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„Основното, за което ще на-
стояваме, е да се спре инфла-
цията в България. Това може 
да се случи, като се договори 
евтин газ и петрол от Русия. 
Всички цени се увеличават 
двойно и тройно именно за-
ради развалените отношения 
на България с Русия.  Разрабо-
тили сме социална политика и 
икономическа програма “, каза 
за БТА след регистрацията во-
дачът на листата в Стара Заго-
ра Атанас Панчев.

Листата на ПП “Русофили 
за възраждане на Отечество-

то“ за 27 МИР -Стара Загора:
1. Атанас Панчев
2. Кольо Бобчев
3. Корнелия Влаева
4. Пламен Енев
5. Стоил Авуски
6. Преслав Станчев
7. Кольо Колев
8. Валентин Вълев
9. Павел Павлов
10. Милчо Милев
11. Йорданка Петкова
12. Никола Николов
13. Юлиана Матеева
14. Ставри Сотиров

Източник: БТА

ПП “Русофили за възраждане на 
Отечеството“ регистрира в РИК-Стара 
Загора листа с кандидати за народни 
представители за предстоящите 
предсрочни парламентарни избори на 
2 октомври за 27-ми Старозагорски МИР

29.08.2022

Tрадиционният, вече 
ХVІІІ-ти поред Събор на 
участниците в националното 
движение на русофилите в 
България тази година да бъде 
посветен на 145-годишнина-
та от легендарната отбрана 
на Шипченския проход по 
време на Руско-турската ос-
вободителна война 1877-1878 
г. С заповед на министъра на 

културата от правителството 
на България В. Минеков се 
забранява провеждането на 
Катедралния храм на Шип-
ка.

Министърът не сметна за 
нужно да аргументира забра-
ната си, като се ограничи с 
„ясни указания” към дирек-
тора на Националния парк-
музей „Шипка-Бузулуджа” 
Ч. Ангелов, който уведоми 
ръководството на русофили-

Лидерът на 
българските 

русофили Малинов 
на посещение 

в Москва

Спирането на 
обезлюдяването и 
подобряването на 
инфраструктурата в 
Хасковско ще бъдат 
приоритетни за "Русофили 
за възраждане на 
Отечеството"

Спирането на обезлюдяването и подобрява-
нето на инфраструктурата в Хасковско ще бъ-
дат приоритетни за "Русофили за възраждане 
на Отечеството"

Проф. Огнян Сапарев води 
листата на ПП „Русофили за 
възраждане на Отечеството“ 
в област Добрич 
и в Пловдив-град

Филологът, литературен 
критик и писател проф. Ог-
нян Сапарев оглавява лис-
тата на политическа партия 
„Русофили за възраждане 

на Отечеството“ в Осми многомандатен избирате-
лен район – Добрички. Това съобщи председателят 
на Районната избирателна комисия Цонка Велкова.

Д-р Светлана Лакова – 
водач в 4-и Великотърновски 
МИР и 7-и Габровски МИР – 
НИЕ ПАК СМЕ ТУК!

Няма да се откажем да се борим 
за запазване на общочовешки цен-
ности и морал! Семейството, вяра-
та, родът и РОДИНАТА са наши 
приоритети!

Запазването на държавата Бъл-
гария е приоритет номер едно!

Ние пак сме тук! – За да разберат българските 
граждани, че промяната, съхраняването и оцелява-
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те за забраната за тържест-
вени прояви. Изпълнително-
то бюро на НД „Русофили“ 
излезе с обръщение, в което 
изрази възмущението си от 
волюнтаристкото решение 
на министъра на култура-
та, като отбеляза, че Събо-
ра на русофилите винаги са 
се ползвали с подкрепата на 
президента на страната и из-
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Пълният състав на листата на политическа пар-
тия „Русофили за възраждане на Отечеството“ в 
8-ми МИР - Добрич е:
1. Огнян Сапарев 5. Добриян Малинов
2. Петър Георгиев 6. Георги Иванов
3. Румен Каров  7. Рафаил Арабаджийски
4. Галина Николова 8. Михаил Добрев

Източник: БТА

Проф. Огнян Сапарев води 
листата на ПП „Русофили за 
възраждане на Отечеството“ в 
област Добрич и в Пловдив-град
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нето на България е в собствените им ръце.
Ние пак сме тук! – За да ви провокираме да пре-

одолеете страха. Страхът е основният ограничител 
на човешкото действие! Страхът от липса на дохо-
ди, липса на сигурност, от зависимости, липса на 
вяра.

Преодолейте страховете си и излезте да гласува-
те на 02 октомври 2022 г.!

Гласувайте осъзнато и с разум, за да я има Бълга-
рия – мирна, свободна и независима!

Днес обществото преминава от една криза в дру-
га. За една година народните избраници показаха 
невъзможност за управление и неспособност да 
запазят националната сигурност. Опасността е над 
нас!

Липсата на професионална компетентност, опит 
и държавническа мисъл доведоха България до по-
литическа и конституционна криза. Отново задово-
ляването на личният интерес , егото и благинките 
на нашите избраници не позволи да се изберат при-
оритетите и посоката за съхраняването и оцелява-
нето на България.

За кой пореден път хората повярваха на обеща-
ния, повярваха на визията , а не прочетоха съдър-
жанието?

Всеобщо е мнението на хората, че няма кой, 
всички са еднакви. „Всички са маскари.“ Апатия е 
завладяла всички.

Ние българите имаме едно много ценно качест-
во, не се предаваме, през нашата многовековна ис-
тория сме доказали, че можем да оцеляваме и вяр-
вам, че отново ще го направим!

Как?
Като се върнем към нашата древна и славна ис-

тория. Като се поучим от примерите на нашите ге-
рои, като повярваме, че можем да бъдем, да ни има, 
можем да бъдем силни!

Като вървим рамо до рамо с поколенията млади, 
стари, опитни и доказали се личности. Растежът е 

постижим само с приемственост, признание и по-
ложително и дългосрочно целеполагане за пости-
гане на резултатите, за да я има България!

