството ни в ЕС е 
закрепено в член четвърти на нашата Конститу-
ция.

Значи, за да говорим за промяна на Конститу-
цията, за прекратяване договорите с ЕС и напус-
кане на съюза, трябва да направим всенароден 
референдум, на който да има мнозинство за на-
пускане на ЕС.

На този етап, обаче, няма как да съберем тако-
ва мнозинство по простата причина, че два мили-
она българи работят в страните от ЕС. И пращат 
на своите роднини в България пари. А и в самата 
България доходите на много хора са свързани с 
ЕС. Значи доходите на около три милиона и по-
ловина от потенциалните избиратели са свърза-
ни с ЕС. Сега те няма да гласуват за напускане 
на ЕС.

Тоест, трябва първо да възстановим икономи-
ката, да осигурим стабилни български доходи на 
тези хора, и тогава да говорим за напускане на 
ЕС и връщане на суверенна и мощна България 
на картата на света.

Казвам искрено и честно каква е реалността, с 
която трябва да се преборим.

И това се отнася за всяка партия, която ви го-
вори за излизане от ЕС.

Няма да е лесно. Не става с магическа пръчка. 
Затова излизането от ЕС и НАТО не може да се 
осъществи без помощта на Русия.

А що се отнася до договорите, ние можем да 
ги разтрогнем по два начина. Първо, когато из-
тече срокът им, или второ, когато икономиката 

на България стане достатъчно мощна, за да не 
зависим от Запада. И когато икономиката ни не 
зависи толкова от ЕС. Разбира се, ако скъсаме 
тези договори по-рано, ще се наложи да плаща-
ме неустойка. Милиарди левове. Тогава пак няма 
да можем да се оправим без Русия.

Можем да се преборим с този капан, в който 
са ни вкарали нашите и чуждите „гости“. Но тряб-
ва да знаем какво са ни приготвили и стъпка по 
стъпка да го преодолеем. Както направи Влади-
мир Путин в Русия от 2000 година до 2015 г. А не 
да хвърчим в облаците и да се чудим защо неща-
та не стават. Само така ще победим. Другото са 
фантасмагории.

И така, за да обобщим: едно нещо ме кара да 
гласувам за партия „Възраждане на Отечеството“ 
с председател Николай Малинов. И то не е само 
програмата, която изисква възстановяване на

българския суверенитет и изграждане на мощ-
на българска икономика.

Цялата работа е там, че партията на г-н Ма-
линов е единствената, която може да изпълни 
онова,

което обещава. По простата причина, че тя е 
единствената партия, която има подкрепата на 
Русия и на самия Владимир Путин. И която не 
се страхува от нашата управленска мафия, която 
говори и действа умно, изхожда от реалността и 
стъпка по стъпка работи за възстановяване в пъ-
лен обем на нашата икономика. Както и за пълно 
възстановяване на братските връзки и сътрудни-
чество с Русия.

Защото без Русия, наистина няма България. 
Всички видяхме как само за двадесетина години

българската икономика бе разрушена и за-
менена със западни фирми. Но чуждите фирми 
печелят в България, а изнасят печалбата в чуж-
бина.

Николай Малинов и Русия искат да прекратят 
този процес на изсмукване на националните ре-
сурси и унищожаване на България. Искат да вър-
нат предишната мощ и предишния суверенитет 
на нашата страна. Искат да сме мощен фактор 
на Балканите и приятелски настроена страна към 
Русия. Нека да им помогнем. Сега имаме шанс. 
Но късметът каца на рамото само един път. Нека 
не го пропускаме.

Защото втори шанс може и да няма. Така каза 
и нашата българска пророчица Ванга. Ако сме с

Русия – ще процъфтим, ако не – ще изчезнем.

Автор Иво Македонски
istinata.net   

ПОЗИЦИЯ 
НА „ДВИЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИ 

ПЕТКО ВОЙВОДА“ 
В ЗАЩИТА НА ГОЛЕМИЯ 
БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ 

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ПАСКВИЛ 
ВЪВ ВЕСТНИК „ГАЛЕРИЯ“

Уважаеми дами и господа журналисти,
Обръщам се към вас както от свое , така и от 

името на всички мои привърженици и приятели.
В последния брой на в.“Галерия“ от 10-16 фев-

руари 2021 г.  бе направен опит за избиване на 
малкото  останало българско от  сърцето на и  без 
това обезверените и смачкани наши сънародни-
ци. 

Ни като български патриоти не можем да при-
емем публикувания на страниците на вашето из-
дание  пасквил, очернящ името на незабравимия 
и световно известен български писател Николай 
Хайтов. Независимо от това, че живеем в демо-
кратично време, в което правото на мнение и по-
зиция е свещено, не може да се пише с такъв пок-
варен, уличен и най -малкото оскърбителен език 
за който и да е наш творец или пък негови на-
следници. Публикацията на вашия колега Калин 
Терзийски „ОСЪДЕНИЯТ КАЛИН ТЕРЗИЙСКИ 
ВЛИЗА“ е най-меко казано демоде за времето, в 
което живеем.

Считам, че подобни явни политически агита-
ции не са  подходящи за вашето безпартийно из-
дание. А то е такова, нали?!

И накрая бих желал да ви напомня , че в де-
мократичните страни по света оценките за твор-
чеството на даден  писател, поет или художник се 
дават от народите, а не от политически  конюнк-
турни съображения. А името на незабравимия 
Николай Хайтов българският народ отдавна вече 
е поставил до имената на Ботев и Вазов.

Иван Иванов - председател на „Движение 
на русофили Петко войвода „ 

тел.0884962666

П.П. Считам, че за всяко българско издание, 
каквото е в. "Галерия“, ще бъде много по-прес-
тижно да се занимава с това какво даден творец 
е оставил като диря в националното и световно 
наследство, а не с оплювания и некоректни поли-
тически подсмърчания.

(Бел. ред.) Калин Терзийски беше осъден от 
наследниците на Николай Хайтов  за думите 

му в тв-интервю през 2016 г. по адрес на 
Николай Хайтов и Йордан Радичков. Тогава 

той ги нарече "слуги на режим, който не мога 
да понасям“.

Нако 
Стефанов, 
Професор, 
доктор на 

философските 
науки, 

д-р по история, японист и 
изследовател на Източна 

Азия - Китай, Корея и Япония, 
специалист по управление

В периода на т.нар. преход ико-
номиката на България претърпя 
качествени изменения. В резултат 
на проведените „Шокова терапия“, 
ликвидационни мероприятия по 
унищожаване на колективните 
земеделски стопанства, реализи-
раните „масова“ и касови прива-
тизации, разпродажба на банките, 
както и на структуропределящи, 
стратегически предприятия на 
чуждия капитал, затваряне и даже 
разрушаване на други такива, 
даже, когато те бяха носители на 
високи технологии и произвежда-
ха стоки с висока степен на до-
бавена стойност, въвеждането на 
плоски данъци и други, в Родината 
ни бе въведен възможно най-кра-

ен неолиберален модел, който е 
без аналог в световната практика. 
В рамките на същия българското 
стопанство и трудови ресурси са 
поставени в услуга на транснацио-
нални корпорации от една страна, 
и на тясна олигархична група от 
„нови българи“ от друга.

