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За успешна и просперираща
България призоваваме хората да
гласуват за нас с бюлетина №2 –
както за народни представители,
така и за нашите кандидати за
президент Николай Малинов и за
вицепрезидент Светлана Косева!
Интервю с д-р Атанас Панчев – водач на листата за
народни представител в 27-и МИР – Стара Загора,
ПП „Русофили за възраждане на отечеството“
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 културноисторическото наследство“. Член на Гражданско обединение
„Свети Георги Софийски“. Член на Председателството 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“.

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“

- Защо се кандидатирахте от ПП „Русофили за възраждане на
Отечеството“?
- Русофилството е фундаментално усещане за
близост с друг народ и е съществена част от българския
патриотизъм.

БЪЛГАРИЯ

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!
■ ВРЪЩАНЕ НА
ТРАДИЦИОННИТЕ
ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСКИ И АРАБСКИ
ПАЗАРИ!
■ ПРИВЛИЧАНЕ В
БЪЛГАРИЯ НА
МИЛИАРДНИ
ИНВЕСТИЦИИ
ПО ПЪТЯ НА
КИТАЙСКАТА
ИНИЦИАТИВА
„ЕДИН ПОЯС,
ЕДИН ПЪТ“!

Най-близкият народ до нас
по основните три фактора:
език, вяра и духовни ценности, е руският. В продължение
на векове двата народа са си
сътрудничили именно в сфе- ■ ВЪН! НА
рата на тези фундаментални
ЧУЖДИТЕ
ценности.
ВОЕННИ
На стр. 2

Е ПО-СИЛНА ЗАЕДНО С

РУСИЯ

ОТ БЪЛГАРИЯ!

■ ПО 6 000 ЛВ.
ЗА ВСЯКО
НОВОРОДЕНО
БЪЛГАРСКО
ДЕТЕ!
■ МИНИМУМ
ДВОЙНО
УВЕЛИЧЕНИЕ
НА РУСКИТЕ
ТУРИСТИ!
■ ПРАВАТА НА
ГРАЖДАНИТЕ
НАД КОВИДДИКТАТА!
■ РЕФЕРЕНДУМИ
ПО ВСИЧКИ
СЪДБОНОСНИ ЗА
ОТЕЧЕСТВОТО
ВЪПРОСИ!

Николай МАЛИНОВ
Светлана КОСЕВА

Кандидат за президент

Кандидат за вицепрезидент

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 олицетво-

рение 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 риско-

вете за националната ни сигурност.
Банално е, когато повтаряме, че България е опасно
оръдие в ръцете на чужди
интереси.
Банално е, когато твърдим,
че в интерес на България е
утвърждаването на многополюсния свят, че ние посто-

янно и навсякъде трябва да
търсим съюзници, партньори,
добронамереност и взаимно
уважение – добронамерени
съюзници, а не злонамерени
колонизатори. Но макар да е банално, то е вярно.
Стената от неразбиране,
На стр. 8

Издава: ПП "Русофили
за възраждане на
Отечеството"

Николай Малинов
По време на парламентарните дебати по БНТ,
журналистката Таня Костадинова изрази огромно
учудване, че говоря за опасност от война с Русия.
Война, на която атлантиците ни предоставят почетното място на фронтова линия. Горещ конфликт,
при който сме удостоени с голямата чест да вадим
с наши голи ръце чуждите кестени на една малоумна конфронтация с невъобразимо трагични последици.
А как по-точно да бъдат квалифицирани притесненията ни? Как по-точно да бъдат тълкувани ду-

От стр. 1
Още от X век, като започнем от княгиня Олга
– внучка на нашия цар и светец Борис I Михаил,
съпруга на руския княз Игор, която покръства
руския народ в православната вяра и се премине
през това, че повечето руски митрополити по това
време са българи и се стигне до нашето Възраждане, през което целият български народ се е уповавал на дядо Иван.
Всеки българин знае и помни прословутата
фраза на капитан Петко войвода: „Няма сопа, която да избие Русия от сърцето на българина!“
Руският народ е този, който проля своята кръв
за нашата свобода. В битките при Шипка, Шейново и Стара Загора кръвта на нашите опълченци се
смеси с кръвта на нашите братя – освободители
руси и заедно напои земята на майка България!
- Какво различно предлага Вашата партия „Русофили за възраждане на Отечеството“?
- Нашата програма е достъпна за всички, публикувана е в нашия сайт: www.ppvo.bg. В нея сме
засегнали всички проблеми, които можем да решим, след като влезем в Народното събрание. Ще
засегна някои от тях. Основното послание към
българските граждани, е, че ние сме за традиционните ценности, за силна държава и авторитетно
присъствие на България в многополюсния свят.
Ние сме за равнопоставени партньорства - както със западните държави, така и с Русия, Китай и
нашите балкански съседи.
Мозина знаят, че "Русофили за възраждане на
Отечеството" е единствената българска политическа партия, която има подписан договор с управляващата партия на Русия „Единна Русия“ – на
президента Владимир Путин. Благодарение на
това ние можем да осигурим на България много
по-изгодни договори с Русия в пъти по евтини ток
и газ. Можем да изградим мощна българска атомна енергетика. Можем да върнем традиционния за
България необятен руски пазар, можем да увеличим многократно потока от руски туристи у нас.

