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Кой свали правителството
на България

Николай Малинов:

Основната причина, която
доведе до смяна на правителството на България, оглавявано от Кирил Петков, —
това е поведението на самото
правителство, угаждащо изцяло на интересите на САЩ.
Такова мнение изрази пред
ИА REGNUM председателят
на българската обществена
организация «Русофили» и
лидер на партията « Русофили за възраждане на Отечеството» Николай Малинов.
Да напомним, че на 22 юни
депутатите в Парламента на
България, гласуваха за оставка на действащото правителство на Страната. За
досрочно предаване на пълномощията на МС гласуваха
123 депутата, против бяха

116. Кирил Петков заяви, че
Парламентът гласува недоверие на неговото правителство
Лидерът на партия „Има
такъв народ“ Слави Трифонов ясно заяви, че напуска
управляващата коалиция заради политиката на премиера
Петков към Македония. По
македонския въпрос имаме
решението на Консултативния съвет при Президента на
България, в което участват
всички политически партии,
решението на Парламента
и позицията на министъра
на външните работи, който
също беше против отмяната
на ветото. Правителството
обаче пое инициативата на
американците и намери начин да заобиколи този консенсус. Трябва да се разбере,
че българското общество се
отнася към Македония по съ-

д-р Атанас Панчев:

25-ти САНКТ
ПЕТЕРБУРГСКИ
международен
икономически форум
На 18.06.2022 г. беше заключителният ден на
25-тия Санктпетербургски международен икономически форум, който беше посветен на перспективите
на печатните медии и на предизвикателствата, които
стоят пред техните издатели.
Санктпетербургският международен икономически форум е едно от най-мащабните и значими делови събития в света. За 25 години Форумът завоюва
статут на водеща световна площадка за обсъждане
на ключови въпроси на глобалната икономика и за
обмяна на добри световни практики и компетенции
за осигуряване на устойчиво развитие.
На стр. 2

щия начин, както руското общество се отнася към Украйна. Не можем да се откажем
от нашата история, това не е
дреболия, това е изключително важна част от националната идентичност.”
Вторият фактор, който
повлия на смяната на българското правителство, е отношението на кабинета на
министрите към украинската
криза, предполага Николай
Малинов. По негово мнение,
въпреки това, че България
вече е отдавна и в Евросоюза, и в НАТО, българското
общество в повечето случаи
е положително настроено по
отношение на Русия.
„Но ние не видяхме това,
нито в Правителството, нито
в Парламента. Надявам се , че
новите избори ще доведат до
това, че съотношението меж-

ду русофилите и русофобите
в следващия състав на Парламента ще отговарят повече на
настроенията на българското
общество. То ( българското
общество) се отнася далеч
по-положително към Русия
и нейната политика, към специалната военна операция на
Украйна, от правителството
на Петков. Министърът на
отбраната на България, който
се отказа да нарече военната
операция на Русия в Украйна
– война, бе уволнен от Петков. Смятам че, последните
събития са едно правилно
направление на развитието
на обществените процеси в
България », — заяви Малинов.
Политикът добави, че не
може да се пренебрегват и
икономическите
причини,
които се противопоставиха

Ставри Сотиров, член на НПС на ПП
„Русофили за възраждане на Отечеството“:

България винаги
е била по-силна,
когато е с Русия
Интервюто взе Ива Николова
– Г-н Сотиров, как ще коментирате политическата ситуация в момента?
– За съжаление страната отново е изправена
пред политическа криза. Поредният спасител се
провали, при това много бързо. Виждаме един безидеен, компрометиран и безпомощен политически
елит. Елит, който направи всичко, за да обезсмисли идеята за парламентарна демокрация. Това се
получи, защото за пореден път има сериозно разминаване между действията на управляващите и
потребностите на хората.
На стр. 7

срещу Кирил Петков и неговото правителство.
„Икономическата криза,
която разтърсва цяла Европа,
е резултат от неадекватни и
глупави решения по газови
и други енергийни въпроси.
Самите санкции са тежка патология на международната
политика, от която най-много
страда Европа“, каза Малинов.
В отговор на искане на
REGNUM да коментира изказването на Кирил Петков,
според което руският посланик у нас Елеонора Митрофанова е участвала в смяната
на българското правителство, Малинов каза, че в този
случай той може да бъде обвинен заедно с руския дипломат.
„Кажете, че не само Митрофанова е виновна, но и
Малинов, и всички русофили
в България. Мога да приема това твърдение само като
шега. Нека не приемаме такива глупости сериозно! “,
заключи Николай Малинов.
Автор ИА REGNUM
Публикувано на руски.
Превод: В. Григоров
24 ЮНИ 2022

Николай Малинов:

Съществува разлика
между това какво
мисли българският
народ и какво
мисли избраното
ръководство
на страната
„Относно въпроса как българското общество
реагира на ситуацията в Украйна: трябва да се
каже, че Путин се ползва с най-голяма подкрепа
в българското общество, в сравнение с всички останали лидери на европейски страни и страни от
НАТО.
На стр. 2
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д-р Атанас Панчев:

25-ти САНКТПЕТЕРБУРГСКИ
МЕЖДУНАРОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ
От стр. 1

В

ъв Форума имаше участници от Русия,
Европа и Азия. България, бе представена
от д-р Атанас Панчев, член е на ИБ на ПП
„Русофили за възраждане на Отечеството“.
Д-р Атанас Панчев отбеляза, че печатните медии
се използват основно от възрастното поколение.
Читателите под 18 години „вярват, че принтът е
обречен на смърт“. Хартиените издания стават все
по-скъпа стока, а потребителите им се превръщат в
„изчезващ вид“, добави той. Дигиталните технологии са по-евтини, екологични и удобни, затова медиите са принудени да се адаптират към тях.

Също така д-р Панчев отбеляза, че хартиените
носители губят „състезанието“ с онлайн медиите,
социалните мрежи и телевизиите. Лоялната публика на пресата намалява и застарява. Вестниците се
превръщат във все по-неатрактивна стока.
Д-р Панчев сподели, че в България има медии,
които се финансират от различни НПО. Тези медии
не отразяват обективно действителността, а подвеждат читателите си. През последните 30 години
се е сменило съдържанието на вестниците. Те вече
не образоват и поучават, а забавляват. Поднасят новините опростено и атрактивно.

