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АБОНАМЕНТНА
КАМПАНИЯ за 2021 г.!
За вестник

КВАНТОВ
ПРЕХОД

каталожен №618

можете да се абонирате чрез
фирма
"Доби прес" ЕООД
(тел. 02/963-30-81; 02/963-30-82)
или на сайта
www. dobipress. bg

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

www. kvantov-prehod. org

излиза 1 път в месеца

Вестникът ще ви бъде доставен
във Вашия дом или офис по
куриер.
Абонамент
за 3 месеца- 3. 00 лв. ;
за 6 месеца- 6. 00 лв. ;
за 12 месеца - 12. 00 лв.
За контакт: 0887/081 959
Е-mail: kvantov_prehod@dir. bg
От Редколегията

„Eдиннa Руcия“ нa Путин гoтoвa
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дa рaбoти
c пaртиятaЕнaПО-СИЛНА
Никoлaй
Мaлинoв ЗАЕДНО С РУСИЯ

Руcкият ceнaтoр Aндрeй Климoв пocoчи, чe e ocъщecтвeн рaбoтeн кoнтaкт c
„Възрaждaнe нa Oтeчecтвoтo“ и ce нaдявa в cкoрo врeмe дa дoйдaт нa пoceщeниe

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ на
Пo врeмe нa
гoдишнaтa прecкoнфeрeнция
нa кoмиcиятa пoза
мeждунaрoднaтa
дeйнocт нa
ОТЕЧЕСТВОТО“
за изборите
45-то Народно
събрание

пaртия „Eдиннa Руcия“ ceнaтoр Aндрeй Климoв oтдeли ceриoзнo внимaниe нa Бългaрия
Платформата
подготвена от
група, с ръководител
д-р Юрий Борисов, член на Изпълнии пaртия „Възрaждaнe
нa еOтeчecтвoтo“
c прeдceдaтeл
Никoлaй Мaлинoв.

Николай МАЛИНОВ

телното бюро на партията.
От името нанaИБ
на ППВО изказвам
гореща„Eдиннa
благодарност
неоценимата
Зaмecтник-ceкрeтaрят
Гeнeрaлния
cъвeт нa пaртия
Руcия“ за
и прeдceдaтeл
нaекспертна помощ
на:
проф.
Боян
Дуранкев
(член
на
Консултативния
съвет),
доц.
Валентин
кoмиcиятa нa Прeзидиумa нa Гeнeрaлния cъвeт нa пaртиятa пo мeждунaрoднaтa дeйнocт Вацев (член
на Консултативния съвет), посланик Валентин Радомирски, проф. Ваня Добрева, Зорница
Aндрeй Климoв
дaдe прecкoнфeрeнция, пocвeтeнa нa рeзултaтитe oт мeждунaрoднaтa
Илиева, Красимир Момчев, проф. Нако Стефанов, Нешка Робева (член на Консултативния
дeйнocт нaсъвет),
пaртиятa
прeз 2020 гoдинa и плaнoвeтe зa 2021 гoдинa.
д-р Радко Ханджиев, Полина Петрова и Асен Асенов.
Председател на ППВО: Николай Малинов
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гoтoвa дa рaбoти c пaртиятa
нa Никoлaй Мaлинoв

Руcия“ ceнaтoр Aндрeй Климoв oтдeли ceриoзнo внимaниe
нa Бългaрия и пaртия „Възрaждaнe нa Oтeчecтвoтo“ c
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От стр. 1

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ на
ОТЕЧЕСТВОТО“ за изборите за 45-то Народно събрание

образованост, обществено здраве, демографско възпроизводство. България е и на 111 място в света по свобода
на медиите – категоричен индикатор, че демокрацията у
нас е на изключително низко ниво и че формирането на
общественото мнение е в ръцете на елитарни, а често и
анонимни бизнес и политически кръгове.
Фактът на драматичното българско изоставане не
представлява за управляващите елити предмет за размисъл, обсъждане и конструиране на управленска политика, способна да генерира догонващо развитие.
Десетилетия наред политическият ни елит не осъзнава собствената си отговорност за съществуването и възпроизводството на нашата държава и с лека ръка преотстъпва тази отговорност на Европейския 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; идейна нищета, която не може да бъде компенсирана с никакви
тактически и медийни хитрувания; некомпетентност във
всички сфери на управлението.
Антинационалната олигархична политика на управляващите лумпенизира обществото и води до разпад на
базови обществени връзки и отношения, като по този начин осигурява на политическата върхушка безпроблемно съществуване в условията на безконтролно и безнаказано управление.
Българското общество е изправено пред наложителната 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 неприкрито отчуждение на широки обществени слоеве от сега
действащата в България политическа система. Налице
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 фундаментална 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 лишаването им от достойнство и
средства за собствени политики.
Еднополюсният свят е свят на световния жандарм;
свят на икономическия, военен и културен диктат на
една супер сила. При еднополюсният свят не е възможна справедливост, равноправни взаимоотношения, взаимоизгодно сътрудничество.
Наличието на различни полюси е естественото състояние на свят, белязан от съществуването на различни
цивилизации. Различните полюси осигуряват на света
баланс и взаимен контрол, невъзможност 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 състезание
на икономики и култури, основани на суверенитета на
държавите.
“Многополюсният свят” като ценност трябва да стане основа на външната политика на България. Това не
означава неизпълнение на съюзни ангажименти в ЕС.
Това означава отстояване на политически позиции, които изискват стремеж към уважително 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 икономическо сътрудничество с Евразийския икономически съюз.
4/ Търсене на сътрудничество с Регионалното всеобхватно икономическо споразумение – търговска договореност между Китай и други 14 икономики, която
предвижда формирането на зона за свободна търговия,
обхващаща една трета от световната икономика.
5/ Активно участие в амбициозната китайска инициа-

тива “Един пояс, един път”.
България и Европейският съюз
“Ние следваме политиките на ЕС” е изключително 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 Германия, Франция или която и да е
страна – членка. 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 правилата
на Европейския съюз, които днес отреждат на малките
страни подчинена роля.
7/ Ние сме за развитие на евроконтинентализма 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 Америка.
Принципът, на който се подчинява Европейския 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 политика, 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 непоследователност,
конюктурност и „вървене след събитията“ в района.
Най-ярко доказателство за това са отношенията ни с Република Северна Македония. Сегашната позиция отразява българските исторически национални интереси, но
тя бе взета без предварителна последователна работа с
нашите партньори и опоненти и поради това остава не
само неразбрана, но и обричаща ни на изолация както в
ЕС, така и сред останалите геополитически играчи.
Без да оспорва правото на северномакедонския народ на самоопределение и като утвърждава добросъседство и сътрудничество със СР Македония във всички
сфери на съвременния живот,
9/ България трябва безкомпромисно да защитава
своята история от посегателства.
През последните няколко години в Балканско-Черноморския регион се очерта тактически съюз между двете
регионални суперсили – Турция и Русия. Това представлява особено предизвикателство за сигурността на
България и към него трябва да се подхожда с особено
внимание. Именно това обстоятелство ще привлече
през следващите 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 подхожда
към инициативи като „Три морета“, които създават условия за нови ненужни противопоставяния на нашата
страна не само срещу Русия, Китай и Турция, но и за
разделителни линии между Източна Европа (в т.ч. и Балканите) и западноевропейските държави.
България и Русия
Отделяме специално място на отношенията между
България и Русия, за да подчертаем, че тяхното състояние има специално, стратегическо и дори съдбоносно
значение за България.
България е въвлечена в нова студена, икономическа, 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 партньор-