мите и действията на отговорни фактори от НАТО,
включително и на отговорни фактори от българската слагаческа военна политика?
„Висшите военни на България и Турция са обсъдили цялостен и системен подход на НАТО за
защита на неговия Източен фланг“, ни информират от БНР. От какво тези балкански военни ще защитават Източния фланг? От нападения на Русия?
Има ли поне половин факт, който да говори, че Русия се кани (не, си помисля!) да нападне България,
Турция или Румъния, например?
„На срещата адмирала Емил Ефтимов е подчертал важността на засиленото присъствие на
алианса, което да възпира враждебни действия
в региона“, пак ни казват от БНР (1). Кои са тези
враждебни действия, г-н Ефтимов? Враждебните
действия, че Русия охранява своите граници? Или
„защитните“ действия на американското НАТО,
които са дошли от хиляди километри, за да защитават…какво по-точно?
Разбира се, когато говорим за нашите притеснения, най-добре е да се обръщаме към двете „глави“
– тази на шефа на Пентагона Лойд Остин и тази
на шефа на „отбранителния“ съюз НАТО Столтенберг. Просто случайните български военни папага-

ли не ни помагат много.
И какво казва Лойд Остин? Остин казва, че
„няма да допуснат господство на Русия в Черно
море“. После каза, че САЩ „са готови да се притекат на помощ на страните, страдащи от Руската
федерация“. Най после ни успокои, като обеща, че
ако НАТО „не може да се справи със сдържането
на Русия“, тогава неговият съюз „ще използва американските войски, разположени в Румъния“.
Столтенберг, за да не остане по-назад, ни информира, че Алиансът е увеличил присъствието си в
региона „по въздух, земя и море”. С каква цел е
това увеличение, питаме ние? После, че „НАТО
проучва възможностите за бързо прехвърляне на
подкрепления към Черноморския регион, ако е необходимо.“ И какво му е необходимото НАТО бързо да прехвърля подкрепления в Черно море, пак от
любопитство питаме ние? (2)
Водещи български журналисти са много учудени, че им говоря за опасност от война. Мнозинството от български политици също се правят, че
проблемът „война“ не съществува.
И не знам какво трябва да се случи, за да светне „червената лампа“ на българското обществено
мнение.

За УСПЕШНА и ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРИЯ
призоваваме хората да гласуват за нас с бюлетина
№2 – както за народни представители, така и за
нашите кандидати за президент Николай Малинов
и за вицепрезидент Светлана Косева!
Посредством добрите ни връзки с Китай можем
да привлечем инвестиции по пътя на китайската
инициатива „Един пояс, един път“.
Не на последно място ние държим България да
бъде обявена за зона на мира. Това е важно, защото
с чуждите военни бази, които се намират на наша
територия, България става мишена при евентуална война.
Ние поставяме на дневен ред и решение за демографската криза, посредством парично стимулиране от 6000 лв. за всяко новородено българско
дете.
Ние сме за качествено и безплатно образование
и здравеопазване.
Против сме нарушаването правата на българските граждани посредством ковид диктата и разделението на хората на ваксинирани и неваксинирани.
Време е българският народ да се обедини, а не
да се разделя по какъвто и да било признак.
Ние сме за референдуми по всички съдбоносни
за отечеството въпроси.
Време е българският народ сам да решава наболели въпроси, защото през последните десетилетия парламентаризмът се опорочи от партии и
хора, които не спазват обещанията, заради които
народът ги овластява.
- Вашата партия издигна и кандидат-президентска двойка на предстоящите избори.
- Да, нашият кандидат за президент на България
е Николай Малинов - председател на „Русофили
за възражадане на отечеството“ - човек с висок
морал и респектираща професионална биогра-