Нима Левски щеше да оцелее, днес? Как щяхме 
да се отнасяме с намеренията и ценностите на ка-
питан Петко войвода? Примерите са многобройни.

Днес Левски щеше да бъде неразбран. Колко от 
Вас щяха да го последват? Колко от Вас щяха да 
рискуват живота си за родината, за семейството и 
за децата си, за да сме част от картата на Европа и 
Света!

Земя като една човешка длан,
Земя на кръстопът,
Земя, апетитна за много империи, но земя успяла 

да бъде съхранена до днес. Държава горда и спра-
ведлива има я и ще има и за напред!

Ние не искаме бойни ракети да прелитат над въз-
душното ни пространство!

Ние не искаме робство и подчинение на англо-
саксонският сценарий за заличаване на България!

Ние не  искаме джендърско общество и проми-
ване на съзнанието на нашите деца, не подмяна на 
текстовете в класическата и съвременна литерату-
ра, за да е в синхрон с Истанбулската конвенция!

Ние сме за традиционното семейство включва-
що мъж, жена и деца.

Ние сме за традиционното единоначалие, зало-
жено ни от природата. Хармония и развитие на чо-
вечеството като част от цялото.

Ние вярваме, че българските граждани ще чуят 
нашите послания ще послушат вътрешното си усе-
щане и ще излязат да гласуват на 2 октомври 2022 
г. за да я има България!

Ние пак сме тук!
Ние пак ще бъдем тук и след 2 октомври 2022 г. 

и ще отстояваме принципите си за по-доброто съ-
ществуване на хората, за да сме част от цялостната 
борба за съхраняването на човечеството!

Д-р Светлана Лакова – водач в 4-и Великотърновски МИР 
и 7-и Габровски МИР –  

НИЕ ПАК СМЕ ТУК!
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За нас приоритетни в тази кампания ще бъдат спи-
рането на обезлюдяването и изход от демографската 
криза, и подобряването на инфраструктурата в област 
Хасково. Това каза след регистрацията на партия "Ру-
софили за възраждане на Отечеството" водачът на 
листата за 29-и МИР-Хасково Желю Желев.

С висше военно образование е, бил е началник на 
"Военна полиция" в Хасково и Кърджали и начело на 
бежанските центрове в Пъстрогор и Харманли, има и 
две задгранични мисии като военнослужещ - в Афга-
нистан.

Държава, която не развива пограничните си райо-
ни, е обречена на гибел, смята Желев. Точно такава 
е ситуацията в нашия район, посочва кандидатът. По 
неговите думи жизненият стандарт на хората от тра-
диционно земеделския регион може да бъде повишен 
чрез реализация на селскостопанската продукция на 
руския пазар, към който, според него, трябва да въз-
становим износа си.

Листа на "Русофили за възраждане на Отечеството":
1. Желю Желев   4. Никола Декало
2. Станислав Василев  5. Кирил Аспарухов
3. Елена Ангелова  6. Ангел Георгиев

Източник: БТА

Спирането на обезлюдяването и 
подобряването на инфраструк-
турата в Хасковско ще бъдат 
приоритетни за "Русофили за 
възраждане на Отечеството"
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Късно снощи, във вторник, съветът на директо-
рите на „Газпром“ реши да изплати за първата по-
ловина на годината рекордни дивиденти – еквива-
лента на 20 млрд. евро – половината от рекордната 
нетна печалба. Тъй като държавата притежава 
50% от акциите на газовия гигант, тя ще получи 

2 СЕП. 2022

Конфликтът в Украйна скоро ще бъде разрешен, 
според Президента на Беларус Александър Лука-
шенко.

Западът, който финансира Русия в Украйна
еквивалента на повече от 10 млрд. евро директно 
от „Газпром“ със сензационна дивидентна доход-
ност от около 25%. Чуждестранните акционери 
също ще спечелят – те държат 16,2% от акциите 
на „Газпром“.

На 1 март френският министър на икономиката 
Бруно Льо Мер се похвали: „Ние ще предизвика-
ме срив на руската икономика. Европейският съюз 
открива своята сила.“

Отказът на ЕС да търгува с Русия не само че не 
доведе до срив на икономиката й, а тъкмо обрат-
ното – Русия реализира свръхпечалби. А как ЕС 
открива своята сила, тепърва ще разберем, когато 
започне зимата. Както добре знаем, един от аргу-
ментите за налагането на западните санкции беше 

„изводът“, че с приходите от тази търговия Русия 
финансира войната в Украйна. Ще им стигнат ли 
силите на европейските ръководители да признаят, 
че с търговските санкции, Западът всъщност пома-
га на Русия за финансирането на тази война? И все 
пак, ако й стигнат силите, моралът и достойнство-
то, какъв извод трябва да се направи?

И тъй като цитирах френски министър ще завъ-
рша и с френска новина: „Газпром“ обяви в Мо-
сква, че от утре, 1-ви септември, няма да доставя 
повече природен газ на Франция, просто защото 
не си е платила за юли. Сега става ли ясно дори 
за малоумни защо Русия държи плащането да се 
конвертира в рубли и да бъде в руска банка? И кой 
всъщност е „ненадеждният“ търговски партньор?

Юрий Борисов:

„Украйна се дели, назрява конфликт между пре-
зидента и военните, само те могат да ударят с юм-
рук по масата и да кажат: трябва да преговаряме 
или Украйна ще бъде заличена от лицето на земя-
та. В най-близко бъдеще ще има развръзка “, – ци-
тира го РИА Новости.

Лукашенко отбелязва, че сега самите украинци 
трябва да си кажат думата по конфликта между 
Русия и Украйна. Според белоруския лидер укра-

инският му колега Владимир Зеленски „повече 
няма да каже нищо“.

„Всичко в Украйна вече не зависи от президен-
та, зависи от военните – те умират там, виждат, че 
това е безперспективно“, – добавя Лукашенко.