ство с братския руски народ и неговата държава. България е свързана исторически, културно и цивилизационно 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 отношение към Русия. На България е необходимо пълноценно и трайно сътрудничество
с Русия, и в икономиката, 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 Русия са
пагубни за националните ни интереси
България и НАТО
За нас НАТО е агресивна военна структура, която защитава преди всичко американските геополитически и
икономически интереси. Днес в Европа нейната главна,
ако не и единствена функция, е да заплашва Русия под
предлог, че взима необходими мерки срещу евентуална
руска агресия. Имайки предвид географската близост
на България до Русия, 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 отбранителна 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 националната
сигурност от външни заплахи.
Известно е, че у българския народ има притеснения
за нарушаване на териториалната ни цялост единствено от Турция. Тези притеснения не са голословни – 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 разбираме
като отказ България да се държи като колониална държава. На първо място това означава България да не позволява нито да бъде въвличана в чужди конфликти, нито
да бъде превръщана в средство за отстояване на чужди
интереси.
13/ Недопустимо е разполагането на ядрено оръжие
на Балканите.
14/ Недопустимо е съществуването на чужди военни
бази и чужди военни формирования на територията и в
акваторията на Р. България.
15/ Недопустимо е страната ни да бъде превръщана в
прифронтова държава, мишена на чужди ракети.
16/ Ние сме за провеждането на национален референдум, с който България да бъде обявена за „зона на
мира“ .
Националните суверенитет и достойнство изискват
решително противопоставяне на всякакви форми на
прикрито прокарване в публичното пространство на чужди за страната ни интереси.
17/ Със закон трябва да бъдат задължени организациите и физическите лица, които се финансират от чужбина, да декларират този факт при всяка своя публична
активност.
18/ Държавата трябва да осигури пълна прозрачност
на собствеността и на финансирането на медиите (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 историческото
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самосъзнание на българина. Това става чрез промяна на учебни програми и
учебници, така както и чрез спонсорирани от вън книги, конференции, предавания в електронните медии.

Политическа партия „Възраждане на Отечеството“ е
категорично против унищожаването на историческа
памет под каквато и да е форма. Историята е такава
каквато е. Поколенията трябва 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 възстановени като самостоятелни предмети „Българска история“
и „Българска литература“.
Защитата на българската идентичност и съответно на
българския суверенитет са пряка функция на отношението на българската държава към българските култура,
образование, наука и православна вяра.
21/ Необходимо е значително увеличаване на държавното подпомагане на българската съвременна литература, театър, кино, музика и други изкуства.
22/ Необходимо е държавно субсидиране на общинските културни институти.
23/ Необходимо е разработването и въвеждането на
устойчива система от стимули както за проучване, така
и за социализиране на българското културно наследство
(старобългарски период, и Българско възраждане, история на БПЦ).
24/ Необходимо е специално внимание върху развитието на науките, разработващи националната проблематика.
Националният суверенитет означава също България
да не третира привилегировано чужди икономически субекти за сметка на българския бизнес и да не допуска
очевидно неизгодни концесионни договори.
Такова разбиране за национален суверенитет изисква:
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 неоколониален-неолиберален модел. В тази връзка е нашето разбиране за държавата, която трябва да играе стратегическа
роля в определяне на социално-икономическото развитие на българското общество. 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
собственост. Предприятията в стратегическите и структуроопределящите области на стопанската и технологическата динамика трябва да бъдат публична собственост.
Тяхната нетна печалба трябва да „захранва“ различни
национални фондове – „майчинство“, „трета възраст“,
„национална сигурност“, „иновационно развитие“.
Нашето разбиране за държавата е антинеолиберално. Държавата не трябва да бъде националният субект,
който просто създава правила, или е трансмисия на
правила, съблюдаващ 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 обществото.
Държавата трябва да бъде пълноценен и конкурентен
участник в икономическите процеси и гарант срещу естествения стремеж на едрия капитал 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 осигуряване на
дългосрочни перспективи пред нашето Отечество.
29/ Държавата е длъжна да бъде защитник на българския капитал и на националния икономически интерес в
един свят, основан повече на интересите 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 обичайната

европейската практика и е несправедлива спрямо широките слоеве от населението. В ЕС съотношението 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 плосък
данък и при облагането на печалбата на бизнеса, и при
облагането на доходите на физическите лица. Не съществува необлагаем минимум. Максималният осигурителен доход позволява на хората с високи доходи да не
внасят в бюджета значими суми от осигуровки.
Това е крайно дясна, антисоциална, данъчна система,
която в развитите европейски страни не биха посмели да
поддържат дори партиите, които защитават интересите
на крупния капитал.
Политическа партия „Възраждане
на Отечеството“ е категорично за:
30/ Възстановяване на прогресивно данъчно облагане на доходите на физическите лица и на печалбите 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 новозавършилите специалисти, работещи по придобитата специалност.
34/ Създаване на данъчна система, която да стимулира в максимална степен иновационното развитие 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 Отечеството“
се обявява за:
36/ Всестранна подкрепа и защита на традиционното семейство и за нетърпимост към демонстрацията 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 християнската цивилизация. Християнската култура е с безспорни заслуги за
създаването на българския народ от предшествуващите
го етноси, за запазването на българския дух и традиции
през вековете и за заслугата, която има българският народ за разпространението на славяно–православната
цивилизация. 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 силен
натиск от страна на световни антихристиянски сили за
демонтиране на основите на християнската цивилизация. Опитват се да ни наложат да променим Конституцията, за да приемем Истанбулската 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
цивилизация.
Българската демографска криза
Абсолютна необходимост за съхраняване на дългосрочните перспективи пред устойчивото развитие на
българската нация и държава е преодоляването 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 формулират изисквания
за разходи от определен процент 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, раждаемостта
и отглеждането на деца, обвързана с образователния
ценз и трудовата заетост на родителите.
Демографският проблем не може да бъде атакуван
резултатно, ако не се повиши здравният статут на българската нация. Задължителни предпоставки в тази насока са:
39/ Премахване на търговския статут на държавните,
университетските и общинските лечебни заведения и
замяната му със статут „Социално лечебно заведение“,