фия на достоен български политик , диалогичен
и дипломатичен, който ще засили влиянието на
България в Европа и света. Посредством неговите
контакти - както на Запад, така и на Изток, той би
помогнал и за привличането на много нови инвеститори, както от Русия и Китай, така и от редица
развиващи се икономики в Азия.
Кандидатът ни за вицепрезидент – Светлана
Косева, е съвременна личност с висока ценностна характеристика и достойнства. Потомка е на
елитни български офицери, възпитана в обич към
родината. Нейният дядо е генерал-полковник Кирил Косев – кумир за няколко поколения офицери
и командири от БНА.
- Защо хората трябва да гласуват за вас?
- Ние можем и знаем как да изправим България
и тя да не заема позорното 27-мо място в Европейския съюз. При нас членуват хора патриоти,за
които просперитетът на България е кауза – като
проф. Боян Дуранкев, проф. Нако Стефанов, доцент Валентин Вацев, много икономисти и юристи. Ще цитирам Валентин Вацев – геополитически анализатор: „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. Българското русофилство – това е
силата на българското разсъмване, на българското
национално историческо утро“.
За да бъде нашата родина успешна и просперираща, призоваваме хората да гласуват за нас с
бюлетина №2 – както за народни представители,
така и за нашите кандидати за президент Николай
Малинов и за вицепрезидент Светлана Косева.
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Мнозинството от български политици се
правят, че проблемът „война“ не съществува

		
		
		

ОБРЪЩЕНИЕ
НА СВЕТЛАНА КОСЕВА Кандидат
за вицепрезидент
на Република България
от ПП „Русофили за Възраждане
на Отечеството“

диняваща българи на 6 континента и допринасяща
за съхраняването на националната идентичност,
традиции, език и култура. „Българските училища в
чужбина като явление са един от неоспоримите успехи на българския дух, неоспорим успех на България!“ – посочва д-р Боян Кулов, първи председател
на АБУЧ.
Уважаеми сънародници,

Днес, сред беснеещи неолиберални страсти, медицински фашизъм, колониална подмяна на ценности, разполагане военни бази на НАТО на наша
територия и превръщането ни в прифронтова държава срещу Русия – аз, като майка на двама сина и
православна християнка търся опование във Вярата и духовните сили на българите – заедно да съхраним Отечеството си и да претворим това божествено място – България в „Зона на Мира“.

В днешния напрегнат и труден свят, нека всички
ние, българите в България и извън нейните предели, следвайки думите на апостола – „Времето е в
нас и ние сме във времето“ – здраво да стиснем
ръце в името на бъдещето и еднозначно и заедно да
заявим „Време е за България“!

Уважаеми сънародници, ПРИЯТЕЛИ!
България е страна – Майка на Славянско Православната цивилизация. Академик Дмитрий Лихачов определя страната ни като „Държава на Духа“.
Това ни задължава да търсим спасителен път за
българите именно в този духовен БРОД на Вярата,
през който да преведем народа си към просперитет
и достоен живот.
Днес, сред беснеещи неолиберални страсти, медицински фашизъм, колониална подмяна на ценности, разполагане военни бази на НАТО на наша
територия и превръщането ни в прифронтова държава срещу Русия – аз, като майка на двама сина и
православна християнка търся опование във Вярата и духовните сили на българите – заедно да съхраним Отечеството си и да претворим това божествено място – България в „Зона на Мира“.
Много се изговори и изписа в пространството за икономически, политически, корупционни,
здравни, глобални, военни и какви ли не – всякакви проблеми, връхлетели болното ни общество от
десетилетия… Изборите в България се превръщат
в грозна професия, която отдавна девалвира същността на понятието „демокрация“. Тези процеси
бяха и първопричината, която накара голяма част
от нашите сънародници да предпочетат „Терминал
2“. Не по-малко значим е проблемът със съдбите
на нашите бедстващи сънародници в българските
диаспори по света, където геополитическите интереси прегазват човешките им права и свободи.
Днес цяла част от изконната, историческа цялост
на България, наречена „Северна Македония“е заложена на картата на националните ни стремления и
интереси, а сънародниците ни там – обезличени…
Като кандидат за вицепрезидент имам желание
да се обърна специално към вас, нашите сънародници зад граница.
По данни на Националния статистически инситут, населението на България към 31 декември 2020
г. е 6 916 548. Спрямо предходната година то е намаляло с 34 934 души. Предвид тези и още множество черни факти за Родината ни, няма как да
не сме обезпокоени от демографската катастрофа,
която е застигнала Отечеството.
Впечатляваща е активността на българите зад
граница и стремежът – с придобития труден и
изстрадан опит, да дадете градивния код за вашата значимост за Съдбата на Род и Родина и очакваната от всички нас тук на онзи непознат, нов за
българите феномен, тази така необходима, според
мен – решаваща ваша роля в обществения живот
на страната ни.
Дълбоко вярвам, че ние с вас – както с българските диаспори по света, така и с българите, живеещи в чужбина – сме едно неразделно цяло и сме
длъжни заедно да намерим алгоритъма и пътя за
взаимността и да създадем онзи БРОД към България, който да осигури вашата значимост при изграждането на една нова, мирна и просперираща

