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Ч
ЧЕСТИТ 1-ВИ ТРАД
НОЕМВРИ 112 ОФИЦИ
ТРАДИЦИОНЕН
И

ТЪРЖЕСТВЕН
112 ОФИЦИАЛЕН
ПРАЗНИК
НА БУДИТЕЛИТЕ
ПРЕД
ПОКЛОН ПРЕД
ТЯХНОТО ВЕЛИКО
ДЕЛО И ПАМЕТ!

www. kvantov-prehod. org
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Битката
за нашата
българска
цивилизация
предстои

БЪЛГАРИЯ

ЗАЕДНО С

Обръщение към българските избиратели
на НИКОЛАЙ МАЛИНОВ, издигнат
за КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ и на
СВЕТЛАНА КОСЕВА за КАНДИДАТ ЗА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ от ПП „РУСОФИЛИ ЗА
ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
Скъпи сънародници,
Президентските избори най-силно открояват
българските дефицити. И това не е липса на някакво въображаемо единство или липса на съдийство
между политическите сили.
Днешната президентска институция, като олицетворение на външната политика на България,
отказва да признае пагубната обвързаност на
България с евроатлантическата агресивност; тя е
безразлична и няма куража да започне битка за истинска самостоятелност на страната ни, която се
изразява в собствена преценка пред рисковете за
националната ни сигурност.
Банално е, когато повтаряме, че България е
опасно оръдие в ръцете на чужди интереси.

Българското русофилство
– това е силата на
българското разсъмване!
„Без политическо представителство българското русофилство не може да изпълни своята мисия“. „Русофилството е начинът българите да бъдат сдобрени със своята съдба.“
Като човек, който не участва в никакви политически сдружения и практически не участва по
никакъв начин в актуалния политически живот на
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Е ПО-СИЛНА

РУСИЯ

ТРАДИЦИОННИ
ЦЕННОСТИ
СИЛНА ДЪРЖАВА
МНОГОПОЛЮСЕН
СВЯТ
■ НЕЗАБАВНО ПОДПИСВАНЕ НА
ДОГОВОРИ С РУСИЯ ЗА В ПЪТИ
ПО-ЕВТИНИ ТОК И ГАЗ!
■ ИЗГРАЖДАНЕ НА МОЩНА
БЪЛГАРСКА АТОМНА
ЕНЕРГЕТИКА!
Банално е, когато твърдим, че в интерес на
България е утвърждаването на многополюсния
свят, че ние постоянно и навсякъде трябва да
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ПРИЗИВ
Валентин Вацев

ТЯХ

на НС на ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“
във връзка с драстичните
ограничения на правата на
гражданите, по повод на
т.нар. „Зелен сертификат“
Днес сме свидетели на поредното грубо погазване на гражданските права в България, свързано
с „Ковид-19“. На здрави хора се забранява достъп
до публични места. Ограниченията за придвижване на граждани на практика се превръщат от
доброволни в задължителни ваксини.
Цинично е поведението на държавата спрямо бизнеса. Когато държавата забранява бизнес
активност, то тя е длъжна да компенсира потърНа стр. 3

■

■

Председате
акад. проф. д-р
ВРЪЩАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ
ЗА БЪЛГАРИЯ РУСКИ И АРАБСКИ
Денят на
ПАЗАРИ!

наро
ознаменуващ дело
ПРИВЛИЧАНЕ В БЪЛГАРИЯ
НА
революционери
и
МИЛИАРДНИ ИНВЕСТИЦИИ
дух, стремеж към
ПО ПЪТЯ НА КИТАЙСКАТА
ИНИЦИАТИВА „ЕДИН ПОЯС,
ЕДИН ПЪТ“!

■ ВЪН! НА ЧУЖДИТЕ ВОЕННИ
ОТ БЪЛГАРИЯ!

■ ПО 6 000 ЛВ. ЗА ВСЯКО
НОВОРОДЕНО БЪЛГАРСКО ДЕТЕ!
■ МИНИМУМ ДВОЙНО УВЕЛИЧЕНИЕ
НА РУСКИТЕ ТУРИСТИ!
■ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ НАД
КОВИД-ДИКТАТА!
■ РЕФЕРЕНДУМИ ПО ВСИЧКИ
СЪДБОНОСНИ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО
ВЪПРОСИ!
Издава: ПП "Русофили
за възраждане на Отечеството"
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Николай Малинов:

С един телефон с Кремъл мога да осигуря
евтин газ за България

Не одобрявам мярката за
въвеждане на зелени сертификати, защото смятам,
че тези права и свободи, за
които човечеството векове
се е борило, няма как с една
медицинска заповед да бъдат
погазени. Това каза лидерът на партия „Русофили за
възраждане на отечеството“
Николай Малинов в предаването „Лице в лице“ по бТВ.
„И в този съвременен свят, аз
мисля, че така както живеем
свободно с рака, със СПИН,
така и тук това не трябва да
бъде за сметка на икономиката и за сметка на свободата на
хората“.
Не бива хората да се осъждат за техните мисли, идеали
и за това, което говорят – така
Малинов отговори на водещата на въпроса ѝ за това, че
той е подсъдим за шпионаж.
„Хора се съдят за дела. В

правото има презумпция за
невинност. Тази презумпция
беше многократно потъпквана от българската прокуратура и в съда аз съм убеден, че
ще докажа своята невинност.
Но ние в нашата организация
осъзнахме, че без партийнополитическо продължение
русофилството е обречено да
изчезне. Този задаващ се фашизъм русофобията е на път
да се превърне в образец на
съвременен фашизъм“.
По темата за газа – миналата седмица Унгария подписа договор за 15 г. газ по
„Турски поток“ за около 250
при борсова цена в момента
около 1300, допълни Малинов. „Т.е., ако българските
политици желаят да ги запозная с отговорните фактори в
Москва, за да сключат такива
договори, ще ги свържа. Същото ще направя, ако става

дума за тока, който в момента е поне 5 пъти по-скъп,
отколкото в Русия. Ако не
искат руски, мога да ги свържа и с Украйна, да им кажа
откъде да си купят по-евтин
ток. Това засяга и туристите
и т.н., но това е друга тема.
Тръбопроводът е 475 км, влиза в едната част на България,
отива във втора част на България, заминава в трета част
на България. При условие, че
без да е 475 км, трасето можеше да е 170 км от Ихтиман до
Димитровград без допълнителни компресори и т.н.“
Кримският народ направи
референдум, с който 97% от
населението реши да се присъедини към Русия, категоричен е Малинов. „Въпросът
не е или Изтока, или Запада.
А въпросът е и руските пазари, и китайските, и махането
на санкциите срещу Русия,

и неистеризирането на тази
хибридна война. Това, което
аз предлагам е не или/или,
а и/и. аз смятам, че НАТО е
вредно за България по простата причина, че това което
имаме като исторически опит
между Гърция и Турция, ако
имаме агресия от друга натовска страна, ние не можем
да бъдем защитени. Затова
в политическите структури
на НАТО – да, във военните
структури – не. И конкурентното предимство на България е именно в това, че има
добри отношения в Европа,
Русия, Турция, Китай.“
Задължително ще инициирам референдум за излизането на България от НАТО, но
първо трябва да бъдат променени законите, защото аз съм
против вдигнатия юмрук и
във вътрешната, и във външната политика, ние трябва да

гледаме и на изток, и на запад, да уточним националните си приоритети, заяви още
Малинов.
България трябва да купува
енергоресурси оттам, където
е най-изгодно, допълни още
Малинов. „Пет пъти по-евтина газ може да идва от Русия. Какъв е проблемът да си
купуваме на 300 долара газ
през тази тръба, защо го купуваме през борсата на 1300,
луди ли сме? 290-300 долара
в момента дългосрочните договори на „Газпром“.“
И отвън, и от вътре, специално закона „Магнитски“
не бих го оправдал по никакъв начин, Министерство на
финансите на САЩ разпорежда по цял свят и всички
козируват, в заключение каза
Малинов. „Това са български
граждани, трябва да ги съди
български съд“.

Валентин Вацев
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БЪЛГАРСКОТО РУСОФИЛСТВО – това е силата
на българското разсъмване!