От стр. 1

ство на страната. И в тази връзка тъжният факт е,
че мнението на хората се разминава с мнението на
ръководството. Съвременните технологии на изборите, като цяло, наложени от Запада на народа ни
със сила, не позволяват русофилските настроения
на хората да бъдат отразени в действията на ръководството. Разбира се, и занапред ще се стараем да
продължим да полагаме усилия настроенията на
хората по някакъв начин да се отразяват в дейността на депутатите и ръководството на страната.
Относно реакцията на България към забраната
на Лавров да премине през нашето въздушно пространство и той да изпълни своята дипломатическа
мисия – да проведе преговори в Сърбия – бих я
нарекъл кощунствена бездарност от страна на българските ръководители. В тази връзка вече излязохме с декларация, с която осъждаме това решение
на България.
Защото именно тези, които подкрепят военния
метод за разрешаване на конфликта, пречат на ди-

Николай Малинов:

Съществува разлика
между това какво
мисли българският
народ и какво
мисли избраното
ръководство
на страната
Така че в тази връзка, според мен, е необходимо
да се прави разлика между това какво мисли българският народ и какво мисли избраното ръковод-

Според д-р Панчев дигитализацията дава възможност на вестниците да разширят аудиторията и
влиянието си до 4 пъти, развивайки хибридния модел и да привличат различен тип публики. Аудиторията не вижда отмирането на хартиеното тяло като
смърт за печата, а напротив, като еволюция.
***
Д-р Атанас Панчев е роден през 1965 година. Магистър по право, магистър и доктор по културноисторическо наследство. На 7 април 2008 година е
избран на Международната лидерска конференция
в гр. Суел, Ю. Корея, за Посланик на мира. Автор е
на 2 книги и на повече от 200 публикации. Издател
е на в-к „Квантов преход“, директор на издателска къща „Нова цивилизация“. Член е на ИБ на ПП
„Русофили за възраждане на Отечеството“.

пломата Лавров да се занимава с най-важното, според мен, в това отношение с търсене на дипломатически път за развитие и уреждане на отношенията
както с отделните страни в света, в това число със
страните в Европа, така и с Европа като цяло, и
въобще с търсене варианти на различни дипломатически платформи, да развива всичко това добро,
което би могло да бъде основа за взаимноизгодно
сътрудничество и в духовната, и в културната, и в
икономическата, и във всяка област на взаимоотношенията.
Аз, разбира се очаквам, че ще последва съответна твърда реакция от страна на Русия, което не е в
интерес нито на българския, нито на руския – на
нито един народ в света, но логиката на събитията,
сега у нас е такава, тежка е и ние ще работим и ще
създаваме, и ще се опитваме да изграждаме отношения в тези не леки, а трудни времена.”
Източник:interaffairs.ru/news
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Епохата на еднополярността
приключи
Основните моменти от речта
на Владимир Путин на ПМИФ-2022

18 ЮНИ 2022
Президентът на РФ Владимир Путин говори на
пленарната сесия на Петербургския международен
икономически форум (ПМИФ).
В началото на речта си Владимир Путин отбеляза, че тазгодишният форум се провежда в труден
момент. Според него принципите на глобалната
икономическа система са подложени на атака. Президентът подчерта, че еднополюсният свят е към
своя край.
„Става въпрос за обективни процеси, за наистина революционни, тектонични промени в геополитиката, глобалната икономика, технологичната
сфера, в цялата система на международните отношения“, – каза той.
Тази епоха приключи, въпреки всички опити да
се съхрани, да се запази по всякакъв начин. Това
е естествен ход, промените са естествен исторически ход, тъй като цивилизационното разнообразие
на планетата, богатството на културите е трудно да
се съчетаят с политически, икономически и други
модели. Шаблони тук не работят, шаблони, които
се налагат грубо, безалтернативно от един център.
„Грешка е да се вярва, че времето на бурните
промени може, както се казва, да се преодолее, да
изчака, че уж всичко ще се нормализира, всичко ще
бъде както преди. Няма да бъде!“ – обърна внимание държавният глава.
Западът безпардонно налага своята собствена
етика и култура и понякога заплашва суверенитета на държавите, добави Путин. Русия за Запада се
превърна в „бунтар“, който не е съгласен с подобна
политика и те се опитват да я умиротворят за това,
заяви Президентът. Той увери, че Русия ще се справи с всички предизвикателства, както е било винаги
в нейната история.
„Раждането на нов световен ред е труден процес.
Ще се изправим пред много рискове, но е очевидно, че правилата на новия световен ред ще се задават от силни, суверенни държави“, – каза той.
„Трябва да се стремим да вървим напред, да усещаме полъха на времето. Русия навлиза в настъп-
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ващата епоха като мощна, суверенна държава и ние
ще станем още по-силни“, – отбеляза държавният
глава.
В речта си пред участниците в ПМИФ той заяви,
че Русия никога няма да изпадне в самоизолация и
ще развива своята икономиката на принципите на
откритост, залагайки на предприемаческите свободи и социалната справедливост.

По оценка на експертите, само преките загуби на
Европейския съюз от санкционната треска за предстоящата година могат да надхвърлят 400 милиарда долара. Такава е цената на решенията, откъснати
от реалността и взети противно на здравия разум.
Тези разходи падат директно върху населението и
компаниите на Европейския съюз.

Специалната операция
Провеждането на специалната военна операция
в Украйна е решение на суверенна държава, подчерта Путин. Той нарече това решение принудително и трудно, но необходимо на фона на нарастващите рискове и заплахи: специалната операция е
насочена към защита на руските граждани, жители
на Донбас, които по внушение от Запада са преследвани в продължение на осем години. Всички
задачи на специалната операция ще бъдат решени,
каза руският лидер.
„Залогът за това са мъжеството и героизмът на
нашите воини, консолидирането на руското общество, чиято подкрепа дава сила и увереност на
армията и флота на Русия, дълбокото разбиране на
правотата, историческата справедливост на нашата
кауза, изграждането и укрепването на силна и суверенна държава – Русия“, – каза Путин.
Консолидацията на обществото дава сила на руските военни, заключи държавният глава.

Относно техническия прогрес
„Това, което е абсолютно точно и което току-що
беше казано, е нещо, което не може да бъде спряно.
Трябва да се приеме като даденост. Както е невъзможно да спрем изгрева или залеза на слънцето.“
Някога в Китай е бил изобретен барутът и всичко
било пазено в тайна. Е и какво? Това не може да
се спре. Същото важи и за ядрените технологии,
и за всичко. Прогресът не може да бъде спрян.
Няма нужда да се стремим да попречим на изгрева
на слънцето. Просто трябва да се мисли как да се
справим. Да отглеждаме пшеница в дадени райони
или да се заемем с нещо друго. Неизбежно трябва
да се приспособяваме към това“, – каза Путин на
пленарната сесия на ПМИФ.