По-рано, по време на открит урок по история 
във всички училища и университети на страната, 
Президентът на Беларус е обявил на живо подкре-
па за действията на Русия в Украйна.  Автор: ppvo

Конфликтът в Украйна е близо до развръзкаЛукашенко:
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Публикувано от: Кристина Иванова

Първият ден на Николай Малинов в Москва 
съвпадна с празника Успение на Света Богороди-
ца. Денят започна с посещение на света литургия 
във Възкресенския Новойерусалимски манастир в 
Истра и продължи  в приятелска обстановка с гене-
рал Леонид Решетников – завеждащ катедра Исто-
рия в Московския държавен институт по култура и 
Юрий Кот – декан на катедрата по журналистика 
на Московския държавен институт по култура.

пълнителната власт, а подчертавайки, че „в България русофобията, издигна-
та в ранг на държавна политика, няма ни най-малък шанс да постигне нещо 
и да го забрани. Според ръководството на русофилите съборът със сигурност 
ще се проведе, но ще остане дълбоко огорчение от факта, че „българската 
изпълнителна власт все повече се откъсва от чувствата и мирогледа на бъл-
гарския народ“.

Забраната на празника на Шипка предизвика възмущение в широките кръ-
гове на българската общественост, окачествява се като проява на глупост, 
като абсурд, неграмотност… Като оставим настрана емоциите, съвсем оче-
видно е, че това е поредната стъпка към пренаписване на историята, което 
днес се прави открито и нагло. Стремежът да се изтрие Русия от историята на 
освобождението на българския народ в името на моментни опортюнистични 
интереси и политически страсти е лесно обясним.

През април 1877 г. Русия е тази, която обявява война на Турция след безре-
зултатни опити по мирен път да постигне промяна в безправното положение 
на подвластните й славянски народи. Използвайки сегашната терминология, 
България получи свобода от ръцете на агресор, който в противоречие с меж-
дународното право наруши териториалната цялост на Османската империя. 
Руските воини-окупатори – воюваха рамо до рамо с българските опълченци 
– по днешна терминология – със сепаратисти и терористи. И до днес в бъл-
гарските църкви се отслужва благодарствен молебен към Царя-освободител – 
руския император Александър II, руски и български воини, паднали за свобо-
дата на България. Там се моли истинска България – славянска, православна, 
пазеща завета на предците си да помни вечно подвига на Русия, освободила 
българския народ. Тези, които мечтаят за колективна амнезия на българския 
народ, подиграват се с чувствата му, неминуемо ще загинат като тъмни сенки 
под лъчите на слънцето на истината.

В момента1 ръководителят на българското движение „Русофили“ Николай 
Малинов е на посещение в Москва, днес той ще бъде гост на предаването 
„Голямата игра“ по Първи канал.

Изготвено по материали на българската медия O.Н. Решетникова
Източник: www.stoletie.ru

1 Николай Малинов, председател на НД „Русофили“ и на ПП „Русофили за 
възраждане на Отечеството“ на 30 август взе участие в предаването  „Бо-
льшая игра“ на първи канал на руската телевизия. Водещият Вячеслав Нико-
нов, зам. председател на комисията по международни  отношения в Думата 
и председател на Надзорния съвет  на фонда “ Русский мир”,  представяйки 
българския гост, започна с информация за българска годишнина – преди 115 го-
дини на днешната дата на 1907 г. в София официално е открит паметникът 
на Цар Освободител. Първата информация в предаването беше отказът на 
министерството на културата на България за провеждането на връх Шипка 
на  традиционния събор на НД „Русофили“.

Николай Малинов разви своето виждане за същността на русофилството 
в България. Той отново изтъкна позицията  си, че днес съвременните русо-
фоби всъщност са съвременните фашисти, а днешните русофили са днеш-
ните антифашисти. Аргументирайки своето виждане, че поведението на 
Европа днес по отношение на Русия е лишено от разум и логика, Малинов го-
вори за опитите на САЩ чрез проекта „Триморие“ да създаде нова „Анти- 
Русия“. Главният проблем на България, обобщи Малинов, е геополитически. 
Затова ние, русофилите сме за промяна на геополитическата ориентация 
на страната ни.

В дискусията взеха участие:  Евгений Бужински – професор в НИУ ВШЭ, 
генерал-лейтенант; Виталий Третьяков – Декан на Висшата Школа на  МГУ 
и Василий Кашин – Директор на Центъра за комплексни европейски и меж-
дународни изследвания на НИУ ВШЭ

Председателят на Национално Движение Русофили и 
ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ Николай 
Малинов - на седмично посещение в Русия

Лидерът на българските русофили 
Малинов на посещение в Москва

От стр. 1

Работната седмица започна със среща  на Нико-
лай Малинов със Сергей Бабурин – президент на 
Международната славянска академия на науките, 
образованието, изкуствата и културата и пред-
седател на Международния Славянски Съвет. На 
срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с преди-
звикателствата, пред които е изправено сътрудни-
чеството между славянските народи, ситуацията в 
България и на Балканите.

политика на Русия.
Друг акцент от първите два дни на посещението 

на Малинов бе срещата със Сергей Анатолиевич 
Гаврилов – председател на Комитета на Държав-
ната дума на Федералното събрание на Руската 
федерация за държавно имущество и председател 
на Международната парламентарна Православна 
асамблея.