България.
Същевременно ние, българите притежаващи необходимия потенциал и талант.., нека продължим,
както болшинството от вас отдадоха много за да
отстоят гордо своята идентичност и вяра, да продължат да градят и отстояват позитивния и достоен
имидж на България по света.
Фактът, че извън България живеят над 3 милиона българи, ни задължава в името на интересите
на страната да утвърдим диалога с тях, да планираме и спешно да изградим дългосрочни механизми
за взаимодействие с държавата и взаимно подпомагане.
Българският президент, следва да посвети усилия в няколко основни цели:
Да работим за единението на българите по света.
Да се приеме програма с участието на българите
по света за разработването на визия и въвеждането
дългосрочна държавна политика спрямо българите
в чужбина.
Предвид значимостта на една подобна политика
за демографското оцеляване на нацията, тя следва
да придобие статут на основен жалон в бъдеща национална доктрина на страната.
Визията за българите в чужбина на нашата кандидат президентска двойка и на „Русофили за Възраждане на Отечеството“ е политиката на държавата да бъде ориентирана към:
– усъвършенстване на културната политика на
българската държава спрямо българските общности зад граница; възраждане на българското национално самосъзнание и защита на националната ни
идентичност сред диаспорите по света;
– създаване на съвременни механизми за взаимодействие на българите в България и тези – по света;
– разработване на функционална стратегия за
осъществяване на по-добър диалог и взаимодействие между българските общности зад граница и
българската държава;
– основаване на „Национален съвет“ за българите зад граница със състав и статут на държавно
национално представителство, а защо не и Министерство на българите в чужбина;
– разработване на институционално ниво концепция, относно политиката на Република България във връзка с трудовата миграция;
– създаване на фонд, осигуряващ средства за
подпомагане на дейността на българските организации по света.
Към настоящия момент броят на българските
училища в чужбина е 375, развиващи родолюбива дейност в 47 страни на света. Във връзка с това
да се разработи Национална програма, улесняваща реинтерграцията на завърналите се в България
деца и бързата им реализация в българската образователна система.
Желая да подчертая значимия принос на Асоциацията на българските училища в чужбина – най-голямата организация на българите зад граница, обе-

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“
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 потърпевшите, 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!

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 университет.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.

КВАНТОВ
ПРЕХОД

КВАНТОВ
ПРЕХОД

Кандидатите
4
на ПП „Русофили
за Възраждане
на Отечеството“
за депутати в 47-ото
Народно събрание

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

Към днешна дата е главен асистент. Директор
на фондация „Академия за изкуство и култура“.
Общински съветник за мандат 2019-2023 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

11. ЛОВЕЧ

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
ПП Нова сила).

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 „Климент Охридски“. Aдвокат
от Софийска адвокатска колегия. Бивш кмет на

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“.

Проф. Нако Стефанов водач на 24 МИР - гр. София
България изпада в социо-демографската катастрофа в средата на 90-те години на ХХ век. За период
от около 30 години страната от 9 млн жители днес
наброява под 7 милиона. Социо-демографската катастрофа има различни причини, както и аспекти на
проява. Тя взема такива размери, че възниква опасност в не толкова далечно бъдеще българите като народ и България като държава да изчезнат.
В доклада са очертани ключови параметри на социо.демографската катастрофа , както и се проследяват причините и причинно-следствените връзки на
същата. Но основният момент в доклада е в предлагането на идеи за замразяване на катастрофата, след
което да се мисли за нейното преодоляване.
Вместо въведение
Върви преброяване на населението в РБългария,
но както и да завърши това преброяване ясно е едно
– България се намира в тежка социо-демографска
катастрофа. Целта на дадения материал не е да се
дава широка картина в цифри на тази катастрофа.
Но все пак бихме ориентирали към заслужаващи
доверие различни източници на данни по въпроса в
Интернет(от 1 до 6 на края на статията)
Най-страшното в конкретната ситуация е това, че
на официално равнище – правителството и представените в Народното събрание политически партии,
не обсъждат тези проблеми с българската общественост. А даже и да се започне някакъв разговор се повтаря, че видите ли нямало демографска катастрофа, а
имало само демографска криза.
Следва да се припомни, че първата стъпка да се
реши един проблем, е да се признае, че той съществува. Докато се крием зад термини като криза, срив и
други начини за „замазване с розова боя“ няма как да
се разбере остротата на проблема. И съответно да се
тръгне към неговото решаване.
Има теория на системите, която ясно различава
понятието „криза“ от това „катастрофа“. „Кризата“ е
признак за настъпваща опасност.Понятието „криза“
предполага възникване на нестабилна, опасна ситуация, сигнализираща, предупреждаваща за предстоящ провал. Т.е. кризата съдържаща в себе си задаваща
се опасност от разрушаване или разпад на системата.
Но от друга страна кризата носи и предизвикателството на възможността за обновяване, чрез което да
се преодолее кризата и да се насочи системата към
устойчиво развитие, респективно функциониране.
Катастрофата притежава съвсем друго съдържание и характеристики. Това е вече осъществил се
провал, нещастие, което в своята първа фаза води до
определена дисфункционалност на системата. И ако
тази дисфункционалност не се преодолее или не се
спре нейното движение в негативна посока се стига
неминуемо до следващата – „леталната“ фаза. Т.е.
фазата на разпад и окончателно унищожаване и изчезване на системата. В този случай, каквото и да се
предприеме, вече ще е късно. Катастрофичният процес не може да бъде спрян и се стига до разпад на
системата
Днес България като народ и държава, намирайки
се в първата фаза на вече реализиралата се демографска катастрофа, бързо се движи към втората фаза на
същата – „демографския разпад“. Когато никакви,
даже най-решителни действия не биха могли да спрат процеса на изчезване на българите като народ и
държавата Българска като цивилизационен, полити-