наричано още социално предприятие.
40/ Осигуряване на адекватна социална грижа за самотните и бедни възрастни хора и за хората в неравностойно социално положение.
Преодоляването на демографската криза е невъзможно без коренна промяна в отношението на публичните власти към масовия спорт, който е основа 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 работници
и служители.
3. В образование – баланс между физическа енергия
и интелектуално влагане в учебния процес. Рязко спадане на детската агресия.
4. Психическото здраве и морални устои на нацията.
Масовизирането на спорта изисква значителни 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 предоставена на
спортните организации безвъзмездно при определени
условия, когато осъществяват дейност 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 демографския
проблем на България е отношението на нашата държава
към чуждите граждани с българско самосъзнание.
44/ Трябва решително да се улесни придобиването на
българско гражданство от хора с българско самосъзнание, при спазване на определени условия – познаване
на българската история, владеене на българския език,
уважение към законите на страната и държавните символи и институции, уседналост и включване в социалния
и икономически живот на страната.
Предотвратяването на демографската катастрофа,
която е надвиснала над България, е възможно 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 България. 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 политически, икономически или военни съюзи. Само след допитване до народа трябва да бъде възможно промяната на данъчната,
здравната и образователната система. Само след допитване до народа трябва да бъде възможна промяната на
Конституцията.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 допитвания,
референдуми и избори.
***
За реализиране на своите ценности и цели ние, членовете на политическа партия „Възраждане на Отечеството“, ще се стремим да спечелим доверието на българските граждани, за да изпратим представители на партията в централната и местната власт.
Главният смисъл на участието ни във властта е радикална промяна в поведението на българската държава.
Радикално трябва да се промени външната политика
на България.
Нашият народ трябва да допринася за утвърждаването 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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Кандидатите на ПП „Възраждане на Отечеството“
Николай
МАЛИНОВ
за депутати в 45-ото
Народно
събрание
Антон Сираков – водач на
листата в 1-ви МИР – Благоевград, е роден през 1952
г. Председател на ПП „Нова
сила“, юрист, адвокат.
МИР 1 – БЛАГОЕВГРАД
1. Антон Сираков
2. Ибрахим Молла
3. Владимир Живков
4. Васил Костов
5. Димка Попстоянова
6. Любен Апостолов
Женя Илиева – водач на листата във 2-ри МИР – Бургас,
е председател на НД „Русофили“ – Бургас, Председател
на ПП „Възраждане на Отечеството“ – Бургас, национален координатор на ППВО за
Югоизточен район (области
– Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора)
МИР 2 – БУРГАС
1. Женя Илиева
2. Нако   Стефанов
3. Константин Костов
4. Илия Влаев
5. Станислав Асенов
6. АлександърТомов
7. Недялка Баева
Игнат Раденков – водач на
листата в 3-ти МИР – Варна, е роден през 1938 г.
Предложен от Национално
движение за ляво обединение
(НДЛО), строител, носител
на званието Герой на социалистическия труд, председател на Обединеното гражданско сдружение-Варна.
МИР 3 – ВАРНА
1. Игнат Раденков
2. Искра Иванова
3. Илиян Великов
4. Боян Дуранкев
5. Галина Николова
6. Веселин Георгиев
7. Кирил Малеев
8. Иван Иванов
9. Орлин Обрешков
10. Силвия Петрова
11. Надка Пенева
12. Генко Тенев
13. Николай Ненов

Юрий Янков, водач на листата
в 4-ти МИР – Велико Търново, е
роден през 1959 г. Юрист, адвокат. Общински и областен
ръководител на НД „Русофили“ – Сливен, председател на
ПП „Възраждане на Отечеството“ – Сливен.
МИР 4 – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
1. Юрий Янков
2. Валентин Вълков
3. Ганчо Георгиев
4. Йото Йотов
Ивайло Иванов, водач на листата в 5-и МИР – Видин, е
роден на 1960 г. Член на Националния съвет на НД „Русофили“, член на Изпълнителното бюро на Националния
политически съвет на ПП
„Възраждане на Отечеството“.
МИР 5 – ВИДИН
1. Ивайло Иванов
2. Тихомир Станчев
3. Мартин Божилчев
Христо Монов, водач на листата в 6-и МИР – Враца,
е роден през 1958 г. Висше
образование – специалност
„Психология“.
МИР 6 – ВРАЦА
1. Христо Монов
2. Марияна Каменова
3. Петър Пандурски

Искра Иванова, водач на листата в 7-и МИР – Габрово,
Висше образование – специалност „Театрална режисура“.
Председател на Сдружение
„Славянски звън“ и директор
на Международен младежки
фестивал „Славянски звън“.
МИР 7 – ГАБРОВО
1. Искра Иванова
2. Радко Хаджиев
3. Бистра Кралева

Димитър Щерев, водач на
листата в 8-и МИР – Добрич,
е роден през 1960 г. Завършва магистратура в Руския
държавен
геологопроучвателен университет, Москва,
специалност
„Хидрогеология и инженерна геология“.
Специализирал е в Исландия,
Германия, Ирландия и др. в областта на управлението на инвестиционни проекти в енергетиката,
експлоатацията на подземни газови хранилища и
газопреносни системи, геотермалната енергетика и в геоекологията. От 1997 г. работи в „Булгартрансгаз“ ЕАД. Участвал е в инициализирането,
управлението, координирането, мониторинга и
изпълнението на различни международни газови
проекти, като „Южен поток“, „Набуко“, в тарифното регулиране на турския газов пазар, финансирани от Европейския съюз и Агенцията за
търговия и развитие на САЩ. От 2008 г. е член
на Международния газов съюз (International Gas
Union) ‒ Работен комитет по подземно съхранение на природен газ, където има представени и защитени редица разработки, касаещи развитието
на газовата индустрия в България и региона.
			
			
			
			
			
			
			