Всичко това доведе до жесто-
ки поражения върху българския 
стопански и технологичен потен-
циал, до архаизация на множество 
сектори и отрасли на българската 
икономика, до най-дълбоките со-
циално-имуществени различия в 
Европа и до отчайваща бедност 
за немалка част от населението, 
а най-вече до тежка социо-демо-
графска катастрофа, която ако 
продължи да се развива по същия 

начин българският народ и държа-
ва могат да изчезнат в близките 
няколко десетилетия.

В крайна сметка днес след 
малко повече от тридесет години 
Отечеството ни е най-изостава-
щия член на ЕС, периферийна 
капиталистическа държава, зави-
сима територия, неоколониално 
общество с мъгляви, да не кажем 
никакви дългосрочни перспективи.

Стратегия за възраждане 
на България

За излизането на нашата Ро-
дина от тази пропаст без дъно се 
предлага Стратегия за възраж-
дане на България, основана на 
съответната философия, както и 
предполагаща системен подход за 

нейното осъществяване. Филосо-
фията на стратегията се базира на 
три ключови принципа:

• Социално равенство, разбира-
но като създаване на обществени 
условия – политически, материал-
но-икономически, образователни, 
социо-културни и прочее за равен 
старт на членовете на обществото;

• Социална справедливост – 
равенство пред закона, но закон, 
който защитава обществения ин-
терес, т.е. интересите на мнозин-
ството, на онези, които справедли-
во се трудят за своето благо, но и 
за развитие на обществотото, а не 
закон бранещ интереса на какво-
то и да е егоистично малцинство, 
било то на някаква бюрократична, 
имуществена или прочее основа;

• Социална солидарност – съ-
щата е основа на истинската чо-
вешка свобода, защото без соли-
дарност, без важната обществена 
подкрепа на всеки един член на 
обществото от страна на социума 
като цяло, не е възможна нито сво-
бодата като физическо понятие, 
нито творческата свобода като ду-
ховно такова.

Системният подход, използван 
от стратегията означава, че уси-
лията за нейното осъществяване 
следва да бъдат насочени към 
преодоляване на ключовите схе-
ми и механизми, които определят 
гибелната посока, по която върви 
днес нашата Родина. Решаващият 
момент в социално-икономиче-

Платформа за социална и солидарна 
икономика като контрапункт на периферийното

неоколониално развитие на България

На стр. 8
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Война на емоцията, война на вярата, война на 
избавлението. Тя не можеше да не впечатли 
европейската общественост, защото се отлича-
ваше от дотогавашните война през  същия век. 
Всичките хладни анализи за грешки, глупости, 
дори насилия през тази война са основателни 
като изследователски обект. А нима по време 
на Кримската война 1853-1856 г. англичаните, 
особено генералите-аристократи не са правели 
грандиозни глупости от незнание, без да се ин-
тересуват от съдбата на своите войници? Нима 
англичани, французи и пиемонтци  не са зна-
ели какво търсят  под стените на Севастопол, 
какво търсят там, докато солдатите-селяни 
знаеха защо са при Търново и Плевен. Та не са 
ги посрещали с хляб и сол и с поп. А все пак, за 
нея не може да се гледа като на другите военни 
кампании по това време.

Въпреки  успешните  анализи на повечето де-
тайли и фази от дипломатическата история на 
Освободителната война, нейната история като 
общоевропейско събитие все още стои в пери-
ферен план, вън от общия курс на тогавашна-
та  политическа и културна динамика. А тя не-
изменно присъства във всички истории на XIX 
в. независимо с каква характеристика. Защо 
тази война бе необикновена по въздействие и 
обществен резонанс в цялата история на XIX 
в.?! Каквато и характеристика да й правим тя бе 
различната война в историята на Европа. Дори 
и с дискусиите, носещи  крайностите в оцен-
ките. Поради това вникването в европейската 
история на навечерието на българското Осво-
бождение е една от предпоставките на цялост-
ното й разбиране и разполагане в общия поток 
на европейското културно-политическо и воен-
но развитие. Без това Освободителната война 

е просто описание на конференции, уговаряния, 
протоколи и договори, ход на бойните действия, 
всякаква  друга статистика, но не и онова особено 
събитие, предизвикало повече страсти в Европа, 
отколкото трите войни за обединение на Герма-
ния. Съвременната    съпротива срещу устойчиви  
стереотипи от миналото на света се разпростира 
и върху нашата историография. Макар и с  разби-
раеми за всяко подражателство  закъснения. 

Това се отнася и до характеристиката на Ру-
ско-турската освободителна война от 1877-1878 
г.,завършила с възстановяването на българска 
държава на европейската политическа карта. Тя 
продължава да бъде отбелязвана  като отправ-
ната точка в историята на Третото царство. Но с 
този безспорен исторически факт като че ли съ-
гласието спира. Днес все по-често срещаме вся-
какви критични размишления относно нейните 
стойности като мотивация, осъществяване и по-
следствия. Нищо тревожно, още по-малко укори-
телно. Тази амбиция е несъмнен научно-изследо-
вателски позитив. Тя допринася за разкриването 
на  панорамните пластове от обстоятелствата, 
прозата  и драмата при възстановяването на бъл-
гарската държавност.

Често вече срещаме  критични съмнения от-
носно тогавашна необходимост от Освобожде-
нието, противопоставена на алтернативната ви-
зия за българското „развитие без освобождение”. 
Трудно възможното става не само желателно, но 
изглежда логично и дори човечно. Такава модер-
низирана Pax Ottomana буди сходства и аналози 
от историята на чужди исторически съдби. При 
тях американците, унгарците и дори италианци-
те имат по-голямо основание за такива  условни 
проекции. 

Но те са предпочели друг път и намират, че са 
постъпили правилно. Не по-малко съмнителна е 
прогнозата, че краят на  османското управление у 

нас можеше да настъпи по-късно и така по по-
вече благоприятен за българите начин. С оглед 
на последвалата негативна динамика в балкан-
ската и европейската политика, едва ли можем 
да очакваме по-подходящ момент. Ние поне не 
виждаме такива времена. Още повече, че съ-
седните балкански държави засилваха връз-
ките си едновременно с Русия и останалите 
Велики сили, което едва ли облекчило нашата 
участ. Как можем да приемем, че още в средата 
на XIX в. Гърция и Сърбия са заплаха за бъде-
щата българска независимост, а в края на века, 
ако нямахме държава, тази заплаха би нама-
ляла! Появата на свободна, още повече голяма  
България като фактор в балканската политика 
става все по трудна  перспектива. Вариантът 
за „мирно решение” на българския въпрос чрез 
изпълнения на решенията на Цариградската 
посланическа конференция от декември 1876 
г. е привлекателен, защото можеше да запази 
етническия масив на българите. Но с оглед на 
предишните и бъдещи действия на османската 
власт в подобни случаи е слабо осъществим. 
Когато наша делегация обикаля Европа след 
Априлското въстание, дори Драган Цанков 
пише в едно писм: „Убедих се, че без война 
работата няма да стане!” Планът за мирно ос-
вобождение не зависеше нито от Русия, нито 
дори от останалите Велики сили, нито дори от 
нас, българите. Това, което последва след това 
въпреки отклонения, разочарования и провали 
носи триумфите на  нашето Освобождение!