Друг акцент по време 
на посещението в Москва 
беше разговорът със соб-
ственика на радио „Вяра“ 
(рус.: „Вера“) Павел Уля-
нов, на която бяха обсъ-
дени въпроси, свързани 
с медийното сътрудничество на ръководените от 
Николай Малинов организации с радиото, както и 
въпросът за свободата на словото и печата в Бълга-
рия, Русия и Европа. Радио „Вера“ е радио със 118 
регионални лиценза, което си е поставило за цел 
да отразява православния мироглед на случващи-
те се събития във вътрешната и международната 

В Министер-
ството на външни 
работи на Русия 
Малинов проведе 
разговор с Юрий 
Валентинович Пи-
липсон – директор 
на Четвъртия Ев-
ропейски департа-
мент (Балкански) на Министерството на външни-
те работи на Русия. Обсъдени бяха редица въпроси 
от дневния ред на Българо-Руските отношения, 
сред които предстоящите Русофилски инициати-
ви и възможностите за подобряване на културния, 
духовния и икономическия обмен между двата 
братски народи и държави.       Източник: rusofili.bg
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МИР 1 – БЛАГОЕВГРАД
1. Никола Иванов Аврейски 
2. Димка Василева Попстоянова
3. Ибрахим Адем Молла
4. Пламен Йотов Братанов
5. Георги Спасов Иванов
6. Анна Пламенова Димитрова
7.  Емил Венков Николов
8. Румен Иванов Ерменков
9. Веселин Митков Иванов

Никола Иванов Аврейски – водач на лис-
тата в 1-и МИР – Благоевград. Завършил 
е ,,История” във ВТУ ,,Св. Св. Кирил и 
Методий”. Като редовен докторант в 
Санктпетербургския държавен универси-
тет е защитил докторска дисертация по 
,,Историография на Общата история”.   
От 2014 г. е професор по ,,Нова и най-но-
ва история (Политическа история на Ев-
ропа и Северна Америка)”.

МИР 2 – БУРГАС
1. Николай Симеонов Малинов
2. Женя Димитрова Илиева
3. Васил Йорданов Ангелов
4. Станчо Вълканов Павлов
5. Ганчо Стефанов Иванов
6. Мануел Зафиров Зафиров
7. Велико Киряков Великов
8. Дарина Вълканова Павлова-Радева
9. Георги Стоянов Димитров
10. Станимир Недялков Станков
11. Иван Степанович Желяпов
12. Митко Алексиев Митев

Николай Симеонов Малинов – водач на 
листата във 2-и МИР – Бургас. Висше 
образование,  специалност „История“. 
Председател на НД „Русофили“, предсе-
дател на ПП „Русофили за възраждане на 
Отечеството“.

МИР 3 – ВАРНА
1. Страхил Пламенов Попов
2. Огнян Светославов Марков
3. Оксана Иванова Желяпова
4. Иван Георгиев Георгиев 
5. Виолета Куртева Великова
6. Евдокия Любенова Величкова 
7. Ваня Страхилова Попова 
8. Велислав Кръстанов Теофев 
9. Богомил Върбанов Върбанов
10. Веселин Димитров Панов
11. Тотка Дончева Дончева 

Страхил Пламенов Попов – водач на листа-
та в 3-и МИР – Варна.  Висше образование 
– Академия на труда и социалните отноше-
ния,  Москва, специалност: Мениджмънт на 
организацията. Професионален опит: ТУИ 
България ЕООД, Мениджър договаряне.

Кандидатите на 
ПП „Русофили за 

възраждане на 
Отечеството“ 

за депутати в 48-ото 
Народно събрание

МИР 4 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. Светлана Ненчева Лакова
2. Йото Борисов Йотов
3. Стефани Румянова Райнова
4. Смилен Димитров Димитров
5. Стефан Димитров Попов
6. Йорданка Николова Мицева
7. Иво Стоянов Иванов
8. Дарина Петрова Занева 
9. Камен Николов Колев
10. Кремена Илиева Йорданова

Светлана Ненчева Лакова, водач на листа-
та в 4-ти МИР – Велико Търново.  Висше 
образование – СА „Д. А. Ценов“, гр. Сви-
щов, специалност „Икономика и упра-
вление на индустрията“. 2003 г. - втора 
магистратура по „Счетоводство и кон-
трол“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 
През 2017 г защитава дисертация по по-
литическа икономия, главен асистент в 
Стопанския факултет на Великотърнов-
ския  университет.  Директор на фонда-
ция „Академия за изкуство и култура“. 
Общински съветник за мандат 2019-2023 
година. (Лява алтернатива).

МИР 5 – ВИДИН
1. Станислав Добчев Василев
2. Кирил Тодоров Аспарухов
3. Павел Любенов Томов
4. Николай Анев Цветанов 

Станислав Добчев Василев – во-
дач на листата в 5-и МИР – Видин. Ма-
гистър, ВМЕИ Варна. Експерт в сектор 
"Медии", висше управленско ниво.

МИР 6 – ВРАЦА
1. Ивайло Любенов Иванов
2. Огнян Иванов Пелов
3. Полина Юриева Раклеова
4. Ангел Цветомиров Маринов
5. Димитър Калитков Иванов
6. Ганка Христова Михайлова
7. Милка Кирилова Петрова
8. Георги Тодоров Петров

Ивайло Любенов Иванов  – водач на листа-
та в 6-и МИР – Враца. Висше образование 
– специалност „Психология“. Бивш кмет 
на с. Мрамор. Член на Националния съвет 
на НД „Русофили“, член на Изпълнител-
ното бюро на Националния политически 
съвет на ПП „Русофили за възраждане на 
Отечество“. Национален координатор за 
София Област.

МИР 7 – ГАБРОВО
1. Светлана Ненчева Лакова
2. Лазар Любенов Бонгурев 
3. Бистра Маринова Кралева
4. Стефани Румянова Райнова
5. Спас Цветанов Шиков 
6. Петър Огнянов Роглев
7. Йото Борисов Йотов

Светлана Ненчева Лакова, водач на листа-
та в 4-ти МИР – Велико Търново.  Висше 
образование – СА „Д. А. Ценов“, гр. Сви-
щов, специалност „Икономика и упра-
вление на индустрията“. 2003 г. - втора 
магистратура по „Счетоводство и кон-
трол“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 
През 2017 г защитава дисертация по по-
литическа икономия, главен асистент в 
Стопанския факултет на Великотърнов-
ския  университет.  Директор на фонда-
ция „Академия за изкуство и култура“. 
Общински съветник за мандат 2019-2023 
година. (Лява алтернатива).