страната, аз реших все пак, че има много дълбока
символика в това, че се включвам в листата, начело
на която е г-н Николай Малинов. Не като политически обвързано лице, каквото не съм вече, не като
ляв или десен функционер, а като българин от съзнателен вид; като българин, който е учил история,
преподавал е история и който знае, че сега е времето
на Русофилството.
Моля моето участие в листата да се тълкува така,
както е замислено – като символика, като богата и
мощна символика.Това е може би отражение на моето разбиране, че човек може да бъде ляв, може да
бъде десен, но ако е отговорен българин… ако отговаря на българския цивилизационен избор, който
както знаете е произведен преди много повече от 50
или там 30 години… ако си българин в рамките на
българския цивилизационен избор днес, проблемите на Русофилството и на Русофобията не могат да
не те вълнуват.
Българската компрадорска буржоазия днес е на
власт в България. Моля да отбележите, че сега в
България е на власт не национална буржоазия. Ако
да би имало национална буржоазия в България,
българският свят би бил напълно различен. За националната буржоазия можем да говорим всякакви
лоши за нея неща, но тя не е забелязана в историята
да предава своя народ, своята държава и своята култура. Националната буржоазия може да е експлоататорка, но тя не е предател. Напротив, тя дърпа към
себе си. Тя е отговорна историческа сила. В България не националната буржоазия, която се опита да
дойде на власт, но се провали, а компрадорската
буржозия изрази своето верую, своята „алфа и омега“ с казаната преди две седмици „истина“ на Мая
Манолова за българската компрадорщина. Тя каза,
че „Родолюбието – това е Атлантизъм!“ … Или
може би беше обратното, „че Атлантизмът – това е
родолюбието в наше време“. Всичко, което може да
се каже като характерно за нас, българските русофили, е вложено в тази кратка, ясна, блестяща формула. В България да бъдеш родолюбец означава да

не си на власт и обратното… да бъдеш на власт като
компрадорска буржоазия, означава родолюбието да
не ти е известно дори като дума.
Както вероятно знаете, има Национално движение „Русофили“. Ние успешно го наричаме „културното русофилство“. То е една от най-големите,
ако не и най-голямата масова обществена организация. Национално движение „Русофили“ има своите
функции и своите задачи в цял ред насоки – ритуални, културни, традиционни, международни, възпитателни и всякакви други насоки. Но, моментът
е такъв в България, че той влиза в моята идея за
историческа необходимост да обявя себе си в партийна листа. Моментът е такъв, че без политическо
представителство нито една обществено значима
организация, та дори и българското културно русофилство, което е многозначима организация, , не
може да изпълни своята мисия. Без политическо
представителство, което да живее свой собствен политически живот, българските русофили са безпомощни. Просто моментът е такъв, моментът е часът
на българската компрадорщина. Това е мрачен час.
В България българската политика е тъмна и мрачна,
както е нормално да е тъмно и мрачно в епохата на
победилата компрадорщина.
В България ще продължи да работи политическата сила „Русофили за възраждане на Отечеството“
и тя няма да изземе функциите на културното русофилство, нито пък ще стане обратното. Това са две
лица на един и същи фундаментален исторически
факт.
Аз живея със социолози и общувам непрекъснато
с тях. Според тях в редки, но добросъвестни социологически изследвания, българската русофилия се
движи между 60-85% в българското общество. Да
не дадеш глас на тези 60%, хайде да приемем, че
най-малкото число е релевантно, да не дадеш глас
на българското русофилство, което покрива наймалко 60% от българското население, означава да
не си отговорен към българския политически живот.
Последна особеност на българското русофилство

– то може би в наше време е не просто естественият
исторически отговор на победилата компрадорщина
в България, но това е и начин българите да бъдат
сдобрени не само с историческата си съдба, но и със
самите себе си. България е разделена, вие знаете,
по един трагичен и печален начин, на леви и десни,
като лявото и дясното са толкова свръх експонирани, че са на път да загубят смисъла си. И българското ляво е в криза, и българското дясно е в криза…
Искам да подчертая, че русофилската партия „Възраждане на Отечеството“ преодолява ляво-дясното
деление на България! Това е мир в името на българската националноисторическа съдба, в името на
българската националноисторическа култура! Ние
можем да твърдим, че сме носители на социалния и
националния мир в България, точно защото лявото
и дясното, оставайки си такива каквито са при нас,
вече не са ръководни принципи, а са подчинени на
битката за българската национално суверенна историческа съдба. Има леви русофоби, за съжаление,
колкото и парадоксално да звучи това. Има и десни
русофили, което е много хубав знак на българската
история, което значи че пък българското дясно все
пак остава… остава способно да отговаря по някакъв начин, да мисли по някакъв начин за българската националноисторическа съдба.
Така аз обосновавам за себе си своето участие в
тази листа като човек който не участва в политическия живот. Аз съм там, затварям листата, но и тук
има символика… Искам да поздравя моите колеги, с
които съдбата ме свърза, и да ги уверя,че сутрин преди разсъмване е най-тъмно. Ние сме в един особен
тъмен период на българската история, но ние сме
уверени в своите сили, в своята решимост, в своя
ентусиазъм, в своята енергия, че ние ще ускорим
разсъмването. Българската русофилия, българското
русофилство – това е силата на българското разсъмване, на българското национално историческо утро.
(Изказване при представянето
на кандидат – президентската двойка
Николай Малинов – Светлана Косева)
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Явор Никифоров:

ЕС ни залива
с вредни лъжи и лобизъм

В един миг разбираш, че всичко
е било напразно. Само матрица от
заблуди и красиви думи, които се
оказаха тинтири-минтири.
До скоро се говореше за енергийната ефективност – как само да
я подобрим и едва ли не отваряме
вратата към прогреса. Опитваха се
да ни втълпят, че ще решим всичките си проблеми и ще забогатеем.
И така… Аз имам възможно най-дебелата външна изолация, възможно най-ефективната
дограма,
възможно
найенергоспестяващите климатици,
ЛЕД-осветление и възможно найвисок енергиен клас енергоуреди.
Всичко е точно, както се казва.
Но сега, изведнъж – небивал
скок на тока, който обезсмисля
напълно всички наши инвестиции в т.нар. „енергийна ефективност“. Уж инвестирахме за да си
намаляваме сметките, а сметките
растат по силата на независещи от
нас обстоятелства. Обстоятелства,
за които са виновни същите тия
лъжци. Разбира се, без подобрената енергийна ефективност сега
щяхме да плащаме още повече, но
повишаването на цените е нагледен пример за несъстоятелността
на „зеления“ начин на мислене,
който е спонсориран от фондация
Рокфелер чрез корумпиране на

брюкселските елити, промотиране
на болни от аутизъм деца като Грета Тумберг, насочен е срещу енергийната суперсила Русия и срещу
интересите на средната класа в отделните европейски държави.
В Европа не се работи за увеличаване на мощностите, защото водещата високотехнологична страна в тази област е Русия и тя има
включително икономически интерес от това европейците да имат
евтина, сигурна, високоефективна
и екологична енергия от ядрени
мощности. Вместо това, брюкселските лобисти се опитват да
ни ориентират към скъпа и недостатъчна като количество енергия
„от дъжд на вятър“, която пълни
джобовете на частните инвеститори и енергийни олигарси.
В момента има бум на търсенето на електроенергията. А представяте ли си когато електромобилите станат мнозинство? Спомням
си как антибългарските лобисти
яростно отхвърляха проекта АЕЦ
Белене с водещ довод „няма да има
търсене“. Мина време и се оказа, че
и този, и другите им доводи се оказаха споменатото тинтири-минтири. Тия хора, които са достойни
за презрение, се оказаха лъжци
и сега са преки виновници за високите сметки за ток. За техните