(Бел. авт.: Статията е посветена на пър-
вата русофилска партия в България "Възраж-
дане на Отечеството" във връзка с предстоя-
щите избори и лично на председателя на пар-
тията Николай Малинов и моя личен приятел 
д-р Атанас Панчев.)

ОСОБЕНАТА ВОЙНА, 
НАЗОВАНА ОСВОБОДИТЕЛНА

Навършват се 143 години от момента, в който 
нашата държава се появява отново на картата на 
Европа. Началото се поставя с манифеста на импе-
ратор Александър II, издаден на 12 април (24 – нов 
стил) 1877 г. в гр. Кишинев, с който Русия обявява 
война на Османската империя. 

Известно е, че Русия в повечето случаи бива на-
падана и много рядко тя е обявявала война. Но Ру-
ско-турската война от 1877 – 1878 г. е единствената, 
наречена от историците Освободителна! Единстве-
на и неизбежна Освободителна, благодарение на 
която българският народ става свободен и равен на 
другите европейски народи. 

„… Днешният век е век на свободата и 
равноправието на всички народности. Днес 
всеки притеснен и потиснат, всеки, комуто 
тежат робските синджири на врата и който 
носи жалостното и срамно име роб, е напънал 
всичките си сили – и нравствени, и физически 
– и търси случай да отърси от себе си по 
какъвто и начин да би било робското тегло, 
да разкъса робските вериги и да отстрани 
далеч от себе си името роб. [Всеки] иска да 
живее свободно и да се наслаждава на божията 
природа, [всеки] иска да бъде човек.“ - из завета 
на Васил Левски.

Хилядите жертви, дадени от българите по време 
на Априлското въстание, събуждат невиджан до-
тогава интерес от западния свят. Публични фигури 

като Виктор Юго и Уилям  Гладстон категорично за-
стават в подкрепа на българския народ. Със силно 
перо в помощ на българите се проявяват и големите 
руски класици като Иван Тургенев и Фьодор Досто-
евски.

А словата на Апостола на Априлското въста-
ние Георги Бенковски ще звучат вечно в ушите 
на всяко едно поколение българи: „Моята цел 
е постигната вече! В сърцето на тирана аз 
отворих такава люта рана, която никога няма 
да заздравей. А Русия – нека заповяда!“

Изписани са хиляди страници от нашите възро-
жденци за дядо Иван (Русия), който ще освободи 
българите от агаряните.  Умове като проф. Марин 
Дринов и патриарха на българската литература 
Иван Вазов говорят с умиление за нашия по-голям 
брат, който ще пролее кръвта си за нашата свобода.

По повод 3 март – наш свят празник, искам да при-
ветствам появата на едно ново явление в българ-
ския политически живот – Партията на българските 
русофили „Възраждане на Отечеството“, с предсе-
дател Николай Малинов. До днес такава партия в 
България не е имало. Тя е очакван резултат вслед-
ствие дейността на Национално движение "Русофи-
ли" (регистрирано на 19 януари 2003 г.).  Движение-
то е приемник и продължител на идеите и традици-
ите на русофилството, възникнало в страната през 
Българското Възраждане. То работи в продължение 

на 18 години за разширяване на връзките и сътруд-
ничеството между Република България и Руската 
федерация в областта на културата, науката, иконо-
миката, образованието и спорта.

Политическа партия „Възраждане на Отечество-
то“ се регистрира в ЦИК за предстоящите парламен-
тарни избори, които ще се проведат на 4 април 2021 
г. Нейно главно мото е: „България е по-силна заедно 
с Русия“. 

Българските русофили са твърдо убедени, че 
това е верният път на България и че ще следва во-
лята на своите избиратели. Това е съвременната 
алтернатива на всички управлявали през последни-
те тридесет години партии в България.

„Възраждане на Отечеството“ си поставя за цел: 
достойно представяне на предстоящите парламен-
тарни избори, последователно отстояване на прин-
ципи и политики, изложени в програма (публикуваме 
на стр…..) 

Русофилите в България наброяваме над 70 на 
сто от населението на страната. С гласовете ни на-
пълно постижимо е да имаме народни представите-
ли в бъдещия парламент.  

Нека всеки истински българин с ръка на сърце-
то да помисли и подкрепи партията на българските 
русофили. Да не забравяме, че без Русия може би 
нямаше да я има и свободна  България!

Честит празник, българи! С нами Бог!    
1 март 2021 г.

От стр.  1

3 март – свята дата 
в хилядолетната българска история 
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БЪЛГАРИЯ Е ПО-СИЛНА 
ЗАЕДНО С РУСИЯ

Мото на 
Политическа 

партия 
„Възраждане на 
Отечеството"

Пандемията от Ковид-19, която се разрази през 
2020 г., започна да разрушава утвърдени с векове 
модели на производство, търговия, заетост, култу-
рен живот и чисто човешки взаимоотношения. Права 
и свободи, за които човечеството е воювало стотици 
години, се отнемат за броени месеци. Няма никакви 
гаранции, че смесицата от здравни и политически 
решения няма да обезправи необратимо обикнове-
ния човек.

България днес

В класацията на страните според индекса на ООН 
за човешко развитие България днес се намира на 
52-ро място, след като през 1988 г. е заемала 27-мо 
място. Нашата страна е на дъното на европейските 
класации по доходи, конкурентоспособност, образо-
ваност, обществено здраве, демографско възпроиз-
водство. България е и на 111 място в света по сво-
бода на медиите – категоричен индикатор, че демо-
крацията у нас е на изключително низко ниво и че 
формирането на общественото мнение е в ръцете 
на елитарни, а често и анонимни бизнес и политиче-
ски кръгове.

Фактът на драматичното българско изоставане не 
представлява за управляващите елити предмет за 
размисъл, обсъждане и конструиране на управлен-
ска политика, способна да генерира догонващо раз-
витие.

Десетилетия наред политическият ни елит не 
осъзнава собствената си отговорност за съществу-
ването и възпроизводството на нашата държава и 
с лека ръка преотстъпва тази отговорност на Евро-
пейския съюз и НАТО.

Днес управляващите в България не разбират 
сложността на историческото време, в което живеем 
и са неспособни да очертаят адекватна перспектива 

за развитие на страната ни.
Диагнозата на политическия ни живот, която става 

очевидна за все по-голяма част от нашето общество, 
е следната: непоправима идейна изчерпаност; идей-
на нищета, която не може да бъде компенсирана с 
никакви тактически и медийни хитрувания; некомпе-
тентност във всички сфери на управлението.