МИР 8 – ДОБРИЧ
1. Димитър Щерев
2. Валентин Славов
3. Иван Иванов
4. Пламен Първанов
5. Димитър Желязков
6. Стоил Стоилов
Мирослав Митков, водач на листата в 9-и МИР – Кърджали, е
роден през 1998 г. Висше образование – специалност „психология“. Репортер в ТВ „Евроком“.
МИР 9 – КЪРДЖАЛИ
1. Мирослав Митков
2. Емил Николов
3. Иван Герджиков
Георги Градевски, водач на листата в 10-и МИР – Кюстендил, е
роден през 1988 г. Висше образование – специалност „Финанси и
счетоводство“. Работи като експерт в изготвяне и управление на
проекти, подпомагащи малкия и
средния бизнес. Независим общински съветник в град Дупница.
МИР 10 – КЮСТЕНДИЛ
1. Георги Градевски
2. Антон Сираков
3. Людмил Новков
4. Георги Николов
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Светослав Иванов, водач на
листата в 11-и МИР – Ловеч, е
роден през 1958 г. Член на ПП
„Нова сила“. Висше икономическо образование – магистър,
специалност „Мениджмънт и
маркетинг“. Работи в сферата на информационните технологии.
МИР 11 – ЛОВЕЧ
1. Светослав Иванов
2. Румен Йорданов
3. Пламен Александров
Владимир Чучуев, водач на листата в 12-и МИР – Монтана,
е роден през 1956 г. Висше образование – икономика и социология. Заместник-председател
на НД „Русофили“, секретар
на Националния политически
съвет на ППВО.
МИР 12 – МОНТАНА
1. Владимир Чучуев
2. Стефан Урумов
3. Виолета Ерменкова
4. Росен Риджолски
5. Марияна Златкова
6. Десислав Денков
7. Георги Георгиев
8. Ивалина Борисова
Веселин Найденов, водач на
листата в 13-и МИР – Пазарджик, е юрист, адвокат. Бивш
кмет на гр. Белово.
МИР 13 – ПАЗАРДЖИК
1. Веселин Найденов
2. Андриан Атанасов
3. Елисавет Гангов
4. Спас Шиков
5. Десислав Стойнов
6. Георги Йорданов
7. Николай Шуманов
8. Димитър Щерев
9. Атанас Панчев
Станислав Асенов, водач на
листата в 14-и МИР – Перник,
е роден през 1994 г. Висше образование по специалността
„Стопанско управление“ от
Софийския университет.
МИР 14 – ПЕРНИК
1. Станислав Асенов
2. Мартин Божилчев
3. Павлина Стоянова
Пламен Александров, водач
на листата в 15-и МИР –
Плевен, е роден през 1967 г.
Председател на Областния
съвет НД „Русофили“ – Плевен,
председател на ППВО – Плевен,
национален координатор на
ППВО за Северозападен район
(области Видин, Враца, Ловеч,
Монтана, Плевен).
МИР 15 – ПЛЕВЕН
1. Пламен Александров
2. Юрий Николов
3. Сашо Начев
4. Николай Стоев
5. Цеко Ангелов
6. Бистра Кралева
7. Иван Тишев
8. Красимир Кузманов

Николай Малинов, водач на
листата в 16-и МИР – Пловдив
град, е роден през 1968 г. Има
висше образование по специалност „История“. Председател
на НД „Русофили“, председател на ПП „Възраждане на
Отечеството“.
МИР 16 – ПЛОВДИВ град
1. Николай Малинов
2. Огнян Сапарев
3. Вергиния Атанасова
4. Георги Георгиев
5. Никола Аврейски
6. Благовест Вакрилов
7. Димитър Иванов
8. Христо Монов
9. Владислав Бояджиев
10. Екатерина Корси
11. Красимир Трайков
12. Малинка Петрова
Огнян Сапарев, водач на листата в 17-и МИР – Пловдив област,
е роден през 1942 г. Професор по
теория на литературата, бивш
ректор на Пловдивския университет. Бивш директор на БНТ.
МИР 17 – ПЛОВДИВ област
1. Огнян Сапарев
2. Марко Петров
3. Георги Атанасов
4. Георги Георгиев
5. Асен Асенов
6. Павлина Стоянова
7. Димо Пулевски
8. Вълю Илиев
9. Христо Иванов
10. Валерий Бръмбаров
11. Димитър Кралев
12. Цветан Монов
13. Гошо Дамянов
Асен Асенов, водач на листата
в 18-и МИР – Разград, е роден
през 1964 г. Има висше образование по специалност „История“.
Представител на 12 руски телевизионни канала в България.
МИР 18 – РАЗГРАД
1. Асен Асенов
2. Георги Георгиев
3. Иван Герджиков
4. Мариян Димитров
5. Мариана Костадинова
Мариян Димитров, водач на листата в 19-и МИР – Русе, е роден
през 1959 г. Съпредседател на
Национално движение за ляво
обединение (НДЛО). С три висши образования – юрист, икономист, електроинженер.
МИР 19 – РУСЕ
1. Мариян Димитров
2. Иво Иванов
3. Васил Иванов
4. Мариана Костадинова
5. Любомир Иванов
6. Стефан Александров
7. Петър Владев
8. Валентин Григоров

Валентина Николова, водач на листата в 20-и МИР – Силистра, има
висше образование по специалност
„Органична химия“, специалности
от следдипломни квалификации –
„Библиография“, „Системен организатор“, „Организация и управление“. Председател на „Съюз на пенсионерите 2004 обединени“ с 20
колективни членове, редовен член
от 2006 г. на Европейския пенсионерски съюз.
МИР 20 – СИЛИСТРА
1. Валентина Николова
2. Росица Милчева
3. Ирен Дончева
4. Александър Александров
5. Антония Димова
Митко Манев, водач на листата
в 21-и МИР – Сливен, е роден през
1959 г. Има висше военно образование. Председател на Общинския
съвет на Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва
(СОСЗР) в гр. Сливен.
МИР 21 – СЛИВЕН
1. Митко Манев
2. Юрий Янков
3. Стефана Неделчева
4. Евтим Евтимов
5. Съби Събев
6. Еньо Енев
7. Йордан Краев
Емил Миланов, водач на листата в 22ри МИР – Смолян, е роден през 1956 г.
Генерал, бивш директор на полицията
на СДВР, секретар на НД „Русофили“,
зам.-председател на ПП „Възраждане
на Отечеството“.
МИР 22 – СМОЛЯН
1. Емил Миланов
2. Димитър Иванов
3. Иво Проданов
4. Христо Гогов
5. Теодора Кислякова
6. Минчо Гърбелов
Боян Дуранкев, водач на листата
в 23-и МИР – София, е роден през
1951 г. Икономист, специалист по
маркетинг и стратегическо планиране. Професор. Съпредседател
на Национално движение за ляво
обединение.
МИР 23 – СОФИЯ 23
1. Боян Дуранкев
2. Юрий Борисов
3. Габриел Герасимов
4. Ивайло Гроздев
5. Емил Кушлев
6. Преслав Джановски
7. Петър Пандурски
8. Ива Костадинова
9. Константин Симонов
Нако Стефанов, водач на листата
в 24-ти МИР – София, е роден през
1954 г. Изследовател на страните
от Източна Азия. Професор. Председател на Български национален
съвет за мир.
МИР 24 – СОФИЯ 24
1. Нако Стефанов
2. Валентина Николова
3. Борислав Пенков
4. Румен Йорданов
5. Георги Динев
6. Ирен Дончева
7. Виктор Бедринов