Санкции
Скоростта и обемът на ограниченията срещу
Русия не познават прецеденти, каза Президентът,
но политиката на антируски санкции от страна на
неприятелските страни се провали. Всички негативни прогнози, които някои анализатори изразиха
още през пролетта, не се сбъднаха, отбеляза той.
Путин нарече наложените санкции „безумни и необмислени“.
„Вече казах, че икономическият блицкриг срещу
Русия изначално нямаше шанс за успех, при това
както е известно, санкционното оръжие е с две остриета и практиката от последните години го показва добре “, – отбеляза той.

Ситуации с продоволствието
Русия е способна значително да увеличи износа на храни и торове. В същото време приоритет в
доставките ще бъде даден на страните, изложени
на риск от увеличаване на броя на гладуващите;
Руската Федерация не пречи на износа на зърно
от Украйна, която може да разминира пристанищата и да го изнесе. Все пак, 5 милиона тона украинска пшеница за световния пазар „нямат решаващо
значение“;
Президентът се опасява, че украинското зърно,
ако проблемите с износа му бъдат разрешени, ще
бъде използвано като плащане за доставки на оръжие.
Източник: https://katehon.com/ru/news/epohaodnopolyarnosti-zakonchilas-glavnoe-iz-rechivladimira-putina-na-pmef-2022

Евразийският завой на Русия

усия е много голяма. Огромен континентален кораб. Да се смени бързо курсът й с
друг е трудно поради нейната тромавост.
Но да продължи да потъва по инерция в бездната,
не е вариант. Така възниква много труден проблем за
времето на евразийските реформи (а други в нашата
ситуация са невъзможни ).
До 1991 г. СССР следваше един курс. Вървеше неизвестно накъде.
Тогава възникна дилемата: да променим курса
на атлантически (западен) или …..на евразийски
(антизападен, но вече не строго и ортодоксално съветски, а по-скоро имперски).
Властта реши да насочи курса на запад.
Корабът се разпадна на парчета. Ядрото оцеля по
чудо. Но през 90-те години се оказа, че западният
курс също е фатален. Включително за Руската Федерация.

След това се появи Путин и отново промени курса
отначало рязко, а след това на час по лъжичка. Но този
път не на180 градуса спрямо западния курс, а на 90
градуса, перпендикулярно. Нещо западно остана, но
не всичко. Евразийството от теоретична възможност
започна да се превръща в нещо повече. Но непоследователно и фрагментирано. Тоест курсът стана наполовина евразийски.
И така „Континентът-Русия“ плаваше още 22 години – понякога с резки движения, но най-често сравнително плавно – по вече нова! инерция, инерция на
изначалната маневра на Путин (на 90 градуса спрямо
предишната).
През 2008-2012 г. при Медведев имаше опит за коригиране на курса в посока Запад (оттук и посещението на Медведев в щабквартирата на CFR с посредничеството на олигарха Фридман, първото неуспешно
рестартиране с Хилари Клинтън, с предателския ИН-

СОР на Юргенс и Гонтмахер,с посещението на Бжежински и обещанието за подкрепа за втория мандат
на Медведев и много неприятни неща). Днес Медведев е „системен евразиец”, а тогава беше „системен
атлантик”.
Путин се завърна и опитът за либерална корекция
приключи. „Корабът Русия“ се върна към строгите 90
градуса. Нито атлантизъм, нито евразийство, или и атлантизъм, и евразийство. Метафората с полупразна/
полупълна чаша тук подхожда отлично.
През 2014 г. с Майдана,с Руската пролет, с „Крим е
наш“ и Новоросия, корабът рязко се насочи към евразийството.
Но не за дълго и започнаха отчаяно да изправят
курса до обичайните 90 градуса. Минските споразумения, Греф (Сбербанк не работи в Крим, перверзният Даня Милохин), не особено успешните мерки с
На стр. 7
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В защита на традиционните
ценности и историческата памет
20 ЮНИ 2022
Теди Ангелова

В София за пореден път се провеждат
демонстрации на нетрадиционната сексуална
ориентация, тази година примесени с призиви
за подкрепа на Украйна.
Въпросните демонстранти се събират пред
паметника на Съветската армия в София и
заради риск от вандалщина срещу монумента,
друга група от националния митинг в
подкрепа на традиционните ценности още от
предната вечер отидоха на паметника, за да го
пазят.
Те обаче бяха помолени от полицията да
напуснат мястото, а органите на реда обещаха
пред тях да не допуснат вандалски прояви от
страна на прогей и проукраинската група.
След това защитниците на историческата
памет се присъединиха към националния
митинг под надслов „Да съхраним
националните традиционни ценности“.
Негови организатори бяха ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“, ПП „Християнсоциален съюз“, ПП „Нова сила“, ПП
„Правото“, СРБ „Русофили България“,
Сдружение „Български национален съвет
за мир“, Движение „Брод за България“,
Гражданска инициатива.
По време митинга в подкрепа на
традиционните ценности думата взе
и председателят на ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“ Николай
Малинов.
Мероприятието прерасна в шествие
съвместно със Сдружение „РОД“ и Младежки
консервативен клуб.
Източник: efir.info

Какъв е профилът на българите,
които имат положително
отношение към Русия
и е проведено в периода между 19
април и 16 май 2022 г. чрез интервюта лице в лице.
В България 13% имат “много
позитивно” отношение към Русия и още 30% – “общо взето положително”.
Какъв е профилът - възраст, образование,
местоживеене, доходи - на българите, които
имат положително отношение към Русия, описва „Дневник“, като се позовава на данни от
разпространено преди седмица проучване сред
над 26 хиляди граждани на ЕС, включително
повече от хиляда българи. То е на Евробарометър за нуждите на Европейския парламент

Русофилите са почти еднакъв
дял при мъжете и жените. Наймного негативно отношение имат сегашните
ученици и студенти, както и българите на 3544 години. Но над 50% са симпатизиращите на
Русия от 55-64-годишните и тези, които вече са
пенсионери (над 65 години).
Най-много са хората с позитивно отношение
към Русия в средните и малките градове.
Работниците и долната част на средната кла-