грешни прогнози и антибългарски
лобизъм трябва да има възмездие,
но това е друга тема.
Сега същите проамериканските, антибългарски лобисти разнообразяват арсенала си от лъжи
с раздухваната климатична истерия, като искат да ни наложат
абсурдната Зелена сделка, засягаща въглеродните емисии, т.е.тази
псевдонаучна лъжа която таксува
„газа на живота“.
Искат да ни наложат нов данък
въздух, какъвто българина не е
плащал дори под турско робство.
И този данък вече се плаща. Опитват се да ни обяснят този абсурд с
благородни, екологични доводи,
като пропускат научния факт, че
същите въглеродни емисии увеличават зелената растителност, която
се „храни“, изпускайки кислород.
Само за ден Китай бълва емисии, колкото целия ЕС за цял месец и нашето ритуално икономическо самоубийство би се смесило
дифузно с китайския индустриален прогрес в горните слоеве на
атмосферата.
ЕС е една безсмислена структура, която налага вредни ограничения за България и е вредна за
България. ЕС ни залива с вредни
лъжи и лобизъм. С очите си виждаме как Брюксел се разпада.
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ПРИЗИВ

на НС на ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“
във връзка с драстичните
ограничения на правата на
гражданите, по повод на т.нар.
„Зелен сертификат“
певшите, така както е във всички нормални европейски страни. Държавата трябва да компенсира
всеки гражданин, чиято професионална дейност е
блокирана или ограничена от държавата.
Недопустимо е медицински заповеди да отменят права и свободи, за които човечеството се е
борило векове наред.
Недопустимо е медицински заповеди да суспендират Конституцията на Република България!
Престъпно е държавата да нарушава чл.29, ал 2 от
Конституцията ни, чийто текст е ясен: „Никой не
може да бъде подлаган на медицински, научни или
други опити без неговото доброволно писмено съгласие“. Безцеремонно са погазени и член 5, и член
6 от Конституцията на България!
Правната неадекватност на управляващите е
очевидна. Очевидна е обаче и неадекватността на
медицинската и социална истерия, чиито факти са
съотносими със смъртността от Ковид-19. Бихме
припомнили, че за миналата 2020 г. починалите
българи са от порядъка на 125 000, от които от сърдечно-съдови заболявания -75 000, от рак - 18 000,
от Ковид-19 - 8 000. Призоваваме държавата да положи адекватни усилия за справяне с епидемията,
включително и с ваксинирането на гражданите,
без да прибягва до диктаторските рефлекси за забрани и масови ограничения!
Призоваваме всички български граждани, за
които правовата държава не е празна дума, да отстояват своите фундаментални права и свободи!

Български русофили градят
основите на международно
русофилско и русофонско движение
Русия високо цени големия принос на българските русофили за развитието на междукултурния диалог и сътрудничеството между двете страни, отбеляза Константин Косачов, заместник-председател
на Съвета на федерацията на Руската федерация,
по време на среща в Москва с ръководителя на движение „Русофили“ и председател на политическата
партия „Русофили за възраждане на Отечеството“
Николай Малинов.
При това тази дейност продължава активно и
ползотворно въпреки изкуствените пречки, създавани пред движението в България, констатираха
събеседниците. Нещо повече, движение „Русофили“ разширява дейността си не само в своите
традиционни направления – изучаване на руския
език и култура, съхраняване и опазване на паметта
и историческото наследство в България, но активно гради и основите на международно русофилско
движение с партньори от няколко други държави.
Перспективите за изграждане на една бъдеща
международна русофилска и русофонска организация и нейната роля в укрепването на мира и междудържавните отношения на европейския континент
Николай Малинов обсъди и с Евгений Примаков
(внук и съименник на легендарния руски дипломат и политик), който ръководи руската федерална
агенция за хуманитарно сътрудничество „Россотрудничество“.

От 4 до 8 октомври Николай Малинов, който е
кандидат за президент от партия „Русофили за възраждане на Отечеството“, проведе в руската столица и редица разговори в контекста на предстоящите
у нас президентски и парламентарни избори и на
отминалите парламентарни избори в Русия.
Въпроси, свързани с енергетиката и очертаващата се енергийна криза в Европа, както и възможностите България да купува евтин ток и енергоресурси на ниски цени, бяха сред основните теми на
разговора с Андрей Климов, заместник-секретар
на Генералния съвет на партия „Единна Русия“ и
председател на комисията на Президиума на Генералния съвет на партията по международната
дейност. ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ се обявява за изграждане на АЕЦ „Белене“,
припомни Николай Малинов.
Темите за мира и за сътрудничеството между православните църкви и народи бяха акцент в
срещата на Николай Малинов с Леонид Слуцкий,
председател на комисията на Държавната дума по
международни въпроси и председател на „Руския
фонд за мир“.
А със Сергей Гаврилов, президент на Интерпарламентарната асамблея по православие, Николай
Малинов разговаря за ролята на народната дипломация за преодоляване на политическите напрежения и възобновяване на диалога и доверието в меж-

дудържавните отношения.
Председателят на политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“ и кандидат за
президент Николай Малинов и координаторът на
партията за Североизточна България Петър Георгиев проведоха среща със съпредседателя на Българския културен център в Молдова Иван Степанович
Желепов. Те разговаряха за живота и проблемите
на българите в Бесарабия, обмениха идеи за сътрудничество между организациите инициативи в
подкрепа на българския дух и култура.
Българската делегация проведе среща и с Владимир Кочин – изпълнителен директор на фонд
„Русский мир“. Акцент в тази среща бяха инициативите за съхраняване и поддържане на историческите паметници.

КВАНТОВ
ПРЕХОД

Кандидатите
4
на ПП „Русофили
за Възраждане
на Отечеството“
за депутати в 47-ото
Народно събрание
1. БЛАГОЕВГРАД
1. Емил Димитров Миланов
2. Ибрахим Адем Молла
3. Димка Василева 		
Попстоянова
Емил Миланов, водач на листата в 1-ви МИР–Благоевград, е
роден през 1956 г. Генерал, бивш
зам гл. директор на Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията“. Секретар на
НД „Русофили“. Член на Изпълнителното бюро на
Националния политически съвет на ПП „ Русофили
за възраждане на Отечество“. Зам.-председател на
Партията по финанансовата политика.
2. БУРГАС
1. Николай Симеонов
Малинов
2. Женя Димитрова Илиева
3. Нако Райнов Стефанов
4. Александър Михайлов
Томов
5. Христо Бранимиров
Щерьонов
6. Руска Стефанова Иванова
7. Станислав Асенов Асенов
8. Велико Киряков Великов
9. Георги Стоянов Димитров
10. Станимир Недялков Станков
11. Васил Йорданов Ангелов
12. Митко Алексиев Митов
Николай Малинов, водач на листата в 02-ри МИР
–Бургас, е роден през 1968 г. Има висше образование по специалност „История“. Председател на
НД „Русофили“, председател на ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“.
3. ВАРНА
1. Искра Милкова Иванова
2. Коста Стоянов Будаков
3. Николай Ненов Ненов
4. Росен Пламенов Драганчев
5. Надка Борисова Пенева
6. Силвия Атанасова Петрова
7. Илиян Михайлов Великов
8. Ивелина Валентинова Ахмет
9. Фанка Христова Михайлова
Искра Милкова Иванова, водач на листата в 3-ти
МИР –Варна . Висше образование – специалност
„Театрална режисура“. Председател на Сдружение „Славянски звън“ и директор на Международен младежки фестивал „Славянски звън“. Член
на Националния политически съвет на ПП “Русофили за възраждане на Отечество“
4. Вeлико Търново
1. Николай Събев Петров                               
2. Юрий Христов Янков                                 
3. Светлана Ненчева Лакова                           
4. Тихомир Константинов
Петров                 
5. Оксана Дмитриевна Байчева                      
6. Ганчо Георгиев Георгиев                            