чески, стопански, културен и прочее феномен.
В подкрепа на това твърдение ще цитираме само
три „очевадни“ факта за социо-демографската катастрофа на България:
България днес е вече под 7 млн жители, по точно
6.948 млн. При условие че нашата Родина през 1988
г. е 9 млн. Това означава, че за малко повече от 30 години българските граждани са намалели с 23% , т.е.
близо ¼ … Без война!!!
Естественият прираст на населението за 2020 г.
според https://www.worldometers.info/world-population/
population-by-country/ е -0.74%. По този показател съгласно сайта на ЦРУ на САЩ страната ни е на 228229 място от 237 страни в класацията. Па съгласно
сайта на ЦРУ https://www.cia.gov/the-world-factbook/
field/death-rate/country-comparison/ по смъртност 14.52
починали на 1,000 души България е на 3-то място в
света след Литва и Латвия и преди Украйна. По раждаемост с 15 новородени на 1,000 човека Родината ни
е на 218 място от 228 страни, вж. https://www.cia.gov/
the-world-factbook/field/birth-rate/country-comparison/;
И последният от най-страшните статистически
факти, характеризиращи социо-демографската катастрофа на България. Този факт ясно демонстрира,
че демографска катастрофа не характеризира всички
етноси и народности – български граждани. Тази катастрофа засяга само нацие-определящата народност
– българите. Така, например, през 2011 г. /картината
днес е по-лоша – б.м. Н.С./ само за 52% от първокласниците българският език е бил роден/майчин/
език, докато за 48% той не е такъв(вж. „С. Игнатов:
За 48% от първокласниците майчиният език не е
български“ в https://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/
za-48-pyrvolaci-majchin-ezik-ne-e-bylgarskiiat-3579331,
последно влизане 25.11.2020).
Както се казва в такъв случай, когато фактите говорят и Боговете мълчат!!!
Начало на демографската криза
и изпадането в демографска катастрофа
В началото на ХХ век България е тази европейска
страна, която се характеризира с най-висока демографска динамика – раждаемост от 28 на 1000 души,
което и позволява сравнително за кратки срокове да
преодолее двете национални катастрофи – след Междусъюзническата и след Първата световна войни.
Като ключов фактор за тази демографска виталност може да се посочи това, че страната ни е типично аграрна, с многбройно дребно земеделие и съответен модел на възпроизводство на нейния човешки
потенциал.Така че въпреки високото равнище на
детска смъртност, високата раждаемост – резултат от
модела на многодетното селско семейство, позволява да се поддържа благоприятен естествен прираст и
съответно общо увеличаване на населението на страната.
Започналата от началото на 50-те години ускорена
модернизация на обществото, т.е. индустриализация
и урбанизация скоро създават условия демографската
динамика да придобие общоевропейски параметри,
т.е. създава се модела на едно-двудетното градско
семейство. При това тези параметри придобиват все
по-ниски измерения. И макар до края на 80-те години
на ХХ век да не може да се говори за демографска
криза, доколкото естественият прираст демонстрира
все още плюсови стойности, определено ситуацията
може да бъде определена като предкризисна.
От края на 80-те години на ХХ век с началото на
т.нар. „смяна на системата“ датира началото на демографската криза в нашата страна.
От средата на 90-те години на ХХ век, въпреки
някои положителни тенденции, проявили се в динамиката на раждаемостта в краткия петгодишен период между 2003-2008 г., поради силното застаряване
на населението, а също така поради влошаването на
здравния статус на същото, се наблюдава нарастваща
тенденция в смъртността. Това води до срив в естествения прираст на България. Същият може да се дефинира като демографска катастрофа.
Още по-страшна става демографската картина,
когато сравним със съседни страни или такива със
справними показатели за периода от началото на 90-