са дават 55-53% одобрение за Русия и 37-36%
отрицателно отношение. При ядрото на средната класа вече има 45% одобрение и 51% неодобрение към Русия.
Дори при тези, които никога или почти никога не са имали проблем да си плащат сметките, русофилите са общо 46%.
Проруски настроения имат онези българи,
които са казали, че гласът им няма значение в
собствената им страна и не са доволни от демокрацията в България
Колкото по-голям интерес към политиката
проявяват българите, толкова по-големи русофили са. Дори сред онези, които са самоопределят като принадлежащи към десницата,
общо 42% харесват Русия днес, цитира данните "Дневник".
Източник: 24 часа
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окато Европа и светът са
загрижени за ситуацията
в Украйна, ситуацията
на Балканите остава напрегната.
Провалената визита в Сърбия на
Министъра на външните работи на
РФ е доказателство за това.
Анализаторите на международните отношения понякога дори се заемат с разработването на сценарии
за бъдещето на региона, при равни други условия, въз
основа на текущите политически, икономически и социални процеси.
Какво ще се случи, ако статуквото продължи да доминира в региона? Как усилването на външните фактори ще повлияе на отношенията между група държави и ЕС? Какво ще се случи с Косово?
Струва си да се отбележи, че на 12 май Косово подаде молба за членство в Съвета на Европа. Заслужава внимание и инициативата на Косово за закупуване на турска военниа продуктиция. На 17 май шефът
на Управлението на отбранителната промишленост
на Турция Исмаил Демир и самопровъзгласилият се
министър на отбраната на Косово Арменд Мехай подписаха в Анкара договор за доставка и поддръжка на
стоки от отбранителната промишленост. Самопровъзгласилият се президент на Косово е уверил Президента на Турция, че те се стремят към европейска интеграция, както и присъединяване към НАТО. Според
него, в съответствие с Резолюция 1244 на Съвета за
Сигурност на ООН, самопровъзгласилата се република няма право да има собствена армия, но силите за
сигурност на непризнатата държава многократно са
участвали в съвместни учения с НАТО.
Точно миналата есен албанският министър Еди
Рама е заявил, че ще гласува за обединението на Албания и Косово в случай на провеждане на референдум
по този въпрос.
Той е направил коментари по време на междуправителствена среща между Албания и Косово в град
Елбасан. Попитан от медиите за евентуално обединение, Рама отговорил, че ще гласува в подкрепа и
очаква провеждането на референдум в бъдеще. Той е
добавил, че не знае кога и как ще се случи това.
Сръбското правителство в изявлението на премиера
Ана Бърнабич прояви неизненадваща реакция, заявявайки, че това е „още един камък в подкопаването на
основите на регионалната стабилност и сигурност“.
Трябва да се отбележи, че допитване на Euronews в
Албания е показало, че 80% от албанците са за обединението на двете страни.
Малко преди да посети Северен Кипър в края на
юли миналата година, турският президент Реджеп
Тайип Ердоган е заявил, че е настроен да лобира за
увеличаване на броя на страните, които да признаят
независимостта на Косово. Ердоган е казал на 19 юли:
„Сега 114 държави признават Косово и ние искаме
този брой да се увеличи. Надяваме се, че тази година
на Общото събрание на ООН, на срещата, която ще
проведа с Джоузеф Байдън, отново ще обсъдим тази
тема, че ще работим заедно върху признаването на Косово.” Сръбският президент Александър Вучич е реагирал: „Турция е велика държава, Ердоган е велик, аз
съм малък и нищожен, но Сърбия не е толкова малка,
че да не се опитва да се противопостави на това.”
По време на последното избухване на конфликт
между Армения и най-близкия съюзник на Турция
Азербайджан, Сърбия е доставила на Армения минохвъргачки и боеприпаси от голям калибър. Взаимодействието на Сърбия с близкоизточните съперници
на Турция, вероятно също дразни Анкара.
Последната капка за турския лидер е станало сътрудничеството в областта на отбраната между Сърбия и Кипър, въпреки че само по себе си това не може
да промени военния баланс в Източното Средиземноморие. Преди две години Кипър е закупил от Сърбия
24 гаубици B-52 Nora и осем бойни бронирани многоцелеви машини Miloš 4×4 и Никозия е демонстрирала
тези оръжия по време на тържествата за годишнината
на независимостта на Кипър през 2019 г.
Турция се явява един от най-големите инвеститори
в Албания. Страната е инвестирала милиарди долари
в инфраструктурата и бизнеса и е построила хиляди
апартаменти след опустошителното земетресение
през 2019 г.

5

Балканската
геополитическа криза
Опасенията, че регионът става все по-нестабилен и
разделен, са реални и законни.
Прави впечатление, че докато по-голямата част от
Европа се е обединила около строги санкции срещу
Русия след 24 февруари, Сърбия е решила да не се
присъединява към този лагер.
Крехкият политически ред в Босна и Херцеговина
става все по-напрегнат. Преди украинския конфликт,
официалните лица в Сараево вече се притеснявали за
оцеляването на БиХ като (недо)суверенна държава, но
след 24 февруари тази загриженост се е засилила. Появил се слух за възможни потоци на пари, на оръжия
и военни съветници към РС (Република Сръбска) през
Сърбия.
От 2000-те години се водят разговори за присъединяване на БиХ към НАТО, като САЩ подкрепят
влизането на страната в Западния алианс. На практика
обаче това е нежизнеспособно.
Въпреки че лидерите на босненските мюсюлмани и
хърватите в страната искат БиХ да се присъедини към
НАТО, Милорад Додик е категорично против това.
Най-важните външнополитически решения изискват
консенсус между трите части на тристранното председателство, което обяснява също така, защо БиХ никога
не е налагала санкции на Русия след 24 февруари.
Подобно на това как действията на Русия в Грузия,
Украйна и Молдова са създали условия в тези страни,
които правят членството им в НАТО нереалистично,
присъствието на Русия в някои части на РС би имало
същия ефект.
Формирането на Република Сръбска като фактически проруска самопровъзгласена република в Западните Балкани, би поставило тази „независима“ страна на границите на две членки на НАТО: Хърватия и
Черна гора. От гледна точка на Москва, това би позволило на Русия да си играе с НАТО на „око за око“, тъй
като САЩ и други западни държави настояват да се
присъединят към Алианса повече страни, граничещи
с Русия.
Докато Европейският съюз се опитва да изолира
Русия и да намали вноса на енергоносители от страната, Сърбия, кандидат за членство в ЕС, укрепва връзките си с Москва посредством ново споразумение за
доставка на газ.
Белград осъди руското нахлуване в Украйна в ООН,
но отказа да участва в санкциите срещу стария си съюзник, въпреки че Сърбия се стреми да се присъедини
към ЕС. Ден преди европейците да се споразумеят да
забранят по-голямата част от вноса на руски петрол,
Белград обяви за тригодишен договор с Москва за