7. Александър Димитров Генчев                    
8. Милка Кирилова Петрова                           
9. Йото Борисов Йотов     
Николай Събев Петров, водач на листата в 4-ти
МИР - В. Търново, е роден през 1971г. Завършва юридически факултет на ВТУ »Св.св.Кирил и Методий».
Адвокат при Великотърновската адвокатска колегия. Председател на Общинска избирателна комисия
В.Търново. Общински съветник 1995-1999г. при Общински съвет Велико Търново. По настоящем адвокат в гр.София. ( от ПП «Лява алтернатива»)
5. ВИДИН
1. Явор Янков Никифоров
2. Стефан Василев Урумов
3. Румяна Георгиева Райнова
Явор Янков Никифоров, водач на листата в 5-ти МИР
- Видин, е роден през 1989 г.
Завършил е 101-во спортно
училище.Изучавал е Защита
на националната сигурност и
Бизнесикономика във Варненски свободен университет, както и специалност «Парамедик» в Международен колеж услуги по охрана и сигурност.Работи като спешен медик в ЦСМП-София. Владее
английски и руски език. Член на Националния политически съвет на ПП „ Русофили за възраждане
на Отечеството“
6. ВРАЦА
1. Ивайло Любенов Иванов
2. Ганка Христова Михайлова
3. Георги Тодоров Петров
4. Петър Димитров
Пандурски
Ивайло Любенов Иванов,
водач на листата в 6-ти
МИР – Враца, е роден
на 1960 г. Бивш кмет на с. Мрамор. Член на
Националния съвет на НД „Русофили“, член
на Изпълнителното бюро на Националния
политически съвет на ПП „ Русофили за
възраждане на Отечество“. Национален
координатор за София Област.
7. ГАБРОВО
1. Светлана Ненчева Лакова
2. Владислав Стефанов
Вълканов
3. Цоньо Стоев Събев;
4. Йото Борисов Йотов
5. Бистра Маринова Кралева
6. Милка Кирилова Петрова
Светлана Ненчева Лакова, водач на листата в 7-ми МИР
Габрово, е е родена през 1973
г. Висше образование – магистратура в СА „Д. А.
Ценов“ гр. Свищов специалност „Икономика и управление на индустрията“. 2003 г. завършва втора магистратура по „Счетоводство и контрол“
при ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“. През 2017
година защитава дисертация по политическа икономия и започва работа като асистент в Стопанския факултет на Великотърновският уни-

верситет. Към днешна дата е главен асистент.
Директор на фондация „Академия за изкуство и
култура“. Общински съветник за мандат 20192023 година. (Лява алтернатива)
8. ДОБРИЧ
1. Мария Стефанова
Атанасова
2. Пламен Михайлов Първанов
3. Димитър Йорданов Желязков
4. Димитър Маринов
Панайотов
5. Валентин Михайлов
Стоянов
6. Стоил Станев Стоилов
7. Надка Борисова Пенева
8. Николай Ненов Ненов
9. Искра Милкова Иванова
Д-р Мария Стефанова Атанасова, водач в 8-ми
МИР Добрич, е родена през 1966 г. МАГИСТЪР ХТМУ - София Европейска диплома по опазване
на оклната среда и устойчиво развитие
1996
- 1997 г. ДОКТОРСКА СТЕПЕН -ХТМУ - София Диплома за докторска степен по органична химия
1999-2003 г. ( Партия на българските комунисти).
9. КЪРДЖАЛИ

1. Мирослав Ивайлов Митков
2. Емил Димитров Миланов
3. Безат Безат Ахмед
Мирослав Митков, водач на
листата в 9-и МИР – Кърджали, е роден през 1998 г. Висше
образование – специалност
„психология“. Репортер в ТВ
„Евроком“. член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП
„ Русофили за възраждане на Отечество“. Секретар направление Медийна политика.
10. КЮСТЕНДИЛ

ПП Нова сила).

1. Антон Георгиев Сираков
2. Людмил Любенов Новков
3. Георги Добринов Николов
4. Борислав Валентинов
Пенков
Антон Сираков – водач на
листата в 10-и МИР – Кюстендил, е роден през 1952 г.
Председател на ПП „Нова
сила“, юрист, адвокат. ( от

11. ЛОВЕЧ
1. Веселин Първанов
Найденов
2. Румен Стоянов Йорданов
3. Йонита Цветанова
Курданска
4. Пламен Георгиев
Александров
5. Митко Георгиев Бочев
Веселин Найденов, водач на листата в 11-и МИР
– Ловеч. Висше юридическо образование – СУ

КВАНТОВ
ПРЕХОД

„Климент Охридски“. Aдвокат от
Софийска адвокатска колегия. Бивш
кмет на община Белово. Член на ИБ
на Националния политически съвет
на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“. Зам.-председател на партията по организационните въпроси.
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12. МОНТАНА
1. Владимир Александров
Чучуев
2. Румен Иванов Ерменков           
3. Мариян Петров Казак
4. Иван Иванов Кънчев                   
5. Георги Тодоров Петров
Владимир Чучуев, водач на листата в 12-и МИР – Монтана,
е роден през 1956 г. Висше образование – икономика
и социология. Зам.-председател на НД „Русофили“,
секретар на Националния политически съвет на ПП
“Русофили за възраждане на Отечество“ Национален координатор за София - град.
13. ПАЗАРДЖИК
1. Андриан Димитров
Атанасов
2. Елисавет Христов Гангов
3. Мирослав Владимиров
Василев
4. Спас Цветанов Шиков
5. Георги Илиев Йорданов
6. Емил Венков Николов
Андриан Атанасов, водач на листата в 13-ти
МИР Пазарджик, е роден през 1962 г. От 2015 г. е
Областен кординатор на НД Русофили за Пазарджишка област, а от 24.07.2021г Общински Председател на НД Русофили гр.Пазарджик. От 2020
г. координатор за Пазарджишка област и на ПП
«Русофили за възраждане на Отечеството».
14. ПЕРНИК
1. Станислав Асенов Асенов
2. Мариета Димитрова
Ангелова
3. Павлина Денкова Стоянова
Станислав Асенов, водач на
листата в 14-и МИР – Перник,
е роден през 1994 г. Висше образование по специалността
„Стопанско управление“ от Софийския университет. Член на Националния политически съвет на
ПП „ Русофили за възраждане на Отечеството“.
Национален координатор на ПП „РУСОФИЛИ ЗА
ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ за Югозападен
район (области Благоевград, Кюстендил, Перник).
15. ПЛЕВЕН
1. Пламен Георгиев
Александров
2. Николай Иванов Стоев
3. Сашо Любенов Начев
4. Красимир Божидаров
Павловски
5. Петьо Максимов Георгиев
6. Красимир Георгиев
Кузманов
7. Васил Георгиев Николов
8. Владислав Димчев Славчев
9. Никола Асенов Бенчев
10. Пламен Борисов Йончев
11. Бистра Маринова Кралева
Пламен Александров, водач на листата в 15-и
МИР – Плевен, е роден през 1967 г. Председател
на Областния съвет НД „Русофили“ – Плевен,
председател на ПП “Русофили за възраждане на
Отечество“ – Плевен. Член на на Националния политически съвет на ПП „Русофили за възраждане
на Отечеството“. Национален координатор на
ПП “Русофили за възраждане на Отечество“ за
Северозападен район (области Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен).