те години до средата на второто детилетие на ХХI
век. Картината на това сравнение е просто ужасяваща като се вижда как българската нация буквално се
„топи“ и изчезва.
Най-важна роля във възпроизводството на човешкия потенциал на една страна играе броят на жените
във фертилна възраст. И в тази област ситуацията
е повече от трагична – за периода 2001-2012 година
числото на такива жени у нас е намаляло с повече от
280 хиляди, като само през 2012 г. спадът е с 26 хиляди. Тази тенденция на съкращаване на броя на жените във фертилна възраст продължава до днес 2020 г.
с ускорени темпове.
Следва да подчертаем, че демографската катастрофа на България освен количествени има и качествени
характеристики с различни измерения.Първо такова
измерение е делът на хората над 65 години и този на
младите под 15 години спрямо общия брой на населението. Както се вижда от таблица 4 по-долу в България възрастните над 65 години са два пъти повече,
а младите под 15 години два пъти по-малко, отколкото средните стойности за света.
Друг важен аспект на качествените характеристики на демографската катастрофа е здравното състояние на хората в България, което определено е резултат на липсата на адекватни здрави грижи вследствие
на съществуващата здравна система. Здравната система на България напълно е възприела неолиберален
режим на действие. Болниците са превърнати в търговски дружества, чиято цел е максимизация на печалбата. Поради това основни методи за поддържане
на здравен статус и лечение не е профилактиката, от
която малко се печели, а инвазивната и лекарствената медицина.
Липсата на системни профилактични грижи са
особено забележими при заболяванията, които са
ключови причини за ранна смъртност – тези на кръвоносната система – хипертония и като следствие –
инсулти и инфаркти, а другата са раковите заболявания.
Най-сигурният индикатор за лош контрол на хипертонията в България е високото равнище на ранна
смъртност от мозъчен инсулт. Според официалната
статистика и редица проучвания в България има около 2 милиона хипертоници… Около 12% от инсултите у нас са при по-млади от 35-годишна възраст
мъже. И по този показател сме на едно от първите
места в Европа. Причината е, че рисковите фактори
не се атакуват навреме…[7]
България също така е сред страните с най-малък
брой излекувани болни от злокачествени заболявания, които пък заемат второ място като причина за
ранната смъртност.[8] Причината е, че у нас ракът се
открива в късен стадий.
Трети важен аспект на качествените характеристики на демографската катастрофа на България е етническата съставляваща. Ако погледнем на нещата
от тази посока нещата стават още по-трагични. Фактически негативните параметри на раждаемостта, а
оттук и естествения прираст на България основно са
за сметка на държавнообразуващия етнос – българите.
Следващият качествен аспект на демографската
катастрофа е свързан с емиграцията. Над милион са
напусналите страната през последните години за да
търсят работа и по-добри условия за живот. В Испания, Гърция, Италия и САЩ работят стотици хиляди
български гастарбайтери, които подпомагат бедните
си роднини в България. Голяма част от емигрантите
са високовалифицирани, завършили образование в
Западна Европа и установили се във втората си родина. Средно над 10 000 младежи отиват да следват
в чужбина всяка година. Това сочат разчетите на
посредническите фирми, които уреждат приема във
висши учебни заведения зад граница. Поне 70% от
завършващите елитните езикови и математически
гимназии, както и частните училища, стягат багажа
за западни университети – предимно в Германия, Великобритания и САЩ. Фактически Отечеството ни
плаща своебразен „кръвен данък“ на богатите страни, като нашите млади хора подобряват демографската ситуация в тях за сметка на собствения си на-
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Социо-демографската катастрофа на България – относно някои
идеи как тя да бъде първо „замразена“, а след това преодоляна