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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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 икономиката на България
претърпя качествени изменения. В резултат на проведените „Шокова терапия“, ликвидационни мероприятия по
унищожаване на колективните земеделски стопанства, реализираните „масова“ и касови приватизации, 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 произвеждаха стоки с висока степен на
добавена стойност, въвеждането на плоски данъци и други,
в Родината ни бе въведен възможно най-краен неолиберален модел, който е без аналог в световната практика. В рамките на същия българското стопанство и трудови ресурси
са поставени в услуга на транснационални корпорации от
една страна, и на тясна олигархична група от „нови българи“
от друга.
Всичко това доведе до жестоки поражения върху българския стопански и технологичен потенциал, до архаизация
на множество сектори и отрасли на българската икономика,
до най-дълбоките социално-имуществени различия в Европа и до отчайваща бедност за немалка част от населението,
а най-вече до тежка социо-демографска катастрофа, която
ако продължи да се развива по същия начин българският
народ и държава могат да изчезнат в близките няколко десетилетия.
В крайна сметка днес след малко повече от тридесет години Отечеството ни е най-изоставащия член на ЕС, периферийна капиталистическа държава, зависима територия,
неоколониално общество с мъгляви, да не кажем никакви
дългосрочни перспективи.
Стратегия за възраждане на България
За излизането на нашата Родина от тази пропаст без
дъно се предлага Стратегия за възраждане на България,
основана на съответната философия, както и предполагаща системен подход за нейното осъществяване. Философията на стратегията се базира на три ключови принципа:
• Социално равенство, разбирано като създаване на обществени условия – политически, материално-икономически, образователни, социо-културни и прочее за равен старт
на членовете на обществото;
• Социална справедливост – равенство пред закона, но
закон, който защитава обществения интерес, т.е. интересите на мнозинството, на онези, които справедливо се трудят
за своето благо, но и за развитие на обществотото, а не закон бранещ интереса на каквото и да е егоистично малцинство, било то на някаква бюрократична, имуществена или
прочее основа;
• Социална солидарност – същата е основа на истинската човешка свобода, защото без солидарност, без важната
обществена подкрепа на всеки един член на обществото от
страна на социума като цяло, не е възможна нито свободата като физическо понятие, нито творческата свобода като
духовно такова.
Системният подход, използван от стратегията означава,
че усилията за нейното осъществяване следва да бъдат
насочени към преодоляване на ключовите схеми и механизми, които определят гибелната посока, по която върви
днес нашата Родина. Решаващият момент в социално-икономическата област е предлагането на алтернатива на неолибералнта система на България. Тази алтернатива може
да бъде представена чрез различни заложени в кратко,
средно и дългосрочна перспектива програми и проекти в
Стратегията 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
осъществяване ще изисква срок от 1 до 3 години, а именно:
- Въвеждане на прогресивен подоходен данък за физически лица, както и семейно подоходно облагане;
- Диференциране на Данък добавена стойност/ДДС/,
включително намаляване и даже премахване по отношение на стоки и услуги със социална ориентация – учебници,
стоки за деца, лекарствени средства и други.
- Прилагане на данъчна система за юридическите лица,
която да стимулира развитието на високи технологии, както
и производството на иновативни и с висока степен на добавена стойност изделия и услуги. Освобождаване от данъци
на разходите за разработката на високотехнологични и иновативни изделия и услуги;
- Ограничаване на хазартните дейности от страна на
частни лица и поемане на същите от държавата;
- Строг контрол и регламентация на търговските вериги

Платформа за социална и солидарна
икономика като контрапункт на периферийното
неоколониално развитие на България
по начин по който да бъдат защитени интересите на гражданите и националните 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 договорите с енергопроизводящи, енергоразпределителни и водоснабдителни дружества, ощетяващи българските икономически и национални интереси;
- Осъществяване на парична реформа, реализация на
облигационен заем, така че да не се налага страната ни да
влиза в дългова спирала и дългова зависимост, строг контрол и регламентация на банковата дейност предвид налагането на различни видове такси, ощетяващи вложителите
и други;
- Ежегодна актуализация на пенсиите и трудовите възнаграждения предвид инфлацията, както и осъществяване
рекомендации на частния сектор във връзка с актуализациите;
- Създаване на програма за подпомагане на дребния и
среден бизнес, както и на стартъпи в сферата на високите технологии и производството на стоки и услуги с висока
степен на добавена стойност чрез инфомационно, правноадминистративно обслужване, формиране на фондове за
рисково финансиране, митнически и данъчни облекчения и
други;
- Рязко ускоряване привличането на чужд капитал в
сферата на високите технологии и производството на стоки
и услуги с висока степен на добавена стойност чрез инфомационно и правно-административно обслужване, митнически и данъчни облекчения и други, както и на висококвалифицирани специалисти в различни области на високите
технологии;
- Многовекторно развитие на международните бизнес
отношения, формиране на държавна организация подпомагаща износа на стоки и услуги с висока степен на добавена стойност, както и на иновативни изделия и услуги;
- Особен акцент върху развитие на селското стопанство
и хранително-вкусовата промишленост.Преход от днешната доминираща тенденция на монокултурно земеделие с
ниска степен на преработка на суровини към мултикултурно земеделие с висока степен на преработка на суровини
и култури. Ограничаване и забрана на продажбата на селскостопанска земя на чужди физически и юридически лица;
- Други.
Средносрочни програми и проекти
Това са такива програми и проекти, които е нужно да бъдат започнати веднага, но тяхното осъществяване изисква
срок от 5 до 7 години. Тук от ключово значение става изграждането на социална и солидарна икономика като алтернатива на неолибералния модел, което означава формиране
на мрежата от предприятията/субектите/ на този тип икономика. За да разберем какво представляват 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 включат 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 съществували в никоя епоха досега. Това отчайващо
неравенство без съмнение е една от основните причини за
редица негативни процеси и събития в глобален план.
Социалната и солидарната икономика включва
следните субекти:
- Социални предприятия - колективни и кооперативни
предприятия, взаимоспомагателни дружества, популярни
банки и други. При тях печалбата се разпределя относително справедливо сред всички участващи в трудовия процес,
както и съществува значително по-широка система на участие в управлението, отколкото в предприятията на конвенционалната икономика;
- Национални предприятия – Законът за националните
предприятия по условие трябва да включва създаването на
различни Национални фондове – „Майчинство и демографско възраждане“, „Трета възраст“, „Национално здраве“,
„Национална сигуност“, „Национален научен и иновационен фонд“ и други. Съответно една немалка част от структуро-определящи, стратегически и други тип ключови организации – банки, застрахователни дружества и други, следва
да бъдат трансформирани или създадени като национални
предриятия. Чистата печалба на същите следва да отива
в Националните фондове. Управлението на Националните
предприятия ще се осъществява от Национални съвети,
включващи както професионалисти, така и обществени фигури, известни с висок морал и социални достижения;
- Солидарни предприятия – при тях крайната цел на
функциониране е дългосрочното устойчиво развитие на съответната социална общност на локално или национално
равнище. При предприятията на солидарната икономика