доставка на природен газ, което предизвика порицание от Брюксел.
Президентът на Сърбия Александър Вучич съобщи
за „много изгодна“ сделка за газ – с „безусловно найдобрите условия в Европа“ – след телефонен разговор
с руския президент Владимир Путин.
„Ще имаме безопасна зима, що се отнася до снабдяването с газ“, – се похвалил лидерът на популистите
и добавил, че през зимата Сърбия ще плати „една десета част“ от цената, обявена от другите европейски
страни.
Белград официално провъзгласява присъединяването към ЕС за свой приоритет, но постоянно се отклонява от европейската политика, която противоречи
на интересите на Русия.
Сръбски официални лица са обвинили западните
страни в оказване на натиск върху Белград с цел да наложи санкции на Русия, а някои дори са предложили
страната да оттегли кандидатурата си за членство в ЕС
по този въпрос.
„Изглежда, че те са прекарали последното десетилетие в подготовка на сръбското общество не за
членство в ЕС, а за съюз с Москва“, – казал пред AFP
Срджан Цвидич, член на Консултативната група за
балканска политика в Европа (BiEPAG).
Според скорошно проучване на общественото мнение 40 процента от сърбите са заявили, че биха били
„щастливи“, ако страната им се откаже от опитите да
се присъедини към ЕС и вместо това да сключи съюз
с Русия.
Горан Васич, доцент по научни изследвания в Университета в Нови Сад, е казал, че винаги има „братска
уговорка“ в цените на газа, която „не е част от договора, но предполага странични сделки или политически
отстъпки“. Белград отхвърли идеята, че евтиният газ
е „наградата“ на Кремъл за това, че не се е вслушал
в призивите за санкции. „Всеки, който ни обвинява,
че не сме наложили санкции на Русия заради газовата
сделка, трябва да се срамува от себе си“, – е заявила
пред местните медии сръбският премиер-министър
Ана Бърнабич . „Ние принципно не налагаме санкции
на Русия.”
Лавров е заявил пред сръбските медии, че Москва
е „уверена, че те (сърбите) ще продължат да правят
разумен избор в тази ситуация“. Определено, засилването на присъствието на Русия в Сърбия и Република
Сръбска е просто необходимо.
Източник: https://katehon.com/ru/article/balkanskiygeopoliticheskiy-krizis
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Представяме ви я в превод на български.
08 Юни 2022
Съединените щати, както показа почти единодушното гласуване в Конгреса за предоставяне на близо
40 милиарда долара военна помощ на Украйна, са в
капана на смъртоносна за самите тях спирала от неконтролиран милитаризъм. Нямаме високоскоростни влакове. Нямаме универсално и безплатно здравеопазване, каквото има в страни като Русия и Китай.
Нямаме отсрочка за инфлацията от 8,3 %. Нямаме
инфраструктурни програми за ремонт на разпадащите ни се пътища и мостове, сред които 43 586 моста
са с конструктивни дефекти и на средна възраст от
68 години. Саамо за ремонта на тези мостове на нас
ни трябват 41,8 милиарда долара. Нямаме 1,7 трилиона долара за опрощаване на заробващите все повече
младите хора студентски дългове. Нямаме решение
за все задълбочаващите се подоходни неравенства.
Нямаме програма за изхранването на 17 милиона
американски деца, които всяка вечер заспиват гладни. Нямаме закон за контрол върху оръжията или
други средства за ограничаване на епидемията от нихилистично насилие и масови разстрели. Нямаме институции, които да оказват адекватна помощ на 100те хиляди американци, които умират всяка година от
свръхдоза наркотици. Нямаме минимална заплата от
$15 на час, въпреки 44-те години стагнация на заплатите. Нямаме решение срещу галопиращите цени на
бензина, за който се очаква да достигне $6 за галон. А
това значи колапс за американската икономика.
Постоянната военна икономика, изградена след
края на Втората световна война, унищожи частната
икономика в страната, фалира нацията ни и пропиля
трилиони долари на данъкоплатците. Монополизирането на капитала от военните докара дълга на САЩ
до 30 трилиона долара, с 6 повече от БВП на страната ни, който е 24 трилиона. Само обслужването на
лихвите по този дълг ни струва 300 милиарда долара
годишно. Военните ни разходи (813 милиарда долара за фискалната 2023 година) са повече, отколкото
на следващите девет държави, включително Китай и
Русия, взети заедно.
Ние плащаме тежка социална, политическа и икономическа цена за своя милитаризъм. А властта във
Вашингтон (все тая, републиканска или демократична) пасивно наблюдава как Съединените щати гният
морално, политически, икономически и физически,
докато Китай, Русия, Саудитска Арабия, Индия и
други страни се измъкват от тиранията на щатския
долар и на международната Общност за глобална
междубанкова финансова телекомуникация (SWIFT)
– мрежата за обмен на съобщения, която банките и
други финансови институции използват, за да изпращат и получават информация, например инструкции за парични преводи. След като щатският долар
престане да бъде световна резервна валута, след като
се появи алтернатива на SWIFT, това ще ускори вътрешния му икономически колапс. Ще доведе до скоростно и голямо свиване на американската империя,
закривайки повечето от нейните близо 800 военни
бази по света. И това ще е сигналът за смъртта на Pax

Носителят на Пулицър Крис Хеджис:

САЩ гният физически и морално,
докато Китай, Русия, Саудитска Арабия
и Индия се измъкват от тиранията
на щатския долар!
Americana.
Демократ или републиканец е на кормилото на
властта в САЩ – това няма значение. Войната осмисля съществуването на държавата. Всякакви екстравагантни военни разходи вече десетилетия подред
се оправдават пред нашето общество с клишето „в
името на „националната сигурност“.
40-те милиарда долара, отпуснати за Украйна, повечето от които отиват в ръцете на производители на
оръжия като Raytheon Technologies, General Dynamics,
Northrop Grumman, BAE Systems, Lockheed Martinи
Boeing, са само началото. Военните стратези, според
които войната в Украйна ще се проточи дълго, съветват да започнем да наливаме на Украйна военна
помощ от 4 или 5 милиарда долара месечно. Изправени сме пред екзистенциални заплахи. Но всички те
нямат значение. Бюджетът, предложен за Центровете
за контрол и превенция на заболяванията (CDC) през
фискалната 2023 година, е 10 675 милиарда долара.
За Агенцията за опазване на околната среда (EPA) са
предложени 11,881 милиарда. А една Украйна получава над два пъти повече от тези суми. Глада, неравенствата и все по-влошаващите се здравна и образователна система са ни последна грижа. Всичко, което
има значение, е войната. Това е рецепта за колективно
самоубийство.
Имаше три ограничения за алчността и кръвожадността на постоянната военна икономика, които
ограничения вече не съществуват:
Първото беше старото либерално крило на Демократическата партия, водено от политици като сенаторите Джордж Макгавърн, Юджийн Маккарти и
Дж. Уилям Фулбрайт, който написа „Пропагандната
машина на Пентагона“. Самоопределилите се като
неолиберални прогресисти, жалко малцинство, в
Конгреса днес, от Барбара Лий, която беше единственият глас в Камарата на представителите и в Сената
против широкото и безсрочно разрешение, позволяващо на президента да води войната в Афганистан
или където и да е другаде, до Илхан Омар, сега покорно се подреждат на опашката, за да финансират
най-новата прокси война – тази в Украйна.
Второто ограничение бяха независимите медии и
академичните среди, включително журналисти като
И. Ф. Стоун и Нийл Шийън, заедно с учени като Сиймор Мелман, автор на „Постоянната военна икономика“ и „Капитализмът на Пентагона: политическата
икономия на войната“.
Третото, и може би най-важно ограничениe, беше
организираното антивоенно движение, водено от
религиозни лидери като Дороти Дей, Мартин Лутър Кинг – младши и Фил и Дан Бериган, както и
от групи като „Студенти за демократично общество“
(SDS). Те разбираха, че необузданият милитаризъм е
фатална болест.
Нито една от тези опозиционни сили, които не успяха да преобърнат постоянната военна икономика,
но ограничаваха нейните ексцесии, сега не съществува. Двете управляващи партии са купени от корпорациите и по-специално от военните доставчици. Пресата е анемична и подчинена на военната индустрия.
Пропагандисти на перманентната война, най-често
от десни мозъчни тръстове, щедро финансирани от
военната индустрия, заедно с бивши военни и служители на разузнаването, са широко цитирани или
интервюирани като военни експерти.
***
Шепата антимилитаристи и критици на Американската империя, като Ноам Чомски отляво и Рон
Пол отдясно, са обявени за персона нон грата от подчинените медии. Либералната класа се оттегли в бутиков активизъм, където въпросите на класата, капи-

тализма и милитаризма са заменени от „култура на
отмяната“, мултикултурализъм и политика на идентичността. Либералите поддържат войната в Украйна. По време на войната с Ирак те поне в началото
се присъединиха към масовите улични протести. А
Украйна се възприема като последния кръстоносен
поход за свобода и демокрация срещу новия Хитлер.
Страхувам се, че няма много надежда за връщане назад или за ограничаване на тези бедствия, организирани на национално и глобално ниво.
***
Не може да се говори за война, без да се говори
за пазари. Съединените щати, чийто икономически
растеж падна до под 2 процента годишно, докато растежът на Китай е 8,1 процента, тръгнаха на военна
агресия, за да укрепят отслабващата си икономика.
Ако САЩ успеят да прекратят доставките на руски
газ за Европа, европейците ще бъдат принудени да
купуват от Съединените щати. В същото време американските фирми биха се радвали да заменят Китайската комунистическа партия, дори ако трябва да
го направят чрез заплаха с война, за да си отворят
безпрепятствен достъп до пазарите на Китай. Истината е, че ако действително избухне война с Китай,
тя ще опустоши китайската, американската и цялата
световна икономика, ще унищожи свободната търговия между страните, както по време на Първата световна война. Но това не означава, че няма да се случи.
По данни на Центъра за икономически и бизнес
изследвания на Обединеното кралство (CEBR) Вашингтон отчаяно се опитва да гради военни и икономически съюзи, за да се противопостави на надигащия се Китай, чиято икономика до 2028 г. се очаква
да изпревари тази на Съединените щати.
***
Все по-малко нации обаче, дори сред европейските
съюзници на САЩ, желаят да са под контрола на Съединените щати. Вашингтонското лустро върху демокрацията и мнимото зачитане на човешките права
и гражданските свободи е толкова силно опетнено,
че не подлежи на възстановяване. Икономическият
спад и крах на САЩ и западните ни съюзници (при
положение че производството на Китай е със 70 на
сто по-високо от това на САЩ) е необратим. Исторически погледнато, войната е последният отчаян опит,
който умиращите империи използват с катастрофални последици. „Именно възходът на Атина и насаденият поради това страх у Спарта направиха войната
неизбежна“, отбелязва Тукидид в „История на Пелопонеската война“.
Ключов компонент, за да се поддържа постоянно военно състояние, беше създаването на изцяло
доброволчески сили. Без наборни военнослужещи
тежестта за воденето на войни пада върху бедните,
работническата класа и военните семейства. Тези
изцяло доброволчески сили позволяват на децата на
средната класа, която беше начело на антивоенното
движение във Виетнамската война, да избягват военната служба. Това защитава армията от вътрешни
бунтове, като тези по време на войната във Виетнам,
в която пращахме наборни войници. А това застрашава единството на въоръжените сили.
***
„По тази причина сериозното разглеждане на
проблема с твърде многото войни и твърде малкото
войници се избягва“, пише историкът и пенсиониран
полковник от армията Андрю Басевич в „След Апокалипсиса: ролята на Америка в преобразения свят“.
„Очакванията тази празнина да се преодолее технологично оправдават избягването на най-фундаменталните въпроси:
На стр. 8
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С

лед 1989 година, с много малки изключения, всеки, който влезе в управлението, е
„монтиран“ там с парите и влиянието на
американските фондации. За много хора страната
ни е една похитена и завладяна държава. В резултат на това сега имаме поредица от кризи – управленска, политическа, икономическа, демографска,
в образованието, в здравеопазването. Всичко това
предизвиква основателни притеснения относно съществуването на държавата България.
– Каква е оценката Ви за работата на правителството и парламента?
– Бях един от хората, които се надяваха, че с
влизането в политиката на тези млади хора нещата
ще бъдат променени към по-добро. Много бързо с
действията си те показаха, че са в управлението, за
да отстояват чужди интереси. Нещо повече, ясно си
пролича тяхното непознаване на българската история и народопсихология. Като се прибави липсата
на парламентарен и управленски опит, веригата се
затваря. Нямаше ясно изразена нито програма за
управление, нито законодателна такава. Говори се
за успехи в социалната сфера, но огромната инфлация, която допуснаха, обезличава това. Най-точната
оценка за това правителство и парламент е фактът,
че за първи път имаме успешен вот на недоверие и
отново сме изправени пред парламентарна криза.
– Според Вас какъв е изходът – ново правителство или избори?