МИР 8 – ДОБРИЧ
1. Огнян Стефанов Сапарев
2. Петър Георгиев Георгиев
3. Румен Димитров Каров
4. Галина Вескова Николова
5. Добриян Симеонов Малинов
6. Георги Спасов Иванов
7. Рафаил Антонов Арабаджийски
8. Михаил Детелинов Добрев

Огнян Стефанов Сапарев, водач на лис-
тата в 8-и МИР – Добрич. Професор по 
теория на литера турата, бивш ректор 
на Плов дивския университет. Бивш ди-
ректор на БНТ.

МИР 9 –  КЪРДЖАЛИ
1. Атанас Ралчев Панчев
2. Ваня Атанасова Борисова
3. Иванка Николай Кършева
4. Димитър Калитков   
 Иванов
5. Калин Викторов Божков

Атанас Ралчев Панчев  –  
водач на листата в в 9-и 
МИР – Кърджали. Висше 

образование  – „Право“, адвокат към САК. 
Доктор по „Защита на културно-историче-
ското наследство“. Академик от Руската 
Родова Академия със седалище в гр. Москва 
и посланик на мира, избран на 07.04.2008 г. 
на Международна лидерска конференция в 
гр. Сеул, Южна Корея. Директор на изда-
телска къща „Новата цивилизация“.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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МИР 10 – КЮСТЕНДИЛ
1. Георги Стефанов Трендафилов
2. Румяна Георгиева Райнова
3. Людмил Любенов Новков
4. Десислава Ванева Крумова
5. Стефан Атанасов Бабачев
6. Антон Георгиев Сираков

Георги Стефанов Трендафилов  – водач 
на листата в 10-и МИР – Кюстендил. Уп-
равител на автогазов център „Трендафи-
лов Газ“ - Стара Загора. Бил е общински 
съветник и зам.председател на общински 
съвет Стара Загора. Бивш председател 
на комисията за борба с корупцията.

МИР 11 – ЛОВЕЧ
1. Илиян Георгиев Георгиев
2. Станка Недялкова Димитрова
3. Добромир Колев Братанов
4. Йонита Цветанова Курданска
5. Йошка Йорданова Спасова
6. Стефко Георгиев Вълев
7. Пламен Георгиев Александров
8. Николай Иванов Стоев
9. Ивайло Тодоров Ценов
10. Пламен Борисов Йончев,

Илиян Георгиев Георгиев – водач на лис-
тата в 11-и МИР – Ловеч. Висше обра-
зование: Магистър – „Индустриален 
Мениджмънт“, Магистър – „Финансов 
Мениджмънт‘‘, Магистър – „Междуна-
роден Мениджмънт, доктор.
 

МИР 12 – МОНТАНА
1. Румен Иванов Ерменков
2. Росен Фидосов Риджолски
3. Иван Иванов Кънчев
4. Мариян Петров Казак
5. Валери Борисов Павлов
6. Румен Тончев Трифонов
7. Емил Благоев Кръстев
8. Георги Тодоров Петров
9. Ганка Христова Михайлова
10. Ангел Георгиев Георгиев

Румен Иванов Ерменков  –  водач на лис-
тата в 12-и МИР – Монтана. Завършил  
Икономически институт “Д. А. Ценов” - 
гр. Свищов и ветеринарна медицина в гр. 
Ловеч. Общински съветник  в гр. Монтана 
- мандат (2011 - 2015 г.).  Сътрудник към 
съюзна организация за хора с увреждания.
 

МИР 13 – ПАЗАРДЖИК
1. Андриан Димитров Атанасов
2. Иван Георгиев Вачев
3. Стефан Димитров Попов 
4. Йорданка Николова Мицева
5. Калин Димитров Владов
6. Спас Антонов Благов
7. Спас Цветанов Шиков
8. Мирослав Владимиров Василев 
9. Сергей Иванов Щерев
10. Петър Огнянов Роглев
11. Ангел Георгиев Георгиев
12. Ивайло Харалампиев Георгиев
13. Смилен Димитров Димитров
14. Емил Петров Соколов

Андриан Димитров Атанасов  – водач на 
листата в 13-и МИР – Пазарджик. 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 Оте-
чеството". 

МИР 14 – ПЕРНИК
1. Асен Денков Асенов
2. Радко Любенов Ханджиев 
3. Иван Колев Герджиков
4. Валентин Боянов Хараламбиев 
5. Методи Георгиев Христов

Асен Денков Асенов  –  водач на 
листата в 14-и МИР – Перник, Висше 
образование специалност „История“. 
Представител на 12 руски телевизионни 
канала в България.

МИР 15 – ПЛЕВЕН
1. Пламен Георгиев 
Александров
2. Николай Иванов Стоев
3. Ивайло Тодоров Ценов
4. Владислав Димчев Славчев,
5. Петьо Максимов Георгиев
6. Сашо Любенов Начев
7. Красимир Георгиев Кузманов
8. Васил Георгиев Николов
9. Никола Асенов Бенчев
10. Пламен Борисов Йончев
11. Бистра Маринова Кралева

Пламен Георгиев Александров, водач на 
листата в 15-и МИР – Плевен. Председа-
тел на Областния съвет НД „Русофили“ 
– Плевен, председател на ППВО – Плевен, 
национален координатор на ППВО за Се-
верозападен район (области Видин, Вра-
ца, Ловеч, Монтана, Плевен).

МИР 16 – ПЛОВДИВ град
1. Огнян Стефанов Сапарев
2. Максим Александров Тополов
3. Марко Христев Петров
4. Анелия Маркова Янкулова
5. Иванка Господинова Хаджиева
6. Пламен Стефанов Михайлов
7. Пламен Лазаров Тодоров
8. Иван Христов Василев
9. Малинка Тодорова Петрова
10. Кръстьо Запрянов Цветков
11. Петко Ангелов Петков
12. Гошо Петров Дамянов
13. Валерий Благоев Бръмбаров
14. Иван Тотев Стоянов
15. Димо Цанев Пулевски
16. Методи Иванов Спасов
17. Димитър Павлов Шишков

Огнян Стефанов Сапарев  –  водач на лис-
тата в 16-и МИР – Пловдив град.  Професор 
по теория на литера турата, бивш ректор 
на Плов дивския университет. Бивш дирек-

тор на БНТ.