Антинационалната олигархична политика на упра-
вляващите лумпенизира обществото и води до раз-
пад на базови обществени връзки и отношения, като 
по този начин осигурява на политическата върхушка 
безпроблемно съществуване в условията на безкон-
тролно и безнаказано управление.

Българското общество е изправено пред нало-
жителната необходимост не просто да се справя с 
обичайните текущи затруднения, а и да осмисли и 
да преосмисли най-дълбоките основания и условия 
за съществуване на своята държава.

Налице са ясни симптоми за дълбоко и неприкри-
то отчуждение на широки обществени слоеве от сега 
действащата в България политическа система. На-
лице е и чувствителна необходимост от създаването 
на здрави и ясни основи, цели и посоки, в които да се 
развива българската държава и които да са широко 
подкрепени и припознати от българския народ.

България и многополюсният свят

Многополюсният характер на света е не просто 
наша прогноза за предстояща реалност, той е и фун-
даментална ценност.

Еднополюсният свят ражда безконтролност на 
световния лидер, от която произтичат въоръжени 
конфликти по целия свят с всички техни ужасни 
последици. Еднополюсният свят е предпоставка 
за фактическо поробване на цели нации, за лиша-
ването им от достойнство и средства за собствени 

политики.
Еднополюсният свят е свят на световния жан-

дарм; свят на икономическия, военен и културен 
диктат на една супер сила. При еднополюсният свят 
не е възможна справедливост, равноправни взаимо-
отношения, взаимоизгодно сътрудничество.

Наличието на различни полюси е естественото 
състояние на свят, белязан от съществуването на 
различни цивилизации. Различните полюси осигу-
ряват на света баланс и взаимен контрол, невъз-
можност за налагането на глобално господство от 
името на егоистични национални интереси на една 
или друга сила. Многополюсният свят е и принуда за 
взаимно зачитане на интересите.

Светът ще бъде добро място за живеене само 
ако изгради като свой фундамент сътрудничеството, 
взаимното уважение между народите и мирното със-
тезание на икономики и култури, основани на суве-
ренитета на държавите.

“Многополюсният свят” като ценност трябва да 
стане основа на външната политика на България. 
Това не означава неизпълнение на съюзни ангажи-
менти в ЕС. Това означава отстояване на политиче-
ски позиции, които изискват стремеж към уважител-
но и взаимоизгодно сътрудничество с различните 
световни “полюси”. Това на езика на конкретната 
политика означава:

1/ Повече суверенитет при вземането на съдбовни 
за Отечеството ни решения.

2/ Отказ от европейските санкции срещу Русия.
3/ Приемане на предложенията към ЕС за иконо-

мическо сътрудничество с Евразийския икономиче-
ски съюз.

4/ Търсене на сътрудничество с Регионалното 

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА на ПП „Възраждане на Отечеството“ за изборите за 45-то Народно събрание

5.11. 2020 г. Руският 
президент Владимир 
Путин награждава 
с орден „Дружба“  
председателя на 
българското движение 
“Русофили” Николай 
Малинов.  Наградата 
бе връчена в Деня на 
народното единство 
на Русия. 
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От стр.  5

всеобхватно икономическо спо-
разумение – търговска договореност между Китай 
и други 14 икономики, която предвижда формира-
нето на зона за свободна търговия, обхващаща 
една трета от световната икономика.

5/ Активно участие в амбициозната китайска 
инициатива “Един пояс, един път”.

България и Европейският съюз

“Ние следваме политиките на ЕС” е изключи-
телно удобна за сегашните управляващи позиция, 
която цели да прехвърли отговорността за голям 
кръг жизненоважни за страната ни решения върху 
ръководството на Евросъюза. Ние не сме членове 
на ЕС просто за да усвояваме еврофондове или 
за да копираме слугински политики, родени в Гер-
мания, Франция или която и да е страна – член-
ка. Ние сме пълноценни (но не и равноправни) 
членове на Съюза. Управляващите не осъзнават 
този факт и от тук произтичат основни дефекти на 
външнополитическото ни поведение. Ние трябва 
да отидем дори по-далеч от това осъзнаване и да 
формулираме собствени интереси и собствена 
политика в рамките на ЕС.

6/ Ние трябва да се борим за промяна на пра-
вилата на Европейския съюз, които днес отреждат 
на малките страни подчинена роля.

7/ Ние сме за развитие на евроконтинента-
лизма като гарант за силна и обединена Европа 
на нациите.

8/ Категорично поддържаме прогресивните 
тенденции и политики в ЕС като платформата за 
социална и солидарна икономика, както и онези 
сили в ЕС, които са за многовекторна политика на 
сътрудничество със страни и региони като Русия, 
Китай, Индия, страните от АСЕАН, Латинска Аме-
рика.

Принципът, на който се подчинява Европей-
ския съюз е акционерният. България трябва да се 
бори за Съюз, който е основан на кооперативния 
принцип – “един член, един глас”. Ако се окаже 
невъзможно демократизирането на европейските 
правила, България трябва да постави на дневен 
ред въпроса за смисъла от своето членство в ЕС.

България на Балканите

Балканите са мястото, където България може и 
трябва да провежда самостоятелна външна поли-
тика, отстояваща екзистенциалните й национални 
интереси – осигуряване на мир, неприкосновеност 
на територията й и политически суверенитет.

През последните десетилетия обаче нашата 
балканска политика се характеризира с непосле-
дователност, конюктурност и „вървене след съби-
тията“ в района. Най-ярко доказателство за това 
са отношенията ни с Република Северна Маке-
дония. Сегашната позиция отразява българските 
исторически национални интереси, но тя бе взета 
без предварителна последователна работа с на-
шите партньори и опоненти и поради това остава 
не само неразбрана, но и обричаща ни на изола-
ция както в ЕС, така и сред останалите геополити-
чески играчи.

Без да оспорва правото на северномакедонския 
народ на самоопределение и като утвърждава 
добросъседство и сътрудничество със СР Маке-
дония във всички сфери на съвременния живот,

9/ България трябва безкомпромисно да защита-
ва своята история от посегателства.

През последните няколко години в Балканско-
Черноморския регион се очерта тактически съюз 
между двете регионални суперсили – Турция и Ру-
сия. Това представлява особено предизвикател-
ство за сигурността на България и към него тряб-
ва да се подхожда с особено внимание. Именно 
това обстоятелство ще привлече през следващи-
те години в далеч по-голяма степен интереса на 
външните сили към триадата Румъния – България 
–Гърция. А това неминуемо ще бъде използвано 
за натиск върху нас.

С особено внимание е необходимо да се под-
хожда към инициативи като „Три морета“, които 
създават условия за нови ненужни противопос-
тавяния на нашата страна не само срещу Русия, 
Китай и Турция, но и за разделителни линии между 
Източна Европа (в т.ч. и Балканите) и западноев-
ропейските държави.