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 съответната общност
в процеса на вземане на решения.
Създава се Национален регистър на солидарните организации независимо от формата на собственост – 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 категории има подкатегории,
например А1, А2, А3 и А4. Подкатегориите са в зависимост
от големината на предприятието и съответно мащабите на
неговата дейност и равнище на печалба.
При положителен счетоводен финансов резултат солидарното предприятие внася в Националните фондове
определен процент от чистата печалба в зависимост от категорията на регистрация. Освен идеалната мотивация за
това да бъдеш солидарно предприятие, свързана с това да
се подпомага дългосрочното устойчиво развитие на местната общност или националното общество, трябва да съществуват и икономическа такава. Последната трябва да
бъде свързана с определени облекчения в данъци, мита,
достъп до кредити и други такива, облекчения по линия на
пенсионна система, други видове социални системи и т.н.
Дългосрочни програми и проекти
Същите е нужно да бъдат започнати веднага, но тяхното
осъществяване изисква срок от 10 до 15 и повече години.
Основното в тези програми и проекти е преходът на България на иновационна технологическа платформа на развитие, т.е. това което днес се нарича „Четвърта технологическа/индустриална/ революция – нови информационни технологии, изкуствен интелект, интернет на нещата и други,
нанотехнологии и нови материали, нова енергетика, нови
производствени технологии на основата на роботи и триизмерни печатни устройства и много други. Тук следва да се
отбележат такива проекти като:
- Финансиран от „Националния научен и иновационен
фонд“ и държавата, и привлечено друго финансиране, мониторинг на иновационните процеси в страната и по света;
- Организирани от държавно-обществени съвети иновационно прогнозиране на различни срокове в различни
области;
- Създаване с финансиране от страна на „Националния
научен и иновационен фонд“, държавата и привлечен друг
капитал, включително 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 държавно-обществени съвети и
„Националния научен и иновационен фонд“/ННИФ/ инвестиране в пробивни изследователски проекти, центрове и
„венчърни фирми”, които могат за определен срок пълно
или частично да се освободят от данъци, такси и други;
- Безплатно предаване на лицензи за стопанско използване на патенти, полезни модели и други, патентовани
в хода на изследвания проведени с държавни бюджетни
средства или по линия на ННИФ;
- Дейност на финансирани чрез ННИФ, държавния бюджет или по смесен начин центрове за разпространение на
нововъведенията, консултационни центрове, иновационни
борси, изложби и панаири, информационни издания и други;
- Финансирана чрез ННИФ, държавния бюджет или по
смесен начин експертиза на иновационни проекти;
- Закупуване от чужди страни, както и осигуряване на
регистрация и продажба в чужбина на патенти и лицензии
посредством средства от ННИФ, държавния бюджет или по
смесен начин;
- Данъчна, митническа, кредитна, информационна и
друг вид подкрепа на високотехнологични проекти,
- Морална подкрепа чрез връчване на държавни награди на водещи учени, даване на почетни звания, пропаганда
и рекламиране на тяхните постижения, осигуряване на академично издигане и т.н.;
- Други.
Заключение
Осъществяването на Стратегията за възраждне на България означава:
- Постепенна, но безвъзвратна промяна на досегашната
неолиберална държава, отнасяща се към своите граждани,
общество и нацонални интереси по един недостоен начин;
- Осъществяване на работеща прогресивна алтернатива на неолибералната социално-икономическа система на
функциониране;
- Създаване на дългосрочни перспективи за устойчиво
развитие на нашата Родина.

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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ОСНОВНИ ПОЗИЦИИ на
ПП „Възраждане на Отечеството“
в областта на социалната политика

				
12 „Не!“ и
12 „Да!“ за България –
с бюлетина №12

В областта на социалната политика ПП „Възраждане на Отечеството“ ще се стреми към:
1. Политика на стабилно нарастване на доходите на българските семейства.
2. Политика на съществено намаляване на неравенствата.
3. Политика на догонване на доходите и жизнения стандарт на средноразвитите
страни в ЕС до 2025-2030 г.
ЦЕЛИ
1. Въвеждане на семейно подоходно облагане на физическите лица, чийто доход не
може да е под 80% от жизнения минимум. Въвеждане на отрицателен данък.
2. Повишаване на минималната работна заплата както следва: за 2022 г. на 700 лв.;
2023 г. – 800 лв.;2024 г. – 880 лв.; 2025 г. – 950 лв. (485.73 EUR).
3. Повишаване на минималната (основната + допълнителната) пенсия през 2022 г.
на 360 лв.; 2023 г. – 400 лв.; 2024 г. – 450 лв.; 2025 г. – 500 лв.
4. Безплатност на основните здравни услуги в държавните поликлиники и болници
(преглед и лечение).
5. Безплатност на образованието в държавните училища и висши училища.
6. 5 годишна „данъчна ваканция“ за завършилите ВУ степен „магистър“ в размер до
60 000 лв. годишен доход.
7. Универсална парична помощ при раждане на дете. 1000 лв. за първо дете; 2000
лв. за второ дете; 3000 лв. за трето дете.
8. Детски отчисления от данъците на единия родител от общия семеен доход. Месечно за всяко дете: през 2022 г. – 500 лв.; 2023 г. – 530 лв.; 2024 г. – 550 лв.; 2025
г. – 600 лв..
9. За всяко дете – добавяне на 2 години към осигурителния стаж на родител, който
го отглежда.
10. Държавно и общинско строителство на жилища за млади български семейства
с деца, постоянно живеещи и работещи в България. За 2022 г. – 20 000 жилища;
2023 г. – 50 000; 2024 г. – 80 000; 2025 г. – 100 000 жилища. (Цена: себестойност с
10% рентабилност.)

В 12 без ПЕТ КАЖЕТЕ „ДА!“ НА ХОРА, КОИТО МОГАТ ДА
КАЗВАТ „НЕ!“
НАШИТЕ 12 „НЕ!“:
1. „Не!“ на чуждите военни бази в България!
2. „Не!“ на военните учения в Черно море!
3. „Не!“ на ядреното оръжие на Балканите!
4. „Не!“ на санкциите срещу Русия!
5. „Не!“ на Европейския съюз на корпорациите!
6. „Не!“ на последното място на България в Европейския съюз!
7. „Не!“ на най-голямото неравенство в Европа!
8. „Не!“ на бедността и мизерията!
9. „Не!“ на корупцията!
10. „Не!“ на платеното лечение в държавните болници!
11. „Не!“ на платеното образование в държавните училища и
университети!
12. „Не!“ на пренаписването на българската история!
НАШИТЕ 12 „ДА!“:
1. „Да!“ на многополюсния свят!
2. „Да!“ на България – „Зона на мира“!
3. „Да!“ на сътрудничеството и хармонията между Изтока и
Запада!
4. „Да!“ на активното участие на България в китайската
инициатива „Един пояс, един път“!
5. „Да!“ на безкомпромисната защита на българската история!
6. „Да!“ на активното участие на държавата в икономиката!
7. „Да!“ на държавния монопол върху стратегическите
производства и дейности!
8. „Да!“ на безплатните основни здравни услуги в държавните
поликлиники, стоматологии и болници!
9. „Да!“ на безплатното образование в държавните училища и
университети!
10. „Да!“ на държавното субсидиране на общинските културни
институти!
11. „Да!“ на семейното подоходно облагане с отрицателен данък!
12. „Да!“ на универсалната парична помощ при раждане на дете!

ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ
1. Чрез постигането на цели (1), (2) и (3) съществено ще нараснат приходите в Държавния бюджет в резултат на по-високите доходи.
2. Пълен преглед на законодателството с цел промяна на нормативната уредба,
която ще постави сериозни бариери пред корупционните практики и „обръчите от
фирми“.
3. Възстановяване на прогресивното данъчно облагане на доходите на компаниите,
както и данък върху прекомерната печалба (за фирми, чиито печалби рязко се
повишават в резултат на ситуацията по време на пандемията).
4. Възстановяване на прогресивно данъчно облагане на доходите на физическите
лица. За 2022 г. – 10% за минималните доходи, 15% за доходите над 3 минимални
заплати; 20% за доходите над 6 минимални заплати; 25% за доходите над 9 минимални заплати (сега това са 5 850 лв.).
5. Облагане на дивидентите с данък, с усреднен размер за страните от ЕС.
6. Премахване на максималния осигурителен доход.
7. ДДС от 20% върху всички стоки; 30% върху лукса.
8. Данък наследство върху богатството – от 10% до 30% в зависимост от размера на
наследството над 200 000 лв.
9. Справедливо от гледна точка на обществения интерес данъчно облагане на мултинационалните компании.
Позициите са разработени от Национално движение за ляво обединение
под ръководството на проф. Боян Дуранкев

Николай Малинов,
председател на
ПП "Възраждане на
Отечеството" пред БНР
Нямаме намерение
да се финансираме
от чужбина, заяви
председателят на
«Възраждане на
Отечеството»
„Все повече стават реални
шансовете да убедим тези 150200 хиляди човека, които се надяваме да убедим в честността
и принципността на нашите позиции. Смятам, че са постижими». Това каза пред БНР лидерът на Национално движение
«Русофили» Николай Малинов,
председател на партия «Възраждане на Отечеството», която
в понеделник ще внесе документи за регистрация в ЦИК за вота
на 4 април. Той уточни, че никога не са обсъждали явяване на
предстоящите парламентарни
избори в коалиция с друга по-

Кажете „Да!“ на политиците, които могат да казват „Не!“
Подкрепете ни с бюлетина № 12!

Постижимо е около 200 хиляди
да ни подкрепят на изборите
литическа формация, защото
целта им е да прозвучат ясно
и категорично техните тези.
„Нямаме намерение да се
финансираме от чужбина.
Кампанията ни ще бъде финансирана с дарения и членски внос“, подчерта той.
Икономическата част от
програмата на партия «Възраждане на Отечеството» е
писана от проф. Боян Дуранкев, съобщи Младенов.
Според него 50% от българите нямат доверие в нито
една партия.
Малинов обясни, че формацията му не e против ЕС
и НАТО:
„Не само не сме против,
а харесваме проекта „Европа“, но смятаме, че Европа трябва да е на нациите,
които да бъдат уважавани,

а не просто като в акционерно 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, против военни бази в
България и против военно чуждо присъствие“.
Той определи това като ва-

жни червени линии, които ще
бъдат основни в разговори с
бъдещи коалиционни партньори след изборите.
„Влизаме в политиката с
ясен морал и ясна визия какво
преследваме. С ясното убеждение, че това е бъдещето на
света, защото противопоставянето между Изтока и Запада,
което има опасност да доведе

до гореща фаза на войната,
нас много ни притеснява“, заяви още Малинов.
По думите му Европа няма
как да противостои на «вихрушката на сблъсъка на цивилизации», която е в момента,
без подкрепата на Русия:
„Искаме Европа да бъде силен полюс в този многополюсен свят, който всички признават, но този силен полюс е възможен само ако бъде ресурсно,
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Кандидатите на ПП „Възраждане
на Отечеството“
за депутати в 45-ото
Народно събрание
Професор

Николай Малинов, водач
Нако на
Стефанов
листата в 25-и МИР
– София,
е роден през 1968 г. Има висше
образование по специалност
„История“. Председател на
НД „Русофили“, председател
на ПП „Възраждане на Отечеството“.

Николай МАЛИНОВ

МИР 25 – СОФИЯ 25
1. Николай Малинов
2. Ивайло Иванов
3. Стефана Неделчева
4. Габриел Герасимов
5. Калин Божков
6. Нели Божилова
7. Васил Иванов
8. Безат Ахмед
9. Юлия Сергева
10. Генко Тенев
11. Искра Йотова
12. Наталия Илиева
13. Павел Георгиев
14. Мария Александрова
Радко Ханджиев, водач на листата в 26-и МИР – София област, е роден през 1944 г. Научен
работник, доктор по история.
Председател на правозащитната неправителствена организация Гражданско сдружение
„Асоциация на данъкоплатците
в България“.
МИР 26 – СОФИЯ област
1. Радко Ханджиев
2. Константин Костов
3. Емил Миланов
4. Емил Николов
Атанас Панчев, водач на листата в 27-и МИР – Стара Загора,
е роден през 1965 г. Има висше
образование по специалността
„Право“, адвокат към САК. Магистър и доктор по „Защита
на културно-историческото наследство“. Член на Гражданско
обединение „Свети Георги Софийски“. Член на Председателството на национално сдружение „Обединени български граждани“. Академик от Руската
Родова Академия със седалище
в гр. Москва и посланик на мира,
избран на 07.04.2008 г. на Международна лидерска конференция
в гр. Сеул, Южна Корея. Директор на издателска къща „Новата цивилизация“.
МИР 27 – СТАРА ЗАГОРА
1. Атанас Панчев
2. Юрий Борисов
3. Иван Аяров
4. Ставри Сотиров
5. Пламен Енев
6. Корнелия Владева
7. Преслав Станчев
8. Костадин Попов
9. Иван Станчев
10. Валентин Енев