16. ПЛОВДИВ ГРАД
1. Антон Георгиев Сираков
2. Атанас Ралчев Панчев
3. Георги Стефанов
Трендафилов
4. Георги Миланов Георгиев
5. Веселин Митков Димитров
Антон Сираков – водач на
листата в 16-и МИР – Пловдив - град, е роден през 1952 г. Председател на ПП
„Нова сила“, юрист, адвокат. ( от ПП Нова сила).
17. ПЛОВДИВ ОБЛАСТ
1. Марко Христев Петров
2. Иванка Господинова
Хаджиева
3. Лъчезар Томов Наков
4. Иван Тотев Стоянов
5. Кръстьо Запрянов Цветков
6. Пламен Лазаров Тодоров
7. Василка Димитрова Пудева
8. Стоян Крумов Мирчев
О.р. полк. инж. Марко Христев
Петров, водач на листата в 17-МИР - Пловдив област, е роден през 1954 г. Стопанска академия «Димитър А. Ценов» - Свищов. ВА «Г.С. Раковски» - Генерал-щабна. Началник щаб на 1-ва армия. Говори
руски, английски и турски. Директор на бежански
център - гр. Харманли.
18. РАЗГРАД
1. Асен Денков Асенов
2. Радко Любенов Ханджиев
3. Иван Колев Герджиков
4. Безат Безат Ахмед
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. Член на Изпълнителното
бюро на Националния политически съвет на ПП „
Русофили за възраждане на Отечество“. Заместник председател на Партията- направление медийна политика.
19. РУСЕ
1. Мариян Йорданов
Димитров
2. Георги Христов Георгиев
3. Мариана Румянова
Костадинова
4. Любомир Иванов Иванов
5. Петър Георгиев Владев
6. Иван Йорданов Иванов
7. Стефан Александров Александров
8. Рафаил Антонов Арабаджийски
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. ( НДЛО).
20. СИЛИСТРА
1. Галина Неделчева
Ненчовска
2. Веселин Първанов
Найденов
3. Петър Георгиев Георгиев
Галина Неделчева Ненчовска,
водач в 20-ти МИР Силистра,
е родена през 1978 г. Магистър по корпортивни финанси - ВИНС - Варна.
Понастоящем в сферата на частния бизнес ( ПП
Лява алтернатива).
21. СЛИВЕН
1. Юрий Христов Янков
2. Красимир Иванов
Александров
3. Румяна Георгиева Станева
4. Еньо Димитров Енев
5. Димитър Славов Димитров
6. Николай Иванов Дончев
7. Съби Стоянов Съев
8. Иванка Колева Шойлекова
9. Евтим Иванов Евтимов

10. Мариана Антонова Иванова
11. Иван Георгиев Атанасов
12. Васил Йорданов Ангелов
Юрий Янков, водач на листата в 21-ви МИР Сливен, е роден през 1959 г. Юрист, адвокат. Общински и областен ръководител на НД „Русофили“
– Сливен, председател на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ – Сливен. Член на Националния политически съвет на ПП “Русофили за
възраждане на Отечество“
22. СМОЛЯН
1. Димитър Калитков
Иванов
2. Цветан Стефанов Войводов
3. Горчо Тодоров Горчев
4. Димитър Валентинов
Дойчинов
Димитър Калитков Иванов,
водач на 22-ри МИР - Смолян,
е роден през 1979 г. Бакалавър по бизнес администрация. Член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП „ Русофили
за възраждане на Отечество“.
23. МИР СОФИЯ
1. Боян Любомиров
Дуранкев
2. Борислав Валентинов
Пенков
3. Калин Викторов Божков
4. Галина Вескова Николова
5. Мохамед Алиибрахим
Хаккум Уарда
6. Борян Димитров Русев
7. Петър Димитров Пандурски
8. Мария Методиева Александрова
9. Румяна Георгиева Райнова
10. Елена Славова Семкова
11. Христо Йотов Йотов
12. Габриел Георгиев Герасимов
13. Валентин Груев Григоров
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. (НДЛО).
24. МИР СОФИЯ
1. Нако Райнов Стефанов
2. Болеслав Марков Павлов
3. Слави Красимиров
Владимиров
4. Румен Стоянов Йорданов
5. Митко Алексиев Митев
6. Красимир Георгиев
Кузманов
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. Член на Националния политически съвет на ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“.
25. МИР - СОФИЯ
1. Николай Симеонов
Малинов
2. Юлиана Йотова Йончовска
3. Стефана Иванова Неделчева
4. Ивайло Любенов Иванов
5. Никола Асенов Бенчев
6. Габриел Георгиев Герасимов
7. Мария Методиева
Александрова
8. Ивелина Валентинова Ахмед
9. Явор Янков Никифоров
10. Никола Стойчев Николов
11. Юлиана Веселинова Матеева
12. Цветан Петров Христов
13. Виктор Александров Кръстев
14. Валентин Николов Вацев
Николай Малинов, водач на листата в 25-и МИР –
София - град, е роден през 1968 г. Има висше образование по специалност „История“. Председател
на НД „Русофили“, председател на ПП „Русофили
На стр. 8
за възраждане на Отечеството“.

КВАНТОВ
ПРЕХОД

С РАДОСТ И ГОРДОСТ ЩЕ СМЕ
ПАК ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ВЕЛИКИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, СЪБРАЛ И СЪЗДАЛ ПРЕЗ
1762 Г. ПРИЗНАТАТА ВЕЧЕ ОТ
ВСИЧКИ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“,
ВЕЧЕН ПАТРОН И НА АИР!
На много места в страната и конкретно в столицата
се организират такива чудесни тържества. Със свой
принос в тържествата на будителите в България се изявява и Академията за иновации и развитие (АИР) за
пета година.
			
Председател на АИР
акад. проф. д-р Иван Величков

6

Денят на народните будители
е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските
просветители, книжовници, революционери и свети будители
на възраждащия се национален
дух, стремеж към образование
и книжовност. Този празник се
отбелязва ежегодно с факелни
шествия на 1-ви ноември и е
официален празник в Република България.
Духовното просвещение на българския народ дава
тласък на национално освободителното движение по
българските земи. В освободена от османско владичество България, както интелигенцията, така и масовият
човек съзнават подвига на възрожденските писатели и
революционери, които създавали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за
държавен суверенитет. Много градове и села искат да
отдадат заслужената признателност към народните будители не само, като кръщават улици, читалища и училища на тяхно име. За първи път честване на народните будители става на фестивала в гр. Пловдив през
1909 г. и точно 111 години днес – традиции, тържества,
морален дълг за събуждане навреме и завършване на
предприетото.
Интересно и показателно е на този ден деца да изпълняват любими български произведения, стихове за
будителите пред пътниците в автобусите на градския
транспорт. Така акцията „Четящ автобус“ се провежда
сега за 5-ти път.
Гирлянд от свежи есенни цветя ще окичи в Деня на
будителите паметника на небесния закрилник на Враца – св. Софроний Врачански, съпроводен с почетно
традиционно факелно шествие. Именно този български духовник, книжовник и народен будител, който
проповядвал на разбираем български език.
Колко правилно, точно и важно казва още в 1835 г.
Неофит Рилски - „Стига толкоз спавание, що е спала
България доволни векове“, а призивът на Добри Чинтулов бе „Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок
се събуди“ да спазваме и в днешни дни. Много важен
и сега за всички нас е и призивът на Петко Славейков
от далечната 1886 г. „Доволно вече сте спали. Станете!
Дойде буден ден“.
Честване на народните будители започва в Пловдив
през 1909 г. Тогава на 1 ноември е върховният празник
на Свети Йоан Рилски, будител и духовен покровител
на българснкия народ.
Всепризнат патрон на българското будителство е
Свети Йоан Рилски, почитан като небесен покровител на българския народ и държава, който в народната
памет е образец на себеотдаване, безсребърничество,
любов към ближния и Отечеството, и към когото народната обич и уважение остава жива през вековете
на османско владичество. Почитани са и много други будители, които народът канонизира, като светци в
своята историческа памет, какъвто и специално трябва
да се посочи Стоян Омарчевски (1920 г.)
През 1922 г. инициативна група от интелектуалци,
сред които са писателите Иван Вазов и Стоян Чилингиров, професоритеЛюбомир Молетич и Елена Свежина, предлагат 1 ноември, църковният ден на светеца, официално да стане и Ден на народните будители.
Името измисля проф. Иван Пенев. Това е ден на почит пред онези родолюбци, които са пробуждали народа чрез слово и оръжие, воювали са за вярата, езика
и свободата. Денят е на „великаните на непобедимия
български дух, на творците на родната реч, мисъл и
историческа слава, на дейците за народното пробуждение“. Именникът започва с Паисий Хилендарски,
включва Григорий Цамбалак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Матей Граматик, Неофит
Бозвели, Димитър и Константин Миладинови, Георги

ЧЕСТИТ 1-ВИ НОЕМВРИ - ТРАДИЦИОНЕН И
ТЪРЖЕСТВЕН 112 ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК
НА БУДИТЕЛИТЕ
ПОКЛОН ПРЕД ТЯХНОТО ВЕЛИКО ДЕЛО И ПАМЕТ!

Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и много други. В него е св. Йоан Рилски, по-късно е прибавен Иван Вазов.
През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение в правителството на Стамболийски, по инициативата на група интелектуалци (Станимир Станимиров, Александър Радославов, Димитър
Лазов, проф. Беньо Цонев, Иван Вазов, проф. Любомир Милетич, д-р Михаил Арнаудов, д-р Филип Манолов, Христо Цанков, проф. Иван Георгов, Стилиян Чилингиров, Адриана Будевска, Елена Свежина) внася
предложение в Министерския съвет за определянето
на 1-ви ноември за Ден на българските народни будители. (При установяването на Грегорианския календар
като държавен през 1916 г., българската православна
църква продължава да използва Юлиянския календар
– чак до 1968 г. Така съответно 19-ти октомври – денят,
в който се чества Св. Преподобний Йоан Рилски Чудотворец, става 1-ви ноември по новия календар).
На 28 юли 1922 г. Министерството на народното
просвещение излиза с Окръжно № 17743, според което Първи ноември е определен за „Празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта
на големите българи, далечни и близки строители на
съвременна България”.
На 31 октомври 1922 г. излиза Постановление на
Министерския съвет за обявяване на празника. На 13
декември същата година ХІХ-то обикновено Народно
събрание приема Закон за допълнение на Закона за
празниците и неделната почивка. Цар Борис ІІІ подписва закона за въвеждането на Деня на Народните
будители на 3 февруари 1923 г. Три години след подписването на Ньойския договор българското общество
изпитва остра нужда от духовни стимули и ги намира
в наследството от идеи на най-мъдрите българи.
Прокламация на деня е: „Нека Денят на Св. Йоан
Рилски да се превърне в ден на народните будители, в
празник на големите българи, за да събуди у младите
здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни.”
Не може да се пропуснат и забравят няколко конкретни факти. Най-напред след всичко това, логични
и правилни са въпросите: Щяхме ли да сме свободни
без учителите бунтари?; Ако ги нямаше килийните
училища, с малките тъмни стаички в църкви и манастири?; Какъв ли ентусиазъм е царял в селата, за да
могат дечицата да учат? Едни са сковали пейки, други
– маси, трети са дали от държавата си, за да им е топло
на малките през зимата.
По-заможни, като Стефан Богориди, помагали с
пари, бедните – с труд, за да изкарат децата си от безпросветния мрак. Учителите като пазители на мъдростта и знанието трябвало да ги разпространят сред
малките българчета. Емоционално и убедително Софроний проповядвал наразбираем български език. На-

роден будител от Новозагорско пък е и знахар. Именно
той, поп Паскал, повежда керван от българи към Бесарабия и пак той ги връща, разбирайки че България
обезлюдява.
Преди 145 години на 5 ноември 1870 г. в Букурещ
излиза от печат първата книжка на новото българско
списание „Училище“. Това е всъщност първото българско периодично специализирано издание посветено на учебно-педагогически, просветни и културно-обществени проблеми. Също 1880 г. е паметна за
родното просвещение. С факела на просвещението, с
барута на освобождението се активизират и реализират народните будители. Такъв будител изгнива в Диарбекир заради сандък с бунтовна литература. Тодор
Хрулев „превежда“ първата новобългарска книга на
достъпен за народа език.
По повод обявяване на празника за общонационален, министър Стоян Омарчевски нещо важно и сега,
аргументирано и убедително тогава казва: „… Първата наша грижа е да обърнем поглед на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало
и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя
от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае,
че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен
от идейност, от стремеж; само тогава животът
е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено
в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото
робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането и които
му създадоха вечни културни ценности през неговия
свободен живот… Министерството на народното
просвещение определя деня 1-ви ноември, Деня на Св.
Йоан Рилски за празник на българските будители, за
празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя
ден се превърне в култ на българския народен гений:
отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени войни
водеха българския народ в миналото към просвета,
към свобода, към култура, да вдъхновим младежта
чрез техните светли образи към народни и културни
идеали…”
През 1945 г. честването на празника е отменено. Забраната е част от системно налаганата в обществото
пропаганда и цензура, характерни за целия период на
тоталитарно управление на България. С този акт комунистическата власт се опитва да омаловажи значимостта на будителите и техния принос за развитие на
културата и историята в България. Въпреки това традицията остава запазена в паметта на българския народ. В много селища на България този ден се отбелязва

КВАНТОВ
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неофициално: например в района на
гр. Пирдоп на този ден учениците от
началните училища изработват фенерчета с изписани букви от българската
азбука, осветени отвътре и дефилират
пред обществото на селището, облечени тържествено,
в много случаи с народни носии.
След дълго прекъсване, със Закона за допълнение на
Кодекса на труда, приет от ХХХVІ Народно събрание,
на 28 октомври 1992 г. се възобновява традицията на
празника. Първи ноември официално е обявен за Ден
на народните будители и неприсъствен ден за всички
учебни заведения в страната. Идеята за възстановяването му е на проф. Петър Константинов, председател
на Общонародното сдружение „Мати Болгария”. От
2002 г. се изпълнява ритуал по издигане на националното знаме пред парадния вход на Президентската
администрация и извършване тържествена смяна на
караула.
От 1991 г. Съюзът на учените в България отбелязва
Деня на народните будители и като ден на българската
наука, който Академията за иновации и развитие ще
чества сега за четвърта година пред паметника на Паисий Хилендарски.
И още нещо – Денят на българските будители 1-ви
ноември, заедно с 24-ти май – Ден на славянската писменост и българската култура са двата празника, които
българите в чужбина винаги честват.
Специално сега трябва да се отдели полагащото
се внимание пред паметника на нашия патрон Паисий Хилендарски. „История славянобългарска” е проникната от дълбок и възвишен патриотизъм. От всеки
неин ред лъха голямата любов на автора към народ и
отечество. С пламенния дух той зове българския народ за национално пробуждане и силно укорява онези
българи, които се отричали от своята народност и език,
като ги нарича „неразумни и юроди”.
Много от потомците на будителите от българското
възраждане и днес са отдадени на науката – сред тях
има голям брой лекари, учени, преподаватели. Един от
най-известните е и биологът д-р Петър Берон, наследник на автора на Рибния буквар, чието име носи. „Един
народ винаги има нужда от хора, които наистина да
поддържат буден неговия дух. Но не като тези, които
сега претендират, че „будят“ гражданското му съзнание по улиците и кръстовищата, преследвайки своите
интереси. Будителите са тези, които пишат книги, прокарват някакви идеи, сочат на народа някакви пътища
към бъдещето“, коментира д-р Петър Берон.
Не може да не се посочи още, че осмо поколение будител ръководи читалище. Прадядото на Александър
Милушев, Христодул Шишманов е отнел скъпоценности от страховития разбойник Емин Ага.
Паисий Хилендарски не зове пряко на открита борба срещу турците, но показва ярко влияние, произтичащо от турското господство. Той отграничава българския народ от гръцкия и сръбския, и доказва необходимостта от премахване на гръцкото културно влияние в
българската обществена среда; набелязва програма за
културното развитие на народа, в който училището играе главна роля. Така той посочва пътя на културното
и политическото освобождение на българския народ,
с което се явява пръва идеолог на национално-освободителната борба. С „История славянобългарска” Паисий Хилендарски поставя началото на българската
историография и на новата българска литература. Със
светското си ярко национално съдържание, с новите
прогресивни идеи Паисий Хилендарски прави прелом
в книжовната традиция. „История Славянобългарска”
е четена, преписвана и разпространена през ХVІІІ век
и първата половина на ХІХ век по всички български
земи. Днес от нея са открити към 50 преписа.
Още един важен и вълнуващ факт. Вече установено
и доказано е, че трудът на архиепископ Петър Богдан
„История на България“ изпреварва с около век труда
на Паисий. Монах пише историята ни година преди
Паисий. Францисканският монах Блазиус Клайнер от
манастир в днешен румънски град пише „История на
България“ година преди Паисий и тя сега излиза за
втори път на български език в издание на Сдружение
„Българска история“.
Не може и да не си припомним и думите от книгата на американския професор Уил Мънроу „България и нейният народ“ казани за Паисий Хилендарски:
„...Но дълго заспалият национален дух най-нарая се
събужда в България.... под влияние на литературно и
историческо възраждане.... Книгата на Отец Паисий
бележи началото на едно литературно възраждане в
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България , което достига своя връх един век по-късно в
освобождаването на неговата страна от духовното подтисничество на гърците и от политическата тирания
на турците... И неговата История на българския народ,
неговите царе и светци, написана на прост и ясен език,
е искрата, която запалва спящия патриотизъм на българите.“ В книгата си проф. Мънроу подчертава, че за
разлика от революционерите на съседните ни народи,
нашите са народни будители.
Безспорно и пак ни трябват будители – да образоват
невежите, да възпират простаците, да дават кураж на
духа! Проблемът ни в днешно време не е в мъчнотията, а в това, че ни липсват Паисий и Омарчевски да
се вдигнат мощно срещу това, което се случва с българската духовност. Българинът днес забрави да чете,
никой не чете на децата си и децата не четат, цари и
невежество, както казва един писател. Не е прието да
говориш лошо за народа, но още по-лошо е да си затваряш очите за духовното състояние на масовия българин.
„Аз съм прост и вие сте прости, затова се разбираме“ - под този лозунг вече 10 години губим себе
си. Във властта цари невежество и постепенно пълзи
„надолу“. Човек вижда толкова, колкото знае, казваше
проф. Александър Фол. Когато не знаеш, няма как да
мислиш, не разбираш, че те мамят и постепенно ставаш част от опростачването, много лесно е да бъде
използван за нечии интереси и за собственото си падение, дори няма да разбереш това.
Колко повече ни заливат сега с добре научени конюнктурни приказки за европейски ценности, за „усвояване в училище на практически умения вместо зубрене на знания“, толкова повече затъва образованието
ни. Опростяваме бавно, неусетно дори.
Дотолкова сме се търкулнали надолу, че невежеството и некомпетентността станаха „ценз“ за назначаване по високите държавни служби. Затова цари послушание на превитите гърбове. Само знаещият, компетентният, интелигентният може да бъде свободен
духом, но той не е желан. Ако човек говори по-сложно,
с аргументи, по-тревожно, не го харесват, пъдят го,
дори му се присмиват, че е „архаичен“ и неинтересен.
Просперират наглите, арогантните, алчните, задкулисните. Тази зараза, която поразява духа, е по-опасна за
обществото от всякакви вируси.
Трябва най-сетне да се стреснем. Днес е будител
всеки, който се бори за истината срещу политическите
извращения в обществото ни, за национална свяст, не
за власт и кюлчета или за задокеански грант. Има хора,
за които свободата на духа е начин на съществуване.
Първи ноември е техният ден – на будителите, будителите на нашето време. Не случайно поетите ни призовават да живеем „с духа на будителите“- „Да ни събуди
кой ли днеска може от ад на политици и велможи.“
Затова „Светла ви памет, светли будители! Бъдете над
всички български жители! Дайте ни малко от вашата
сила и обичта към родината мила.“
„Не искам да се връщам в тъмнината на времето,
потънало в мрак, когато страх сковаваше душата и
слънцето не даваше ни знак, че може ден сега да се
пробуди.“
Така, когато депутатите възстановяват Празника
на будителите на 1 ноември, той за жалост увисва без
патрон. Остава някак анонимно кои са тези будители,
които се честват. Положението не се променя, макар че
два съюза пришиват още два дни – Ден на българската
наука и Ден на българската журналистика. Тази година
честванията ще са съвсем вяли заради ковид. Но ако се
чудим, кои са будителите, ето отговор от президента
Румен Радев: „Будителите са мисионерите на културата, морала и свободата. Едни будят с таланта си, други
с пример. Едни пишат книги и играят на театралната
сцена, а други пишат история и носят достойно своята
роля на сцената на живота“ и понеже вие също носите