България и Русия

Отделяме специално място на отношенията меж-
ду България и Русия, за да подчертаем, че тяхно-
то състояние има специално, стратегическо и дори 
съдбоносно значение за България.

България е въвлечена в нова студена, икономи-
ческа, информационна и кибер война срещу Русия, 
което е пагубно за националните ни интереси. За 
определени социални групи, политици, НПО-та и 
сайтове русофобията изпълнява функция, подобна 
на антисемитизма при нацизма.

България няма бъдеще без пълноценно парт-
ньорство с братския руски народ и неговата държа-
ва. България е свързана исторически, културно и ци-
вилизационно с Русия и разкъсването на връзките 
ни с нея ще се окаже фатално за нашата страна, 
за нашия народ, за нашите бъдещи поколения. На 
България й е нужно не просто не-враждебно отно-
шение към Русия. На България е необходимо пъл-
ноценно и трайно сътрудничество с Русия, и в ико-
номиката, и в културата, и в сферата на сигурността.

Нашата позиция е ясна:

10/ Всякакви опити България да бъде въвлечена 
в каквито и да е форми на враждебност спрямо Ру-
сия са пагубни за националните ни интереси 

България и НАТО

За нас НАТО е агресивна военна структура, коя-
то защитава преди всичко американските геополи-
тически и икономически интереси. Днес в Европа 
нейната главна, ако не и единствена функция, е да 
заплашва Русия под предлог, че взима необходи-
ми мерки срещу евентуална руска агресия. Имайки 
предвид географската близост на България до Ру-
сия, това поведение на НАТО създава рискове за 
страната ни и превръща България в прифронтова 
държава.

След разпускането на Варшавския договор НАТО 
всъщност приключи със своята декларирана отбра-
нителна мисия, а днес, в условията на утвърждаващ 
се многополюсен свят, военната доктрина на НАТО 
определено създава заплахи за мирното развитие 
днес и за бъднините на поколенията след нас.

Русия не застрашава нито България, нито която 
и да е било друга страна – членка на Алианса. Това 
прави НАТО излишна от отбранителна гледна точка.

За България е жизнено необходимо 
да си постави за цел:

11/ Поетапно излизане от военните структури на 
НАТО и провеждане на линия за дистанциране от 
военната политика на Алианса срещу Русия.

12/ Осигуряване на модерна защита на нацио-
налната сигурност от външни заплахи.

Известно е, че у българския народ има притес-
нения за нарушаване на териториалната ни цялост 
единствено от Турция. Тези притеснения не са го-
лословни – те израстват от редица постановки на 
неоосманизма, твърде близък до управляващите 
кръгове на южната ни съседка. Убедени сме, че при 
провеждане на балансираната външна политика, 
възпираща НАТО пряко да застрашава от българска 
територия Русия, именно тя ще бъде най-големият 
гарант за териториалната цялост на православна 
България.

Национален суверенитет 
и достойнство

Защитата на националния суверенитет разбира-
ме като отказ България да се държи като колониал-
на държава. На първо място това означава Бълга-
рия да не позволява нито да бъде въвличана в чуж-
ди конфликти, нито да бъде превръщана в средство 
за отстояване на чужди интереси.

13/ Недопустимо е разполагането на ядрено оръ-
жие на Балканите.

14/ Недопустимо е съществуването на чужди во-
енни бази и чужди военни формирования на терито-
рията и в акваторията на Р. България.

15/ Недопустимо е страната ни да бъде превръ-
щана в прифронтова държава, мишена на чужди 
ракети.

16/ Ние сме за провеждането на национален ре-

ферендум, с който България да бъде обявена за 
„зона на мира“ .

Националните суверенитет и достойнство изис-
кват решително противопоставяне на всякакви фор-
ми на прикрито прокарване в публичното простран-
ство на чужди за страната ни интереси.

17/ Със закон трябва да бъдат задължени органи-
зациите и физическите лица, които се финансират 
от чужбина, да декларират този факт при всяка своя 
публична активност.

18/ Държавата трябва да осигури пълна прозрач-
ност на собствеността и на финансирането на меди-
ите (телевизии, радия, информационните сайтове, 
печатни издания). Целесъобразно е да се постанови 
и задължителен минимум за участие на български 
капитали в медиите.

Да имаш национално достойнство означава да 
браниш своята история и своята идентичност.

През последните три десетилетия сме свидетели 
на постоянни и упорити опити за промяна на исто-
рическото самосъзнание на българина. Това става 
чрез промяна на учебни програми и учебници, така 
както и чрез спонсорирани от вън книги, конферен-
ции, предавания в електронните медии.

Политическа партия „Възраждане на Отечест-
вото“ е категорично против унищожаването на 
историческа памет под каквато и да е форма. 
Историята е такава каквато е. Поколенията тряб-
ва да имат знания за тази история, независимо 
от отношението и съвременната оценка на едни 
или други факти от нея.

19/ България трябва категорично да отхвърли 
всякакви опити за пренаписване на българската 
история и да върне в учебниците историята такава 
каквато е.

20/ В българското училище трябва да бъдат въз-
становени като самостоятелни предмети „Българска 
история“ и „Българска литература“.

Защитата на българската идентичност и съответ-
но на българския суверенитет са пряка функция на 
отношението на българската държава към българ-
ските култура, образование, наука и православна 
вяра.

21/ Необходимо е значително увеличаване на 
държавното подпомагане на българската съвремен-
на литература, театър, кино, музика и други изку-
ства.

22/ Необходимо е държавно субсидиране на об-
щинските културни институти.

23/ Необходимо е разработването и въвеждането 
на устойчива система от стимули както за проучва-
не, така и за социализиране на българското култур-
но наследство (старобългарски период, и Българско 
възраждане, история на БПЦ).

24/ Необходимо е специално внимание върху 
развитието на науките, разработващи национална-
та проблематика.

Националният суверенитет означава също Бъл-
гария да не третира привилегировано чужди иконо-
мически субекти за сметка на българския бизнес и 
да не допуска очевидно неизгодни концесионни до-
говори.

Такова разбиране за национален суверенитет из-
исква:

25/ Преглед на всички концесионни договори с 
чужди икономически субекти и защита с правни 
средства на българския интерес, включително и 
чрез прекратяване на договорите.

България и силната държава

Ние сме срещу наложения на България неоко-
лониален-неолиберален модел. В тази връзка е 
нашето разбиране за държавата, която трябва да 
играе стратегическа роля в определяне на социал-
но-икономическото развитие на българското обще-
ство. Същата тази роля се изразява в разработка на 
кратко-, средно- и дългосрочни стратегии. Ние сме 
за социална и солидарна икономика, съчетаваща 
по един гъвкав начин многообразни форми на соб-
ственост. Предприятията в стратегическите и струк-
туроопределящите области на стопанската и тех-
нологическата динамика трябва да бъдат публична 
собственост. Тяхната нетна печалба трябва да „за-
хранва“ различни национални фондове – „майчин-
ство“, „трета възраст“, „национална сигурност“, „ино-
вационно развитие“.