род и държава. Такова „изтичане“ се
е извършвало в продължение на пет
века спрямо Османската империя,
макар и в други форми и по един поразличен начин.
Може определено да се твърди, че в цялата си съвкупност като количествени и качествени характеристики настъпилата социо-демографска катастрофа в
Родината ни доведе до дисфункционалност в социално-икономическото и техно-иновационното развитие, т.е. съвременна България вече не може да прави
редица продукти и производни, които тя създаваше
само преди 30 години поради липса на хора, способни
да ги правят, а не само на оборудване и пари.
Казано по друг начин нашата страна функционира
във все по-тесен ракурс – технологически, икономически, интелектуален, а най-вече социален, именно
заради недостиг на човешки ресурси в количествен и
качествен смисъл. Това ни дава правото да твърдим,
че става дума не за демографска криза, за каквато говорят редица други изследователи, и не просто за демографска, а за социо-демографска катастрофа. Погледнато от политически позиции последната може
да бъде назована „геноцид“ или „автогеноцид“, тъй
като напълно попада под определението на ООН за
геноцид.
За някои идеи как социо-демографската катастрофа да бъде „замразена“, а след това преодоляна
Първото, което трябва да се направи, когато се говори за идеи за „замразяване“, а след това за преодоляване на социо-демографската катастрофа на България е да се видят причините и причинната верига на
катастрофалния процес.
По наше мнение трябва да се говори за три групи
причини, намиращи се на три различни равнища на
взаимодействие, създаващи определени причинни
вериги и причинни мрежи:
Преки причини – ниска раждаемост, висока ранна
смъртност, загуба на жени във фертилна възраст, масова емиграция и други;
Непреки причини – застаряване на населението в
резултат на масова миграция на млади и работоспособни хора, бедност, безработица, социални болести
– крещящо социално неравенство, разпад на семейството, отчайващо ниско равнище на социална сигурност, трансформация на системата от социални
ценности, т.е. възприемане на постмодернисткия модел на свръхиндивидуализъм и свръхпотребителско
съзнание, на потребителски фетишизъм;
Глобални причини – това несъмнено е създадената
неолиберална социално-икономическа и политическа система, която създава непреките причини водещи до преките такива за настъпилата в нашата стана
демографска катастрофа.
Въпреки тази класификация на причините бихме
искали да очертаем това, което според нас се явява
ключовата причинна верига за демографската катастрофа в България. Обикновено се казва, че основна
причина е бедността. Несъмнено това е така, но тук
трябва да се отбележат няколко важни допълнителни
момента. Не просто бедността, тъй като няма пряка
връзка с дадено равнище на материално благосъстояние и раждаемост, макар такова да има по отношение
на ранна смъртност. Става дума за тенденцията на
т.нар. „векторна бедност“, т.е. посоката на развитие на
бедността е нейното увеличаване във всяко следващо
поколение. Т.е. когато децата стават по-бедни от родителите си и съответно тяхните деца са по-бедни от
тях, и така по нарастващ вектор на бедност.
При това бедността следва да се разбира не само
като ниско трудово възнаграждение, а оттук и като
жизнен стандарт в абсолютни цифри и в относително
сравнение. Но бедността следва да се вижда и като
отсъствие на социални ресурси. Т.е. българското общество се характеризира със следното:
Обеднява като социални възможности за професионална, гражданска и обществена реализация и
развитие;
Обеднява като предоставяне на базови социални
услуги – родилни домове, детски градини, училища,
болници, транспорт и други, които особено в някои
райони на страната и особено масово по селата вече
са закрити. По този начин младите хора и семейства
масово напускат такива райони и селища, което още
повече влошава демографската ситуация в тях;
Тази т.нар. „социално-ресурсна бедност“ е следствие от разрухата. Разруха, който дойде от т.нар.
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„реформи“ на прочутия преход, от корупцията, от
периферийния и полуколониален модел на развитие,
който бе изграден в България от тези т.нар. „реформи“. В резултат от което изчезнаха възможностите
българите да реализират своя потенциал в полза на
българското общество.
В този смисъл ако направим сравнение на населението, живеещо с под 2$ на ден за периода 2005-2009
г. в България и света, ще видим, че у нас това са само
7% от населението, докато в света са 43%.[9] Въпреки
това именно България е изпаднала в демографска катастрофа, докато при страни със значително по-нисък
стандарт това не се наблюдава. Именно затова се осмеляваме да говорим, че става дума не просто за бедност, а за „векторна“ и „социално-ресурсна бедност“
като ключово звено в причинната верига, започваща
безспорно със създадената след сюблимната дата 10
ноември 1989 г. неолиберална система на социалноикономическо възпроизводство.
Следващото звено на тази верига е трудовата интеграция. За нея също може да се използва термина
„векторна трудова интеграция“, т.е. тя определено
създава по-малки възможности за следващото поколение за трудова и професионална, както и социална реализация, включително семейна такава. Това от
своя страна формира следващото звено в комплексната причинна верига, довела до демографската катастрофа на България – социалната несигурност. Т.е.
младите българи не се чувстват нито социално сигурни, нито социално зрели за да поемат отговорност
да създават семейства и да имат деца.
Това по своеобразен начин конфигурира общата
социална атмосфера на разпад на системата от социални ценности, в която семейството и децата играят важна роля. Оттук и пропада следващият важен
компонет – решението на отделния българин или
българка да имат семейство и деца. Младите българи
предпочитат да живеят заедно, без да сключват брак.
Съвместното съжителство, без обвързване, се предпочита от хората на възраст под 40 години. От тази
възрастова група са 70% от всички безбрачни двойки
в България. Семейната институция се разпада – през
2010 г. са сключени 24 000 брака и са регистрирани 11
000 развода. А семействата без деца са 35 на сто.[10]
Посочената причинна верига, ако не бъде прекъсната, ще продължава да вкарва българите в тунел без
изход, в бъдеще без перспектива за българската нация и държава.
За нас тази позитивна алтернатива може да се търси
единствено в рамките на действителното социалнохуманистично начало. Това означава изграждането
на верига от социално-икономически мероприятия,
базирана на Стратегия за демографското възраждане
на България. Последното следва да се разглежда като
съставено от програми в краткосрочна, средносрочна
и дългосрочна перспектива. Като набелязваме тези
перспективи това не означава, че, например, в средносрочната и дългосрочната перспектива мероприятията трябва да се провеждат с някакво забавяне
във времето спрямо краткосрочната перспектива. Не
следва да се мисли за всяка от изпълнението на мероприятията в рамките на тези перспективи от сега.
Разликата в перспективите предполага, че окончателното им изпълнение, ако се започне последното от
днес ще заеме различно време – при краткосрочната
от 1 до 3 години, при средносрочната от 3 до 5 години
и при дългосрочната от 5 до 10 години.
В този смисъл в незабавна и краткосрочна перспектива следва да влизат задачи и мероприятия като:
Приемане на закон за подоходно облагане на семейна
основа; Понижаване или премахване на ДДС за учебиици, детски книги, дрехи, някои детски храни или
лекарства за деца по рецепти; Безплатно лечение на
редица заболявания на деца до 16 годишна възраст;