МИР 17 – ПЛОВДИВ област
1. Марко Христев Петров 
2. Анелия Маркова Янкулова
3. Иванка Господинова Хаджиева
4. Пламен Лазаров Тодоров
5. Иван Христов Василев
6. Малинка Тодорова Петрова
7. Кръстьо Запрянов Цветков
8. Гошо Петров Дамянов
9. Валерий Благоев Бръмбаров
10. Иван Тотев Стоянов
11. Димо Цанев Пулевски
12. Методи Иванов Спасов
13. Пламен Стефанов Михайлов
14. Петко Ангелов Петков
15. Димитър Павлов Шишков

Марко Христев Петров, О.р. полк. инж. 
–  водач на листата в 17-и МИР – Пловдив 
област. Завършил Стопанска академия "Ди-
митър А. Ценов" - Свищов. ВА "Г.С. Раков-
ски" - Генерал-щабна. Началник щаб на 1-ва 
армия. Директор на бежански център - гр. 
Харманли.

МИР 18 – РАЗГРАД
1. Валентин Груев Григоров
2. Безат Безат Ахмед
3. Сергей Иванов Щерев
4. Елена Маринова Георгиева
5. Любомир Иванов Иванов

Валентин Груев Григоров  –  водач на листа-
та в 18-и МИР – Разград.  Висше техническо 
образование – Национален технически уни-
верситет ХПИ – Харков.  Главен секретар на 
Националния политически съвет на ПП „Ру-
софили за възраждане на Отечеството“.

МИР 19 – РУСЕ
1. Иво Стоянов Иванов
2. Георги Колев Георгиев
3. Лъчезар Иванов Лунчев
4. Дарина Петрова Занева
5. Десислава Ванева Крумова
6. Камен Николов Колев
7. Рени Емилова Цанова
8. Стефан Атанасов Бабачев
9. Марин Иванов Георгиев
10. Кремена Илиева Йорданова
11. Любомир Иванов Иванов
12. Рафаил Антонов Арабаджийски
13. Тотка Дончева Дончева
14. Михаил Детелинов Добрев
15. Елена Маринова Георгиева

Иво Стоянов Иванов  –  водач на листата 
в 19-и МИР – Русе. Завършил СПТУ по Ав-
тотранспорт "Дянко Стефанов“. Работи в 
транспортна фирма по специалността си.

МИР 20 – СИЛИСТРА
1. Петър Георгиев Георгиев 
2. Георги Теофилов Кондев
3. Павлина Тодорова Стоянова
4. Мирослав Владимиров Василев
5. Ивелина Валентинова Ахмет

Петър Георгиев Георгиев  – водач на лис-
тата в 20-и МИР – Силистра. Магистър 
по "Реклама и връзки с обществеността в 
управлението на бизнеса", Варненски сво-
боден университет "Черноризец Храбър". 
Първи вицепрезидент на световна шампи-
онска лига по футбол за хора с ограничени 
възможности "Равни възможности". Член 
на ИБ на НПС на ПП „Русофили за възраж-
дане на Отечество“. Национален координа-
тор за Североизточен регион. 

МИР 21 – СЛИВЕН
1. Родин Олегов Станев 
2. Румяна Георгиева Станева
3. Ивон Жекова Минчева 
4. Васил Йорданов Ангелов 
5. Съби Стоянов Събев
6. Митко Алексиев Митев 
7. Тодор Господинов Тодоров

Родин Олегов Станев  –  водач на листата 
в 21-и МИР – Сливен, Роден в гр. Сливен. За-
вършил COLORADO HEIGHTS UNIVERSITY,  
Business & Entrepreneurship;  Нов Български 
университет – право –  София.

МИР 22 – СМОЛЯН
1. Ивон Жекова Минчева
2. Георги Спасов Иванов
3. Елена Неделчева Ангелова
4. Христо Йотов Йотов

Ивон  Жекова Минчева  –  водач на листата в 
22-и МИР – Смолян,  родена в с. Люлин, област 
Ямбол. С три висши образования: медицина - гр. 
София, кинезитерапия в НСА "Васил Левски" - 
гр. Сфоия; китайска медицина в гр. Чанду - Ки-
тай. Доктор на науките и доцент по медицина. 
Работи и управлява здравен център "Вселена". 
Член на Петербургската академия на науките.
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Автор Юлия Шигарева, "Аргументи и факти"

На 20 август режисьорът Андрей Кончаловски 
празнува 85-ия си рожден ден. В момента Андрей 
Сергеевич работи върху поредица за Октомврий-
ската революция. Оттук започнахме разговора си.

- В новата си поредица засягате много болез-
нени теми, Андрей Сергеевич. Разцеплението 
в руското общество, настъпило след октомври 
1917 г., това разделение на червени и бели все 
още не е изгладено. А някои казват, че тази 
гражданска война все още не е приключила. 
Можем ли да се научим да избягваме подоб-
ни трагедии, като погледнем назад към онези 
дни? Или разривът в Русия е неизбежен?
- Разговорът за разколите в Русия изисква сери-

озен исторически преглед. Те не започват през ок-
томври 1917 г. В църквата настъпва разкол, който, 
наред с други неща, води до Стрелецкия бунт през 
1682 г. И още - разривът в обществото, настъпил 
по време на управлението на Петър Велики, който, 
както пише руският мислител Михаил Гершензон, 
"покрил Русия с тънкото наметало на европейската 
цивилизация". Руското общество преживява разрив 
по времето на Петър Велики, който води до фор-
мирането на тънкия слой на европейската цивили-
зация, споменат от Гершензон, и на тектоничната 
плоча на руското съзнание - дълбокото, селското, 
което е напълно чуждо на Европа. Трябва да отбе-
лежа обаче, че ако европейският дух ще остане ня-
къде през следващите няколко десетилетия, то това 
ще бъде в Русия, тъй като самата Европа усърдно се 
самоунищожава. И го прави с изумителна скорост.