достойно своята роля на сцената на живота, празнувайте на Първи ноември!
Пред всички нас сега в това направление за ефективна наука и образование, създадено и оставено от
будителите с изброените призиви, се разкриват нови и
огромни възможности. След като 30 % от най-доброто
в науката и образованието се прави в Европа, която и
занапред ще се движи от българската еврокомисарка
Мария Габриел, с което се потвърждават думите на
Иван Вазов „И ний сме дали нещо на света”, защото тя
бе единодушно одобрена да оглави най-умния ресор в
ЕК – „Иновации и младеж”, да отговаря за „хоризонт
Европа” и конкретно за студентската програма „Еразъм +” с общ годишен бюджет около 150 млрд евра,
под силно цитирания от нея девиз „Върви народе, възродени”.
Образованието сега е национален приоритет. Именно затова „Министерството на образованието и науката
готви и сега от 5 октомври бе приета стратегия и нови
национални програми за висшето образование, които
да подпомогнат придобиването на повече умения от
студентите по време на обучението им”. Иновации и
младеж е изключително голям ресор, а оглавяван от
Мария Габриел е още една възможност България постоянно да черпи информация от нея. Нашите учени,
нашите преподаватели, хората от системата на образованието и науката ще имат възможност постоянно да
се срещат с нея.
Миналата година вицепрезидентът даде начало на
кампанията „Будната България“, като продължение на
виртуалния форум „Голи са без книги всички народи“.
Партньори на будната България са много национални
институции (БАН, Институт за етнология и фолклористика, Етнографски музей, Българското национално
радио) и конкретно АИР. Не случайно и акад. Дамян
Дамянов преди няколко години издаде богато аргументираната си книга „Будители, наука, здравеопазване“.
Гордост и радост е твърдението на пенсионираната
учителка Стойка Димитрова от Русе: „Не за слава преписах на глаголица „История славянобългарска“. През
годините съм обучила толкова много деца на кирилицата, а първата азбука не владеех. Глас на сън ме накара и овлавях за 2 месеца.“
От нашето пробуждане зависи как ще изглежда
България, заявява президентът Румен Радев. Той припомни протестите от последните месеци и искания за
по-справедлив живот. „Всеки от непримиримите хора,
който със светлината на телефона си с вля в морето от
светлини на площадите в цялата страна, беше будител.
Всеки сатирик, който със слово и карикатури разобличаваше демагогията и корупцията, беше будител. Всеки журналист, който се осмели да търси и изнася истината, беше будител. Медицинските сестри и майките
на децата с увреждания, които отстояваха своите социални права, будеха обществената съвест“, подчертава
Румен Радев. Не случайно отличиха ген. Мутафчийски
и Антон Радичев като будители. Отличията се дават
за доказани заслуги в областта на българската наука
и култура, проявен висок професионализъм и принос
към българската реалност.
Следователно днес будителите на България са свободните, смели и грамотни хора, които я водят напред,
които не ни позволяват да заспим, а да отстояваме себе
си всеки ден. Съвременните будители, които са изправени пред нови и непознати предизвикателства, също
както своите предшественици, с похвално за подражание усърдие продължават своето дело на българската
духовност и просвета, наука и култура, се казва в обръщение на патриарх Неофит.
Още веднъж ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! От името на
Управителния и Академичния съвет на Академията за
иновации и развитие ви пожелаваме здраве и опазване
на българската духовност и копнежи по нови хоризонти в образованието, науката и културата!
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26 МИР СОФИЯ ОБЛАСТ
1. Радко Любенов Ханджиев
2. Димитър Стефанов Бояджиев
3. Минчо Петров Минчев
4. Болеслав Марков Павлов
5. Юлиана Йотова Йончовска
6. Стойчо Владимиров
Симов
7. Цветан ПетровПрофесор
Христов
8. Борис Игнатов Христов
Нако
Стефанов
9. Виктор Александров
Кръстев
10. Христо Йотов Йотов
Д-р 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“.

телството на национално сдружение „Обединени
български граждани“. Директор на издателска
къща „Новата цивилизация“. Член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет
на ПП „ Русофили за възраждане на Отечество“.