Предизборна платформа на ПП „Възраждане на Отечеството“ за изборите за 45-то Народно събрание
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Уведомяваме читателите,  че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  

Нашето разбиране за държавата 
е антинеолиберално. Държавата не 
трябва да бъде националният су-
бект, който просто създава правила, 
или е трансмисия на правила, съ-

блюдаващ тяхното спазване. Държавата не трябва 
да бъде просто “нощният пазач”, който охранява, но 
не се намесва в обществените процеси. Държавата 
трябва да играе стратегическа роля в определяне 
на социално-икономическото развитие на обще-
ството. Държавата трябва да бъде пълноценен и 
конкурентен участник в икономическите процеси и 
гарант срещу естествения стремеж на едрия капи-
тал да се картелира.

За да бъде силна:
26/ Държавата е наложително да участва активно 

в икономиката на страната със своя собственост – 
и в производството, и в търговията, и в банковото 
дело, и в застраховането.

27/ Необходим е държавен и общински монопол 
върху стратегическите производства и дейности.

28/ Българската държава трябва да играе водеща 
роля в иновационно-технологическото развитие на 
нашата страна като ключово условие за осигурява-
не на дългосрочни перспективи пред нашето Оте-
чество.

29/ Държавата е длъжна да бъде защитник на 
българския капитал и на националния икономиче-
ски интерес в един свят, основан повече на интере-
сите на транснационалните корпорации, отколкото 
на хармонията и сътрудничеството.

За силната държава е допустим и национален 
протекционизъм.

Българската данъчна система

Българската данъчна система е в разрез с оби-
чайната европейската практика и е несправедлива 
спрямо широките слоеве от населението. В ЕС съ-
отношението между преки и косвени данъци е 1:1, 
а в България е 1:2,5. Колкото е по-голям делът на 
косвените данъци, толкова е по-тежко данъчното 
бреме за широките народни слоеве.

От единадесет години в България е въведен пло-
сък данък и при облагането на печалбата на бизне-
са, и при облагането на доходите на физическите 
лица. Не съществува необлагаем минимум. Макси-
малният осигурителен доход позволява на хората 
с високи доходи да не внасят в бюджета значими 
суми от осигуровки.

Това е крайно дясна, антисоциална, данъчна сис-
тема, която в развитите европейски страни не биха 
посмели да поддържат дори партиите, които защи-
тават интересите на крупния капитал.

Политическа партия „Възраждане 
на Отечеството“ е категорично за:

30/ Възстановяване на прогресивно данъчно об-
лагане на доходите на физическите лица и на пе-
чалбите на компаниите.

31/ Въвеждане на семейно подоходно облагане, 
основано върху екзистенц минимум, включително и 
чрез отрицателен данък.

32/ Премахване на максималния осигурителен 
доход.

33/ Въвеждане на „данъчна ваканция“ за новоза-
вършилите специалисти, работещи по придобитата 
специалност.

34/ Създаване на данъчна система, която да сти-
мулира в максимална степен иновационното разви-
тие на нашето Отечество и високотехнологичното 
производство на стоки и услуги.

35/ Рязко съкращаване или дори премахване на 
ДДС за учебни пособия и лекарствени средства.

България и традиционните ценности

Политическа партия „Възраждане на Отечест-
вото“ се обявява за:

36/ Всестранна подкрепа и защита на традицион-
ното семейство и за нетърпимост към демонстра-
цията на обществени места на хомосексуализъм и 
транссексуалност в различните им форми. Всеки 
има право да бъде в живота си такъв, какъвто му 
харесва, разбира се, ако не създава проблеми на 
другите около себе си. Никой обаче няма право да 
руши авторитета на хетеросексуалните отношения 
като естествени.

37/ Особено място в защитата на традиционните 
ценности трябва да заема християнската култура.

От територията на нашата страна е започнало 

покръстването на целия свят чрез Сердикийския 
едикт от 311 година и създаването на християн-
ската цивилизация. Християнската култура е с 
безспорни заслуги за създаването на българския 
народ от предшествуващите го етноси, за запазва-
нето на българския дух и традиции през вековете и 
за заслугата, която има българският народ за раз-
пространението на славяно–православната циви-
лизация. Тази роля и тези заслуги ни задължават 
да пазим и обогатяваме православната култура 
във всичките й измерения.

Това отношение към християнството трябва 
да бъде съчетано с уважение към традиционния 
ислям, изповядван от стотици хиляди български 
граждани, но и с нетърпимост към всички форми 
на религиозна агресивност.

През последните десетилетия наблюдаваме си-
лен натиск от страна на световни антихристиянски 
сили за демонтиране на основите на християн-
ската цивилизация. Опитват се да ни наложат да 
променим Конституцията, за да приемем Истанб-
улската конвенция и нетрадиционните семейства. 
Време е да се обединим всички, които милеем за 
традиционните ценности в България и да дадем 
отпор на опитите да бъде разрушена нашата ци-
вилизация.

Българската демографска криза

Абсолютна необходимост за съхраняване на 
дългосрочните перспективи пред устойчивото 
развитие на българската нация и държава е пре-
одоляването на демографската криза, в която се 
намира нашата Родина.

Така както усилено се търсят пари за военни 
цели под натиска на НАТО, така както се форму-
лират изисквания за разходи от определен про-
цент от БВП за различни сфери, така трябва да 
се търсят целево и пари за предотвратяване на 
демографската катастрофа.

Необходимо е:
38/ Значима подкрепа за семейството, раждае-

мостта и отглеждането на деца, обвързана с об-
разователния ценз и трудовата заетост на родите-
лите.

Демографският проблем не може да бъде ата-
куван резултатно, ако не се повиши здравният ста-
тут на българската нация. Задължителни предпос-
тавки в тази насока са:

39/ Премахване на търговския статут на дър-
жавните, университетските и общинските лечебни 
заведения и замяната му със статут „Социално ле-
чебно заведение“, наричано още социално пред-
приятие.

40/ Осигуряване на адекватна социална грижа 
за самотните и бедни възрастни хора и за хората в 
неравностойно социално положение.

Преодоляването на демографската криза е не-
възможно без коренна промяна в отношението на 
публичните власти към масовия спорт, който е ос-
нова за жизнеността на нацията.

Нацията затлъстява и гони едно от първите 
места в Европа по заболеваемост вследствие и 
на този проблем.

В училищата провежданите спортни занимания 
са формални. Още по-тежко е положението във 
висшите учебни заведения. За спорт на работното 
място не може да става и дума.

Българските управляващи би трябвало да са 
убедени, че отделяйки специално внимание на 
спорта, държавата инвестира:

1. В здравеопазване – по- малка заболеваемост.
2. В икономика – здрави, работоспособни ра-

ботници и служители.
3. В образование – баланс между физическа 

енергия и интелектуално влагане в учебния про-
цес. Рязко спадане на детската агресия.