Така че разединението е характерно за руския 
народ и за цялата ни култура. Николай Лесков, ве-
ликият руски писател, който беше унищожен от 
либералната руска литературна критика и стана 
неин мъченик, отбелязва в една от статиите си, че 
местните либерали предпочитат да се ръководят от 
лозунга "ако не си с нас, значи си подлец"; това е 
дълбоко вкоренено в нашето руско съзнание. Ма-
нихейство - нещо или е черно, или бяло. Няма по-
мирение - винаги има конфликт. Затова определя-
щото качество на руския човек е принципността, 
неподкупността - и отсъствието на каквото и да 
било желание за примирение. Но! Времето лекува 
всичко - трябва да помним това.

Аз, от друга страна, се опитвам да се придържам 
към друга парадигма. Има една красива фраза: "Не 
се бори с тъмнината - носѝ светлина". Дори една 
свещ разсейва мрака. Но тъй като съм руснак, за 
мен е характерна и категоричността в преценките. 
Затова признавам, че избраната от мен линия на по-
ведение не е лесна. Но това ми помага да разбера 
какво трябва да правя в живота.

- В интернет се водят много дискусии за това 
дали Русия е част от европейската или от ази-
атската цивилизация. Един от опонентите 
твърди, че Русия по принцип е самодостатъч-

на както в геополитически, така и в културен 
план. Но за каква културна самодостатъчност 
можем да говорим, ако системата ни за кино-
разпространение плаче, че е на път да умре 
без холивудски филми, а няколко наши писа-
тели трудно влизат в първата десетка на най-
продаваните съвременни автори в страната?
- Знаете ли кое е най-трудното нещо в медицина-

та? Въпросът не е в намирането на правилното ле-
чение, а в поставянето на правилната диагноза. За-
това, когато говорим за това защо напоследък сме 
станали толкова зависими от западната култура, ще 
се опитаме да стигнем до първопричините. На пър-
во място, това е влиянието на САЩ чрез "меката 
сила". Американското влияние върху Европа, което 
продължава вече половин век, сега достигна и до 
нас. За разлика например от Китай, чиято култура 
по-успешно устоява на това влияние.

Формирането на вкуса вече е по-скоро въпрос на 
маркетинг, който става все по-токсичен и напълно 
утилитарен. А днешното холивудско кино не се раз-
личава много от "Макдоналдс". В края на краищата 
"Макдоналдс" не е националната американска хра-
на, "Макдоналдс" е мултинационална корпорация, 
която само опакова американския мит. Американ-
ската храна е тиквен пай, барбекю на тревата, а не 
Бигмак. А холивудското кино, независимо дали е 
на Дисни, Сони или Марвел, не е американска кул-
тура, а транснационален продукт, пластмасов, без 
вкус и мирис, на който чрез социалното инженер-
ство се поддават максимален брой потребители. 
Истинското американско кино е фестивалът "Сън-
данс", например, където независими режисьори се 
опитват да разкажат истинската история на амери-
канския живот в своите филми.

Сегашната руска публика е от поколението, из-
раснало след падането на Желязната завеса. През 
1990 г. те са на 10 години. И те вече са възпитани 
от същите тези транснационални корпорации: ако 
отидете да се храните, отивате в "Макдоналдс", ако 
отидете на кино, отивате на холивудски филм. Не 
мога да откажа сина си от "Макдоналдс", той пак 
ще ходи там! Тук не можеш да наложиш нищо, до-
като той самият не разбере кое е наистина вкусно и 
кое е просто продукт на мощна рекламна кампания.

Вие ме питате къде е нашата идентичност. На-
шата идентичност е там, където е била и където ще 
остане. Но законите на пазара са безмилостни и ако 
държавата не изиграе своята роля тук, ситуацията 
няма да се промени. А каква е основната роля на 
държавата? Да ограничава!

- И веднага се чуват викове: как смее държа-
вата да ограничава когото и да било? Това е 
цензура!
- А какво да направим? Бердяев казва: държавата 

не съществува, за да превърне земния живот в рай, 
а за да предотврати окончателното му превръщане 
в ад. И тази роля на държавата, според мен, само 
ще се засилва. Виждаме, че либералната идея се са-
моунищожава. Доста интересно, но и малко плаше-
що е да наблюдаваш всичко това.

- Да. Да живееш в учебник по история е завла-
дяващо, но изтощително.
- А нима имаме друг изход? И ако нямаме, прос-

то трябва да се примирим с това и да се опитаме да 
му се насладим.

- Е, руските зрители трябва да свикнат да жи-
веят без холивудски филми. А вие, световно-
известен режисьор, можете ли да живеете без 
международни фестивали? В края на краища-
та нашите режисьори няма да бъдат поканени 
там скоро.
- Харесвам Венеция дори без участието на мои 

филми във Венецианския филмов фестивал. Освен 
това не мисля, че успех на който и да е голям за-
паден фестивал в момента е голямата работа. Тол-
кова ли е ценен успехът в Кан, след манифеста на 
фестивала, че в конкурсната програма трябва да 
има равен брой режисьори мъже и жени? В края на 
краищата една година мъжете правят повече добри 
филми, а следващата година жените ще се справят 
по-добре. Механичното поддържане на тези про-
порции започва да прилича на тийнейджърските 
представи за справедливост, като детска книжка за 
броене. Липсата на зрялост е много видима днес, 
особено в политиката. Незрялостта на настоящ-
ия политически пейзаж в Европа е поразителна. 
Спомням си времето на личности като френския 
президент Шарл дьо Гол, германския канцлер Хел-
мут Кол, дори Берлускони! Тези хора не се страху-
ваха да говорят неправилно. А тези, които днес се 
занимават с политика, постоянно се оглеждат през 
рамо. Но ако постоянно гледате назад, никога няма 
да бъдете себе си и няма да направите нищо добро.