Приемане на специална програма за подпомагане
на семейни двойки с проблеми в раждаемостта, при
което на основата на договор да се определят условията за безплатни/т.е. финансирани от държавата/
процедури, като, например, „ин-витро“ и други; Заплащането за медицинските грижи при раждане на
деца също да бъде поети от държавата; Подготовка
на образователно-информационни предавания чрез
средствата за масова информация, интернет, социални мрежи и други имащи за своя основна тема демографското възраждане на България; Рязко увеличаване на мрежата от детски градини, там където е
необходимо; Други.
В средносрочна перспектива следва да се осъществят мероприятия като:
- Създаване на програми за справяне с безработицата и бедността, включително чрез създаване на
мрежа от социални и солидарни предприятия, както
и професионално обучение в рамките на трудовия
процес;
- Масово предоставяне на жилища за млади семейства на изплащане, при което на основата на сключен договор за забрана на продажбата на жилището
за определен период – 20 или 25 години при раждане
на първо дете да се намали сумата за плащане на жилището с 20%, на второ дете с 20% и на трето дете
с 15%. За тази цел да се създаде специален фонд за
строителство на жилища за млади семейства;
- Да се подготвят специални законови актове, да
се подготви програма и създаде специален фонд за
финансиране и привличане за постоянно местожителство на лица от българската диаспора в чужбина
– Молдова, Украйна, Русия, Северна Македония, Гърция и други;
- Да се подготви програма за трудова и образователно-квалификационна програма за ромското население на страната, при което да се включват възможности за реална трудова заетост и интеграция на това
население;
- Специална програма, създаваща условия за връщане на мигрирали в други държави български граждани и такива от български произход, включваща и
съответната трудова заетост и интеграция;
- Създаване на държавна агенция за демографско
възраждане, която да управлява организацията на
всички дейности, засягащи пряко проблемите свързани с демографското възраждане на България. Тази
агенция не следва да бъде тривиална бюрократична
институция, а да е мрежова структура работеща в режим на действие, характеризиращ се с проектен подход на основата на предизвикателството чрез „микс”
от свързани сътрудници, значителна част от които не
са щатни служители, университетски изследователи,
учители, лекари и други такива със свободни професии, даващи им възможности да се използва техния
потенциал за целите на демографското възраждане
на Родината ни;
- Създаване на Национална програма за профилактични прегледи предвид ранна диагностика на такива заболявания като сърдечно-съдови, ракови, диабет
и други, които се явяват ключови причини за ранна
смъртност в нашата страна;
- Други.
В дългосрочна перспектива следва да се осигури:
Формиране на нов цивилизационен модел на развитие, ориентиран както към разширяване на социалните перспективи чрез неоиндустриализация и
неоаграризация на иновационна платформа, така и
осигуряващ в максимално възможна степен на социално равенство, социална справедливост, колективистки дух и ценности, и социална солидарност.
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КВАНТОВ
ПРЕХОД

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
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 по-доброто 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
българският 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!