4. Психическото здраве и морални устои на на-

цията.
Масовизирането на спорта изисква значител-

ни средства. Минимумът, към който трябва да се 
стремим е следният:

41/ Спортът да стане задължителен за учащите 
се и достъпен за всички, което означава безплатен 
за ползвателите.

42/ Спортната база трябва да бъде предоста-
вена на спортните организации безвъзмездно при 
определени условия, когато осъществяват дей-
ност в обществена полза.

43/ Необходимо е да се промени статутът на 
треньорите, като се приравнят по заплащане с 
учителите. Държавата трябва да осигури тяхното 
заплащане, когато работят в обществена полза.

Значим резерв за преодоляване на демограф-
ския проблем на България е отношението на на-
шата държава към чуждите граждани с българско 
самосъзнание.

44/ Трябва решително да се улесни придобива-
нето на българско гражданство от хора с българ-
ско самосъзнание, при спазване на определени 
условия – познаване на българската история, вла-
деене на българския език, уважение към законите 
на страната и държавните символи и институции, 
уседналост и включване в социалния и икономи-
чески живот на страната.

Предотвратяването на демографската ката-
строфа, която е надвиснала над България, е въз-
можно единствено чрез фундаментални промени 
във всички основни аспекти на нашия обществен 
живот, а не чрез някакъв „рестарт“, за какъвто ни 
говорят вече 30 години системните партии.

България и народният суверенитет

Зачитането на народния суверенитет трябва да 
бъде фундамент на политическия живот в Бълга-
рия. Народният суверенитет може да съществува 
само чрез

45/ Регулярно допитване до суверена по всички 
ключови въпроси.

Само след допитване до народа трябва да бъде 
възможно включването на България в политиче-
ски, икономически или военни съюзи. Само след 
допитване до народа трябва да бъде възможно 
промяната на данъчната, здравната и образова-
телната система. Само след допитване до народа 
трябва да бъде възможна промяната на Консти-
туцията.46/ Отделяне на специално внимание на 
местните референдуми за решаване на задачи и 
проблеми от местно или регионално естество.

48/ Въвеждане на електронна форма на допит-
вания, референдуми и избори.

* * *
За реализиране на своите ценности и цели ние, 

членовете на политическа партия „Възраждане на 
Отечеството“, ще се стремим да спечелим дове-
рието на българските граждани, за да изпратим 
представители на партията в централната и мест-
ната власт.

Главният смисъл на участието ни във властта е 
радикална промяна в поведението на българската 
държава.

Радикално трябва да се промени външната по-
литика на България.

Нашият народ трябва да допринася за утвър-
ждаването на Балканите, в Европа и в света на 
мир, сътрудничество и хармония.

Българската държава няма перспективи ако 
слугува на чужди интереси.

Българският народ знае и българската власт 
трябва да разбере, че България е по-силна заедно 
с Русия.
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ската област е предлагането на 
алтернатива на неолибералнта 
система на България. Тази алтер-
натива може да бъде представена 
чрез различни заложени в кратко, 
средно и дългосрочна перспекти-
ва програми и проекти в Страте-
гията за възраждане на България.

Краткосрочни програми 
и проекти

Под краткосрочни програми и 
проекти се има предвид такива, 
които е нужно да бъдат започнати 
веднага, но тяхното осъществява-
не ще изисква срок от 1 до 3 годи-
ни, а именно:

- Въвеждане на прогресивен 
подоходен данък за физически 
лица, както и семейно подоходно 
облагане;

- Диференциране на Данък 
добавена стойност/ДДС/, вклю-
чително намаляване и даже пре-
махване по отношение на стоки и 
услуги със социална ориентация 
– учебници, стоки за деца, лекар-
ствени средства и други.

- Прилагане на данъчна сис-
тема за юридическите лица, която 
да стимулира развитието на висо-
ки технологии, както и производ-
ството на иновативни и с висока 
степен на добавена стойност из-
делия и услуги. Освобождаване 
от данъци на разходите за разра-
ботката на високотехнологични и 
иновативни изделия и услуги;

- Ограничаване на хазартни-
те дейности от страна на частни 
лица и поемане на същите от дър-
жавата;

- Строг контрол и регламента-
ция на търговските вериги по на-
чин по който да бъдат защитени 
интересите на гражданите и на-
ционалните интереси;

- Преглед, ограничаване, 
строг контрол и прекратяване, 
на сделки за концесии и аренда 
във връзка с добив на суровини 
– злато, редки метали, енергийни 
източници и други, както и догово-
рите с енергопроизводящи, енер-
горазпределителни и водоснаб-
дителни дружества, ощетяващи 
българските икономически и на-
ционални интереси;

- Осъществяване на парична 
реформа, реализация на облига-
ционен заем, така че да не се на-
лага страната ни да влиза в дълго-
ва спирала и дългова зависимост, 
строг контрол и регламентация на 
банковата дейност предвид нала-
гането на различни видове такси, 
ощетяващи вложителите и други;

- Ежегодна актуализация на 
пенсиите и трудовите възнаграж-
дения предвид инфлацията, както 

и осъществяване рекомендации 
на частния сектор във връзка с ак-
туализациите;

- Създаване на програма за 
подпомагане на дребния и сре-
ден бизнес, както и на стартъпи в 
сферата на високите технологии и 
производството на стоки и услуги 
с висока степен на добавена стой-
ност чрез инфомационно, прав-
но-административно обслужване, 
формиране на фондове за риско-
во финансиране, митнически и да-
нъчни облекчения и други;

- Рязко ускоряване привлича-
нето на чужд капитал в сферата 
на високите технологии и произ-
водството на стоки и услуги с ви-
сока степен на добавена стойност 
чрез инфомационно и правно-ад-
министративно обслужване, мит-
нически и данъчни облекчения и 
други, както и на висококвалифи-
цирани специалисти в различни 
области на високите технологии;

- Многовекторно развитие на 
международните бизнес отноше-
ния, формиране на държавна ор-
ганизация подпомагаща износа на 
стоки и услуги с висока степен на 
добавена стойност, както и на ино-
вативни изделия и услуги;

- Особен акцент върху раз-
витие на селското стопанство и 
хранително-вкусовата промишле-
ност.Преход от днешната домини-
раща тенденция на монокултурно 
земеделие с ниска степен на пре-
работка на суровини към мулти-
културно земеделие с висока сте-
пен на преработка на суровини и 
култури. Ограничаване и забрана 
на продажбата на селскостопан-
ска земя на чужди физически и 
юридически лица;

- Други.