27. МИР СТАРА ЗАГОРА
1. Атанас Ралчев Панчев
2. Корнелия Илиева Владева
3. Йорданка Димитрова
Петкова
4. Димо Димиев Цонев
5. Ангел Иванов Иванов
6. Валентин Тенев Вълев
7. Преслав Димитров Станчев
8. Димитър Славов Димитров
9. Никола Стойчев Николов
10. Юлиана Веселинова Матеева
11. Трифон Христов Топалов
Д-р Атанас Панчев, водач на листата в 27-и МИР
– Стара Загора, е роден през 1965 г. Има висше
образование по специалността „Право“. Магистър и доктор по „Защита на културно-историческото наследство“. Член на Гражданско обединение „Свети Георги Софийски“. Член на Председа-

29. МИР ХАСКОВО
1. Димитър Маринов
Петков
2. Румен Лозев Митев
3. Желю Добромиров Желев
4. Добромир Киров Мазгалов
5. Мария Вълчева Чобанова
Димитър Маринов Петков,
водач в 29-ти МИР Хасково е
роден през 1961 г. Магистър
по икономика със специализация в областта на
финансите. 1995 г.- 1999 г. - Общински съветник
и секретар на Общински съвет Хасково. 2007-2013
г. - Съветник в руския парламент на депутата Черепков В. Иванович. Директор на различни компании за добив на злато и други редки метали в Монголия, Казахстан и Русия. Владее немски, руски и
монголски. Понастоящем е в сферата на частния
бизнес.
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28. МИР ТЪРГОВИЩЕ
1. Валентин Груев Григоров
2. Минчо Петров Минчев
3. Стойчо Владимиров Симов
4. Дора Тодорова Маринова
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 „ Русофили за възраждане
на Отечеството“.

Битката за нашата българска
цивилизация предстои
Обръщение към българските избиратели на НИКОЛАЙ МАЛИНОВ,
издигнат за КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
и на СВЕТЛАНА КОСЕВА за КАНДИДАТ ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
От стр. 1
търсим съюзници, партньори, добронамереност и
взаимно уважение – добронамерени съюзници, а
не злонамерени колонизатори. Но макар да е банално, то е вярно. Стената от неразбиране, слугуване и
късогледство е трудно пробиваема. Тази разделителна стена, срещу която ние отправяме своя призив за
диалог и сътрудничество, за съжаление, става все
по-висока както в международните отношения, така
и във вътрешнополитически план. На нея ние ще
противопоставим своята категорична позиция в полза
на диалога и в полза на българските граждани, за да
дадем повече глас на хората без глас и повече права на
хората без права.
Ние извикахме за живот „Русофили за възраждане
на Отечеството“, защото разбрахме, че без политическа проекция русофилството в България не може
да изпълни своите цивилизационни функции. Без
политическо представителство, според нас русофилството е непълноценно и дори обречено на гибел. И
осъзнавайки своята мисия, ние се включваме в кандидат–президентската битка за нашата българска
съдба, за нашето цивилизационно предопределение
да бъдем заедно с българския и руския народ, за мир
и сътрудничество между Изтока и Запада, за подоброто бъдеще и благоденствието на нашия народ.
Нека да не допуснем противоречията, инспирирани
от отдалечени на Европа центрове, да се превърнат в
непреодолим фактор, който да задълбочи икономическата и духовна криза на Европа и в България. Трябва
да признаем, че ние сме съвременници и свидетели
на такава криза.
Каквито и интелектуални качества да има българ-

ският президент, каквито и вътрешни политики да
спряга, той няма да бъде на висотата на своето призвание, ако не отстоява българския път, българската
мечта, ако не търси брод за България, за българския
дух и народ в днешния, доведен често да абсурди,
свят. Част от този път е неразривното единство между българи и руси, част от тази мечта трябва да бъде
Мирът – истинският, неподправен, искрен и дълговечен Мир. Нищо няма да осмисли повече президентската институция от знамето на българския суверенитет, от силата на добросъседските отношения, от
повелята за мирно изграждане на света.
Това е нашето разбиране за стойността на българския президент, това е смисълът на нашето участие в
президентските избори.
Ние си даваме сметка, че „Русофили за възраждане на Отечеството“ поема върху себе си цялата враждебност на официалния евроатлантически егоизъм,
на цялото медийно премълчаване, да не кажем забулване. Защото нашата актуална и всеобхватна програма противостои на противобългарските намерения и
действия на всички глашатаи на „евроатлантическите ценности“.
Осъзнавайки трудния, дори опасен път, по който сме
тръгнали, ние ще изпълним своя дълг. Този дълг произлиза от недрата на българската русофилска душа, от
недрата на многовековното ни съзидание. Това ни дава
сили, независимо от психологическия, политически и
съдебен тормоз, на който сме подложени.
Ние няма да отстъпим. Защото се опитват да
превърнат нашата Родина-Майка в обезличена, беззащитна, чужда територия. Защото зад нас е България.

30. МИР ШУМЕН
1. Петър Георгиев Георгиев
2. Петър Иванов Синджирлиев
3. Татьяна Васильевна Терзиева
4. Димитър Георгиев Петков
5. Мирослав Николаев Кацаров
6. Петър Симеонов Димитров
Петър Георгиев Георгиев, водач
в 30-ти МИР Шумен, е роден
през 1976 г. Магистър по «реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса» - Варненски свободен университет «Черноризец Храбър».
Първи вицепрезидент на световна шампионска лига
по футбол за хора с ограничени възможности «равни
възможности». Член на Изпълнителното бюро на
Националния политически съвет на ПП „Русофили
за възраждане на Отечество“. Национален координатор за Североизточен регион ( области Добрич,
Силистра, Варна, Търговище и Шумен).
31. МИР - ЯМБОЛ
1. Женя Димитрова Илиева
2. Мариян Димитров Манолов
3. Красимир Иванов Цветков
4. Димитър Стефанов Бояджиев
5. Пламен Иванов Петков
6. Желязко Иванов Желязков
7. Румен Димов Проданов
Женя Илиева, водач на листата в 31-и МИР – Ямбол, е председател на НД
„Русофили“ – Бургас, Председател на ПП „ Русофили за възраждане на Отечеството“ – Бургас,
национален координатор на ПП “Русофили за възраждане на Отечество“ за Югоизточен район
(области – Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора).
Член на Изпълнителното бюро на Националния
политически съвет на ПП „Русофили за възраждане на Отечество“.
С № 2, НИЕ КАЗВАМЕ:

За традиционните ценности:
Да! на традиционното българско
семейство и българските обичаи!
Да! на Православието – духовната
опора на българщината!
Да! на безкомпромисната защита
на българската култура и история!
Да! на всестранното развитие на братските отношения с
Русия!
Не! на джендър, транссексуални и други деструктивни
идеологии!
Не! на посегателствата срещу българското културно и
историческо наследство!
Не! на посегателствата срещу Православието!
Не! на санкциите срещу братска славянска и
православна Русия!
За силната държава:
Да! на активното участие на държавата в икономиката!
Да! на държавния монопол върху стратегически
производства и дейности!
Да! на безпощадната борба с корупцията!
Да! на всеобхватната защита на българските граждани
и предприемачи!
Да! на равнопоставеността пред закона на гражданите
и стопанските субекти!
Да! на обвързващи национални референдуми
по всички ключови въпроси за развитието на
страната!
Не! са срамните мащаби на корупцията в страната!
Не! на хищническото разграбване на природните
богатства на страната!
Не! на умишленото унищожаване на производствените
ресурси на България!
Не! на наложената унизителна бедност на българските
граждани!
Не! на платеното лечение в държавните и общински
лечебни заведения!
Не! на платеното обучение в държавните и общински
учебни заведения!
За многополюсния свят:
Да! на многополюсния свят, който е по-балансиран, посправедлив, по-сигурен!
Да! на конструктивното и взаимоизгодно
сътрудничество с Изтока и Запада!
Да! на „България – зона на мира“!
Да! на активното участие на България в китайската
инициатива „Един пояс – един път“
Да! на изграждането на общо икономическо
пространство от Лисабон до Владивосток!
Не! на чужди военни бази в България!
Не! на участието на България във военните структури
на НАТО!
Не! на разполагане на ядрено оръжие на Балканите!
Не! на военните учения в Черно море!
Не! на превръщането на България в прифронтова
държава!