Валентин Григоров, водач на
листата в 28-и МИР Търговище, е роден през 1963. Има
висше техническо образование
– Национален технически университет ХПИ – Харков. Главен секретар на Националния
политически съвет на ПП „Възраждане на Отечеството“.
МИР 28 – ТЪРГОВИЩЕ
1. Валентин Григоров
2. Красимир Желев
3. Румен Рашков
4. Юрий Косев
Румен Митев, водач на листата в 29-и МИР – Хасково, е роден през 1974 г. Има две висши
образования – по специалностите „Туризъм“ и „Европейска администрация и управление на проекти“. Бил е координатор за област Хасково на
Асоциацията на служителите
на МВР.
МИР 29 – ХАСКОВО
1. Румен Митев
2. Желю Желев
3. Веселин Димитров
4. Мария Чобанова
5. Милко Михайлов
6. Даниела Караиванова
7. Добромир Мазгалов
Владимир Чучуев, водач на листата в 30-и МИР – Шумен, е
роден през 1956 г. Висше образование – икономика и социология. Заместник-председател
на НД „Русофили“, секретар
на Националния политически
съвет на ПП „Възраждане на
Отечеството“.
МИР 30 – ШУМЕН
1. Владимир Чучуев
2. Галина Николова
3. Стефан Урумов
4. Петър Синджирлиев
5. Радослав Боев
6. Татяна Терзиева
7. Димитър Петков
Женя Илиева, водач на листата в 31-и МИР – Ямбол, е председател на НД „Русофили“
– Бургас, Председател на ПП
„Възраждане на Отечеството“ – Бургас, национален координатор на ППВО за Югоизточен район (области – Бургас,
Сливен, Ямбол, Стара Загора).
МИР 31 ЯМБОЛ
1. Женя Илиева
2. Мариян Манолов
3. Димитър Бояджиев
4. Желязко Желязков
5. Красимир Цветков
6. Начо Драгиев
7. Пламен Петков

„Eдиннa Руcия“
нa Путин гoтoвa
дa рaбoти c пaртиятa
нa Никoлaй Мaлинoв
От стр. 1
Зaмecтник-ceкрeтaрят нa Гeнeрaлния cъвeт
нa пaртия „Eдиннa Руcия“ и прeдceдaтeл нa кoмиcиятa нa Прeзидиумa нa Гeнeрaлния cъвeт нa
пaртиятa пo мeждунaрoднaтa дeйнocт Aндрeй
Климoв дaдe прecкoнфeрeнция, пocвeтeнa нa рeзултaтитe oт мeждунaрoднaтa дeйнocт нa пaртиятa прeз 2020 гoдинa и плaнoвeтe зa 2021 гoдинa.
Тoй oтбeлязa, чe ce рaбoти пo някoлкo нaпрa
влeния нa взaимoдeйcтвиe c кoлeги oт вoдeщи
пoлитичecки пaртии oт други cтрaни, oбмeн нa
oпит нa рaзлични мeждунaрoдни плoщaдки c други пaртии, кoитo тяcнo cътрудничaт eднa c другa.
Тoй изтъкнa тeмaтa зa зaщитa нa cувeрeнитeтa
и дoпълни, чe зa дa ce зaщити cувeрeнитeтът
нa Руcия, e нaй-дoбрe, кoгaтo имa нe мaлкo пoддръжници, кoитo cъщo кaтo тях ca гoтoви дa ce
бoрят c рaзлични прaктики и вмeшaтeлcтвa в cувeрeннитe дeлa нa други държaви. Климoв утoчни, чe имaт тaкивa кoлeги и ca взaимoдeйcтвaли c
тях включитeлнo прeз 2020 гoдинa.
Тoй дoпълни oщe, чe пaртия „Eдиннa Руcия“
имa cпoрaзумeния зa cътрудничecтвo c 50 пaртии
oт рaзлични държaви, кaтo чecтo тeзи пaртии ca
нa упрaвлявaщoтo мнoзинcтвo. Климoв пocoчи
oщe, чe ce рaбoти и c млaди пoлитичecки cтруктури кaтo oбърнa cпeциaлнo внимaниe нa бългaрcкaтa пaртия „Възрaждaнe нa Oтeчecтвoтo“ c
прeдceдaтeл Никoлaй Мaлинoв. Руcкият ceнaтoр
пocoчи, чe e ocъщecтвeн рaбoтeн кoнтaкт c пaртиятa и ce нaдявa в cкoрo врeмe дa дoйдaт нa
пoceщeниe при тях.
Нa въпрoc нa прeдcтaвитeля нa ТACC Иринa
Aлeкcaндрoвa пo пoвoд нaтиcкa, нa кoйтo бe
пoдлoжeн Никoлaй Мaлинoв зaрaди приятeлcтвoтo c Руcия и кaкви ca били рeaкциитe в
Бългaрия, Климoв кoмeнтирa, чe Бългaрия дeйcтвитeлнo ce e oкaзaлa в пaрaдoкcaлнa cитуaция,
нo чe тe рaзбирaт и пoмнят трaдициoннитe връзки
мeжду Бългaрия и Руcия и oтнoшeниeтo нa бългaрcкия нaрoд към тях.
Тoй утoчни, чe Мaлинoв ръкoвoди oргaнизaция,
кoятo e нaй-гoлямoтo oбeдинeниe нa приятeлитe
нa Руcия и в нeя влизaт пoвeчe oт 25 хиляди души,
кoeтo e мнoгo зa Бългaрия. И кoгaтo тaзи oргaнизaция e нaбрaлa ceриoзнa cилa и зaпoчнaлa
дa рaзвивa aнaлoгични cтруктури в eврoпeйcкитe
cтрaни, тo Мaлинoв e бил aрecтувaн нa ocнoвaниe някaквo cътрудничecтвo c руcки oргaнизaции
и ceгa e c мяркa пoдпиcкa и зaбрaнa дa нaпуcкa
cтрaнaтa. Климoв пocoчи oщe, чe тaкa или инaчe
пoдкрeпaтa вътрe в Бългaрия e мнoгo виcoкa.
„Cпoрeд coциoлoгичecкитe дoпитвaния oкoлo
75% oт нaceлeниeтo нa Бългaрия e зa рaзвитиe
нa oтнoшeниятa c Руcкaтa фeдeрaция“ – зaяви
ceнaтoрът и oбърнa внимaниe, чe в Бългaрия идвaт пoрeднитe избoри и тoвa e вътрeшнa рaбoтa
нa Бългaрия, нo тaкa или инaчe e рaзбирaeмo,
чe хoрa, кoитo cтoят нa тaкaвa плaтфoрмa, кoятo ce зacтъпвa зa рaзвитиe нa трaдициoннитe
взaимoизгoдни oтнoшeния c Руcия, ce пoлзвaт c
oпрeдeлeнa пoпулярнocт.
Климoв пocoчи oщe, чe ce oбcъждa врeмe, в
кoeтo дa мoгaт дa ce прoвeдaт мeждупaртийни
кoнcултaции c пaртиятa нa Мaлинoв, нo нe знae
дaли щe гo пуcнaт бългaрcкитe влacти. Тaкa или
инaчe някoй oт нeгoвaтa пaртия щe дoйдe и зaдължитeлнo щe ce прoвeдe oбмeн нa мнeния,
пoдчeртa тoй.
„Кaтo цялo вcички тeзи връзки дoкaзвaт, чe имa
нe мaлкo хoрa, в тoвa чиcлo в cтрaнитe oт НAТO и
EC, кoитo ce oтнacят ceриoзнo към oтнoшeниятa
c нaшaтa cтрaнa и ca гoтoви дa учacтвaт в тoвa,
нeзaвиcимo oт тeзи гoнeния, кoитo oчeвиднo ce
cлучвaт тaм“, пocoчи oщe Климoв.