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ
„Движение на русофили
Петко войвода“:
Ние българските патриоти членове и
симпатизанти на „Движение на русофили
Петко войвода“ категорично протестираме
срещу своеволията на премиерът в оставка
на България Кирил Петков за пореден път да
посегне на вековната дружба между българския
и руския народ , нареждайки да бъдат изгонени
още 70 руски дипломати . Това на практика
означава закриване на посолството на Руската
Федерация в България. Заставаме категорично
срещу този позорен акт на обида към
представителите на държавата , освободила ни
от мрачното петвековно робство .
Господин Петков, НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ, ЩО НЕ
ГАСНЕ! НЯМА СОПА , КОЯТО ДА ИЗБИЕ
ЛЮБОВТА КЪМ РУСИЯ ОТ СЪРЦЕТО НА
БЪЛГАРИНА! ... Не забравяйте това!

„Движение на русофили Петко войвода"
28. Юни 2022 г.

Ставри Сотиров, член на НПС на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“:

България винаги е била
по-силна, когато е с Русия
– Ако бяхме една държава с нормално функционираща парламентарна демокрация, както и с оглед
на икономическото ни състояние и международна
обстановка, едно ново правителство в рамките на
този парламент би било едно правилно и добро решение. Само че ние имаме партии на статуквото,
които не защитават българския национален интерес, а се държат като агенти на чуждо влияние.
Това особено много си пролича при гласуването
относно Македония, както и действията на правителството спрямо Русия. Затова нови избори са
необходими, но не да възпроизведат отново от същото, а да се преформатира нов политически елит,
който да не е зависим от чужди интереси.

тът е променен. Този свят вече не е еднополюсен
и САЩ, и НАТО не са решаващ фактор в международните отношения. Като се основава на своето
географско положение, исторически предпоставки и традиционни връзки, страната ни трябва да
се възползва от възможностите, които предоставя
многополюсният свят. Също така, колкото и опити
да се правят за промяна на историята – политически, икономически и социални, България е била
по-силна, когато е с Русия.

– Партията Ви готова ли е за избори, какви
ще са посланията?

– Ето това е един сериозен дисбаланс в политическия ни живот. До скоро се смяташе, че БСП
събира русофилския вот. Само че поради една или
друга причина русофили има в почти всички български партии. Трябваше да започне специалната
военна операция на Русия в Украйна, за да се види
разликата между партийните елити и техните избиратели. На практика голяма част от българския
народ симпатизира на Русия, но поради предателското поведение на своите политически лидери
това не е отразено в парламента. Надявам се скоро
да настъпят необходимите условия и това да бъде
променено.

– Като изключим партия „Възраждане“, в момента няма друга политическа сила, която е готова
за избори. Нашите послания са непроменени и нямаме основания да ги променяме. Когато миналата
година говорихме по въпросите за мира и войната,
много хора ни се чудеха. Днес това е основен въпрос. Когато казвахме, че в Брюксел твърдо трябва
да се отстоява българският национален интерес,
днес ясно се вижда, че поради липсата на такова
поведение се доведохме до сериозна политическа
и икономическа криза. Сега отново казваме, че све-

От стр. 3

Евразийският
завой
на Русия

Covid и всичко онова нездраво, което наблюдавахме
през последните 8 години.
24 февруари 2022 г., началото на специалната военна операция (СВО) – отново рязък наклон към евразийството. Това вече не е 90 градуса, тъй като атлантизмът се оказа в пряка и фронтална опозиция на Русия. Западът бомбардира руските градове с ръцете на
марионетки. Те могат да кажат, че „ние започнахме”.
Това въобще не е важно (за геополитиката). Проверка
на фактите – руските градове са бомбардирани и обстрелвани от онези, които са подкрепяни, оборудвани
и тласкани към това от Запада, тоест от атлантизма.
Само това има значение. Вече не е възможно да се
плува в тази посока, и дори отклонение на 90 градуса
вече не е достатъчно. Курсът вече необратимо е ориентиран в посока на евразийството. И дори теоретично не може да има връщане не само към атлантизма,
но дори и към ранните 90 градуса на Путин.
Но корабът е много голям, твърде голям. Не е просто да се разгърне към едно пълноценно евразийство
– тоест на 180 градуса спрямо най-фундаменталния

– Как си обяснявате факта, че голяма част от
българите, които симпатизират на Русия, нямат
представляваща партия в парламента?

вектор на западната цивилизация. Не е известно това
колко време може да отнеме, може да е много дълго.
Може би пак със скок. Не може да се предскаже. Времето в известен смисъл е произволно. Именно гигантският размер на кораба може да бъде аргумент в полза
на възможно забавяне. Но все пак трябва да се действа, а не да се бездейства. 90 градуса спрямо Запада
– това вече е абсолютно неприемливо – също толкова
неприемливо, както и чисто западният курс на руските либерали през 90-те години на ХХ век.
Но ето кое е най-важно: СВО заложи нова инерция,
даде импулс на нова историческа траектория. Русия
тръгна в друга посока спрямо 2000-те, в сравнение с
полупразната/полупълната чаша на всички предишни
години от управлението на Путин. Никой никога не е
готов за промени. Но те настъпват от време на време.
Триумфът на пълноценното евразийство в съвременна Русия може да бъде отложен, но не и предотвратен.
СВО е именно това Събитие, в очакване на което се
е изграждала автентично руската политическа теология. СВО е начало на възраждането на Империята от
пепелта, на последното Царство.
Оттук нататък това е нов вектор. Вероятно, последният в руската история, като се вземе предвид есхатологичният контекст на световната апостасийна цивилизация.
Ние наближаваме този момент, за който Бог е създал руския народ.
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Носителят на Пулицър Крис Хеджис:

САЩ гният физически и морално,
докато Китай, Русия, Саудитска
Арабия и Индия се измъкват от
тиранията на щатския долар!