Средносрочни програми 
и проекти

Това са такива програми и про-
екти, които е нужно да бъдат за-

почнати веднага, но тяхното осъ-
ществяване изисква срок от 5 до 
7 години. Тук от ключово значение 
става изграждането на социал-
на и солидарна икономика като 
алтернатива на неолибералния 
модел, което означава формира-
не на мрежата от предприятията/
субектите/ на този тип икономика. 
За да разберем какво представля-
ват същите следва да сравним 
с начина на функциониране на 
субектите на конвенционалната 
икономика - индивидуално-частни 
и колективно-частни(акционерни, 
дялови и други) предприятия. Но 
тук трябва също така да се вклю-
чат държавни и полудържавни 
организации(предприятия), т.е. 
субектите на т.нар. „държавен 
капитализъм“. Основната цел на 
субектите на конвенционалната 
икономика е т.нар. „максимизация 
на печалбата“. В резултат на това 
в неолибералната система днес 
имаме неравенство от такива 
мащаби, каквито никога не са съ-
ществували в никоя епоха досега. 
Това отчайващо неравенство без 
съмнение е една от основните 
причини за редица негативни про-
цеси и събития в глобален план.

Социалната и солидарната 
икономика включва 
следните субекти:

- Социални предприятия - ко-
лективни и кооперативни пред-
приятия, взаимоспомагателни 
дружества, популярни банки и 
други. При тях печалбата се раз-
пределя относително справедли-
во сред всички участващи в тру-
довия процес, както и съществува 
значително по-широка система на 
участие в управлението, отколко-
то в предприятията на конвенцио-
налната икономика;

- Национални предприятия 
– Законът за националните пред-
приятия по условие трябва да 

включва създаването на различни 
Национални фондове – „Майчин-
ство и демографско възражда-
не“, „Трета възраст“, „Национално 
здраве“, „Национална сигуност“, 
„Национален научен и иновацио-
нен фонд“ и други. Съответно една 
немалка част от структуро-опре-
делящи, стратегически и други тип 
ключови организации – банки, за-
страхователни дружества и други, 
следва да бъдат трансформирани 
или създадени като национални 
предриятия. Чистата печалба на 
същите следва да отива в Нацио-
налните фондове. Управлението 
на Националните предприятия ще 
се осъществява от Национални 
съвети, включващи както профе-
сионалисти, така и обществени 
фигури, известни с висок морал и 
социални достижения;

- Солидарни предприятия – 
при тях крайната цел на функцио-
ниране е дългосрочното устойчи-
во развитие на съответната со-
циална общност на локално или 
национално равнище. При пред-
приятията на солидарната иконо-
мика става дума за най-широка 
система на участие:

- Съвет на трудещите се – т.е. 
работещите в организацията имат 
възможност чрез този съвет да 
участват в процеса на вземане на 
решения;

- Съвет на потребителите – 
чрез този механизъм се създават 
условия потребителите също да 
участват в процеса на вземане на 
решения;

- Съвет на общността – това 
е третия важен механизъм, който 
създава условия за участие на съ-
ответната общност в процеса на 
вземане на решения.

Създава се Национален регис-
тър на солидарните организации 
независимо от формата на соб-
ственост – индивидуално-частна, 
колективно-частна, кооперативна, 
държавна и т.н., като това може да 
се направи в различни категории – 
А, Б и В. Във всяка от тези катего-
рии има подкатегории, например 
А1, А2, А3 и А4. Подкатегориите 
са в зависимост от големината на 
предприятието и съответно маща-
бите на неговата дейност и равни-
ще на печалба.

При положителен счетоводен 
финансов резултат солидарното 
предприятие внася в Национал-
ните фондове определен процент 
от чистата печалба в зависимост 
от категорията на регистрация. 
Освен идеалната мотивация за 
това да бъдеш солидарно пред-
приятие, свързана с това да се 
подпомага дългосрочното устой-
чиво развитие на местната общ-
ност или националното общество, 
трябва да съществуват и иконо-
мическа такава. Последната тряб-
ва да бъде свързана с определени 
облекчения в данъци, мита, дос-
тъп до кредити и други такива, об-
лекчения по линия на пенсионна 
система, други видове социални 
системи и т.н.

Дългосрочни програми и 
проекти

Същите е нужно да бъдат за-
почнати веднага, но тяхното осъ-
ществяване изисква срок от 10 до 
15 и повече години. Основното в 
тези програми и проекти е прехо-
дът на България на иновационна 
технологическа платформа на 
развитие, т.е. това което днес се 
нарича „Четвърта технологическа/
индустриална/ революция – нови 
информационни технологии, из-
куствен интелект, интернет на не-

щата и други, нанотехнологии и 
нови материали, нова енергетика, 
нови производствени технологии 
на основата на роботи и трииз-
мерни печатни устройства и много 
други. Тук следва да се отбележат 
такива проекти като:

- Финансиран от „Национал-
ния научен и иновационен фонд“ 
и държавата, и привлечено друго 
финансиране, мониторинг на ино-
вационните процеси в страната и 
по света;

- Организирани от държавно-
обществени съвети иновационно 
прогнозиране на различни сроко-
ве в различни области;

- Създаване с финансиране от 
страна на „Националния научен 
и иновационен фонд“, държавата 
и привлечен друг капитал, вклю-
чително чужд, на технологически 
клъстери, технополиси и научни 
градчета, използващи научния 
потенциал на БАН и българските 
университети, както и получаващи 
съответни облекчения и друг вид 
подкрепа;

- По предложение на държав-
но-обществени съвети и „Нацио-
налния научен и иновационен 
фонд“/ННИФ/ инвестиране в про-
бивни изследователски проекти, 
центрове и „венчърни фирми”, 
които могат за определен срок 
пълно или частично да се освобо-
дят от данъци, такси и други;

- Безплатно предаване на ли-
цензи за стопанско използване на 
патенти, полезни модели и други, 
патентовани в хода на изследва-
ния проведени с държавни бю-
джетни средства или по линия на 
ННИФ;

- Дейност на финансирани 
чрез ННИФ, държавния бюджет 
или по смесен начин центрове за 
разпространение на нововъведе-
нията, консултационни центрове, 
иновационни борси, изложби и па-
наири, информационни издания и 
други;

- Финансирана чрез ННИФ, 
държавния бюджет или по смесен 
начин експертиза на иновационни 
проекти;

- Закупуване от чужди стра-
ни, както и осигуряване на регис-
трация и продажба в чужбина на 
патенти и лицензии посредством 
средства от ННИФ, държавния 
бюджет или по смесен начин;

- Данъчна, митническа, кре-
дитна, информационна и друг вид 
подкрепа на високотехнологични 
проекти,

- Морална подкрепа чрез връ-
чване на държавни награди на 
водещи учени, даване на почетни 
звания, пропаганда и рекламира-
не на тяхните постижения, осигу-
ряване на академично издигане и 
т.н.;

- Други.

Заключение
Осъществяването на Страте-

гията за възраждне на България 
означава:

- Постепенна, но безвъзврат-
на промяна на досегашната нео-
либерална държава, отнасяща се 
към своите граждани, общество и 
нацонални интереси по един не-
достоен начин;

- Осъществяване на работе-
ща прогресивна алтернатива на 
неолибералната социално-иконо-
мическа система на функциони-
ране;

- Създаване на дългосрочни 
перспективи за устойчиво разви-
тие на нашата Родина.

От стр. 3 Платформа за социална и солидарна икономика...
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