Притежават ли Съединените щати военни средства, чрез които да задължат противниците си да ги
приемат като незаменима нация в света? И ако отговорът е „НЕ“, както подсказват войните след 11 септември в Афганистан и Ирак, не следва ли Вашингтон да прояви здрав разум и да смекчи амбициите
си?“
***
Политическата класа у нас се самозаблуждава толкова, колкото и генералите в Пентагона. Тя отказва
да приеме факта, че еднополярния модел умря, а на
негово място се появи многополюсен свят – който
неминуемо води до упадъка на американската мощ.
Нашата политическа класа говори с остарелия език
на американската изключителност и триумфализъм,
все още вярвайки, че има право да налага волята си
като лидер на „свободния свят“. В своя меморандум
„Ръководство за планиране на отбраната“ от 1992
г. заместник държавният секретар по отбраната на
САЩ Пол Улфовиц твърди, че след краха на СССР,
САЩ трябва да си гарантират, че няма отново да се
появи съперническа суперсила. Съединените щати
трябва да проектират военната си сила така, че да
доминират завинаги в един еднополюсен свят. На 19
февруари 1998 г. в предаването „Today Show“ на NBC
държавният секретар Мадлин Олбрайт представи
демократичната версия на тази доктрина на еднополярността. „Когато използваме сила, то е защото сме
американци; ние сме незаменимата нация“, каза тя.
И още: „Ние стоим високо и виждаме в бъдещето подалеч от други страни.“
***
Сред обществеността у нас има дълбока ненавист
към тези елитарни архитекти от Бръшляновата лига
на американския империализъм. Империализмът
беше търпян от обикновените американци, когато
беше в състояние да налага властта си върху други
държави и това да води до повишаване на жизнения
стандарт у дома. Търпяха го, когато се ограничаваше до тайни интервенции в страни като Иран, Гватемала и Индонезия. Но във Виетнам той дерайлира.
Последвалите военни поражения бяха съпътствани
от постоянен спад в жизнения стандарт, стагнация на
заплатите, разпадаща се инфраструктура и в крайна
сметка – поредица от икономически политики и търговски сделки с Китай през 79 г., организирани от същата управляваща класа, която деиндустриализира и
осиромаши страната ни.
***
Ноам Чомски бе нападнат, задето правилно посочи, че Тръмп е „единственият държавник“, който е
изложил „разумно“ предложение за разрешаване на
кризата Русия – Украйна. Предложеното решение
включваше „да се улесняват преговорите, вместо да

се подкопават, и
да се върви към
ус т а новя ва не
на някакъв вид
приспособяване в Европа…
в което няма
военни съюзи,
а само взаимно
приспособяване“.
***
57-те републиканци, които
отказаха да подкрепят пакета
от 40 милиарда
долара помощ за
Украйна, заедно
с много от 19те по-раншни
законопроекти,
включващи помощ от 13,6 милиарда долара за Украйна, излизат от измамния конспиративен свят на
Тръмп. Те като Тръмп повтарят тази ерес. Те също са
атакувани и цензурирани. Но колкото по-дълго Байдън и управляващата класа продължават да наливат
ресурси във война за наша сметка, толкова повече ще
се издигат тези протофашисти, които вече са готови
да унищожат завоеванията на демократите в Камарата на представителите и в Сената тази есен. „40 милиарда долара на фона на това, че няма адаптирано
мляко за американските майки и бебета“, каза Марджъри Тейлър Грийн по време на дебата за пакета
помощ за Украйна, който повечето членове нямаха
време да разгледат внимателно .
„Неизвестна сума пари към допълнителна сметка
на ЦРУ и Украйна, но няма адаптирано мляко за американските бебета“, добави тя. „Спрете да финансирате смяната на режими и измами с пране на пари.
Американската политика прикрива престъпленията
си в страни като Украйна“.
Грийн, подобно на Тръмп, говореше истини, които
резонират със смачкания американски народ. Противопоставянето на перманентната война трябваше да
дойде от миниатюрното прогресивно крило на Демократическата партия, което за съжаление се продаде
на малодушното ръководство на Демократическата
партия, за да спаси политическата си кариера. Не
знам дали Грийн е луда, но Раскин и демократите
определено търгуват със собствена марка лудост. Ще
платим много висока цена за тази бурлеска. Американската империя ще се разпадне, а Америка ще фалира. И то съвсем скоро.
Със съкращения
Из... Мрежата

Лазар Мурджев:

...НИЕ СМЕ
ИДИОТИ
…На България не са необходими евроатлантически биолаборатории, патогени и вируси...
Просто Киро „покрива“ всичко!
България няма нужда от анализи, логика, експертиза...
Нашето място е точно там, където се намираме –
на дъното!!!
… Какви кретени трябва да са хората, които могат да приемат за нормално, някакъв световно - неизвестен нехранимайко – емигрант, някакъв международен паразит, видимо неуравновесен личностно
субект, авантюрист без грам обществено полезна
дейност и управленски опит…
Просто едно „БОВ“ (бойно отровно вещество) –
което „инсталираме“ за Премиер.?!
Какви кретени трябва да сме, за да приемем, че за
два месеца е възможно да се формира „Политическа
Партия“, която да „спечели“ изборите и инкрустирания и „лидер“ от романа на Достоевски да се превърне с магическа пръчка в премиер?!!
Какви кретени е нужно да са хората, допуснали 12
години, една престъпна клика да управлява живота
ни и да порази всичко жизнено и социално, всичко
нормално в държавата ни.., и накрая да приемем да
го смени героя от романа на Достоевски - така наречения „Просто Киро“.!?
„Премиерът в оставка Кирил Петков трябва да
бъде поставен под запрещение. Спешно трябва да
бъде задържан!“ - Това заяви бг конституционалистът проф. Пламен Киров във връзка с едноличното
решение на министър-председателя в оставка Кирил
Петков да изгони от България 70 руски дипломати.
Поредица от „наши“ премиери и цялата политическа класа са за запрещение..!
Те никога не са работили за интересите на България..!
Те са просто и само вредни за България..!
С тях - България не съществува. Те не са срам - те
са грях и позор за България..!
…А ние, ние сме идиоти!
П.П. Без народностно освестяване и национален
бунт, без диктатура на съвестта – Родината ни е обречена..!

застраховки
осигуряване
финансови
консултации

ВАШАТА
СИГУРНОСТ
Е НАШЕ
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