Бих добавил: ако има личност в днешната поли-
тика, това е президентът Путин. Той не гледа назад, 
а действа по различен начин. Това е малко встра-
ни - опитвали ли сте се да изчислите колко хора по 
света през последните 60 години са имали смелост-
та да се опитат да сложат край на господството на 
американския долар? Първият, който го направи, 
беше президентът на САЩ Кенеди. Той е убит. 
След това Дьо Гол прави опит и получи студент-
ските бунтове във Франция и опитит за убийство в 
Северна Африка. След това бяха Саддам Хюсеин и 
Муамар Кадафи - основните врагове на американ-
ската диктатура в глобален план. Днес Путин пое 
инициативата за борба с едно голямо глобално зло. 
Според мен Путин рискува живота си и проявява 
героична смелост.

- От личностите да се върнем към личното: 
предричаха Ви кариера на пианист. Прибли-
жавате ли се често до пианото?
- Никога! Често слушам музика, но никога не 

свиря - това е обидно за клавиатурата (смее се).

Източник: "Аргументи и факти"
Превод: "Гласове"

Андрей Кончаловски: 

Незрялостта на настоящия политически пейзаж в Европа е поразителна. Спомням си вре-
мето на личности като френския президент Шарл дьо Гол, германския канцлер Хелмут 
Кол, дори Берлускони! Тези хора не се страхуваха да говорят неправилно. А тези, които 
днес се занимават с политика, постоянно се оглеждат през рамо. Но ако постоянно гле-
дате назад, никога няма да бъдете себе си и няма да направите нищо добро.

... ако има личност в днешната политика, това е 
президентът Путин. Той не гледа назад, а действа по 
различен начин! ... Днес Путин пое инициативата за 
борба с едно голямо глобално зло.
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68% от потребителите твърдят, че 
решенията им за покупка са взети, 
докато са в колата. Печелите ли от 
това?
Хиляди реклами се опитват да 
достигнат до вас дигитално, но вие не 
обръщате внимание на нито една от 
тях.

Защо?
Умора от реклама. Постоянно се 
взираме в екраните, което го прави 
най-доброто място за реклама, нали? 
Не винаги.
Външната реклама е IRL опит. Доста 
рядко в днешно време, особено по 
отношение на рекламата. Ето защо 
трябва да го опитате.
Ако искате да инвестирате или да 
закупите външна реклама, ето 6 вида 
външни реклами, с които трябва да 
сте запознати.
Но преди да разгледаме по-отблизо 
външната реклама, нека първо 
разберем какво представлява 
външната реклама и нейните различни 
видове.

Какво е външна реклама и видове външна 
реклама?

Външната реклама е част от маркетинговия 
микс на рекламна стратегия, която позволява на 
компаниите да популяризират своя бизнес чрез 
външни средства. Има девет вида външна реклама, 
които вашият бизнес може да използва.

•	 Билборд
•	 Стълб за лампа
•	 Точка на продажба
•	 Транспортна реклама
•	 Реклама върху сгради
•	 Външна реклама

Като имат предвид това, те могат да изберат всяка 
стратегия за външна реклама, която отговаря на 
техния бюджет и предпочитания.

Какво се има предвид под външна реклама?
Външната реклама се отнася до рекламите, 
залепени или изложени извън всяко затворено 
пространство.. Нарича се още реклама извън 
дома, която, както подсказва името, е рекламна 
стратегия, показвана извън дома.

Какви са видовете външна реклама?
Има 2 основни вида външна реклама: 
традиционна и дигитална.
Традиционните видове външна реклама 
включват билбордове и плакати. 
Много компании обаче могат да 
рекламират и на мостове, стълбове за 
лампи, улично обзавеждане, реклами 
на дребно и места за продажба. 

Освен това има и дигитална външна реклама. 
Мислете за това като за цифрови типове на 
споменатите. За разлика от традиционните 
печатни типове външна реклама, тези се „въртят“ 
с други реклами, независимо дали са рекламирани 
от вашите конкуренти или други компании.
И ако планирате да започнете кампания с тези 
типове, трябва да обмислите различни дизайни и 
размери, за да сте сигурни, че вашите реклами са 
оптимизирани, когато се показват.
Сега, след като вече разбирате външната реклама 
и нейния тип, научете повече за тях в дълбочина 
по-долу.

1. Билборд реклама
Когато мислите за външна реклама, веднага се 
сещате за билбордове и има защо. Около 71% от 
потребителите са ангажирани с тези крайпътни 
реклами.

Ето най-често срещаните видове билбордове: 

Статично
Тъй като около 68% от потребителите вземат 
своите решения за пазаруване, докато са в колата, 
добре проектираният крайпътен билборд може 
да бъде решаваща част от фунията за продажби 
на всяка марка. Тази форма на маркетинг не е 
предназначена да бъде агресивна и директна. Той 
е фин и по-приветлив за потребителите.

Подвижен
За разлика от статичните билбордове, които не 
могат да се движат никъде, мобилните билбордове 
имат предимството да могат да отидат там, където 
има тълпа. Ако има концерт или голямо събитие, 
можете да координирате мобилните си билбордове 
да се показват по-често в тези зони.

Дигитален
Дигиталните билбордове имат предимството да 
показват видеоклипове и анимации, което ги прави 
значително по-привлекателни. Можете да бъдете 
креативни с вашия билборд дизайн и съобщения. 
Интерактивни билбордове 

Превръщането на билборда в интерактивен 
поставя изцяло ново измерение на ангажираност 
за марките. Да гледаш реклама на билборд е едно, 
но да можеш да се ангажираш с нея е друго. 
През 2016 г. Reebok инсталира интерактивен 
билборд с камера за скорост с изложените обувки 
ZPump. След това минувачите бяха насърчавани 
да минат покрай камерата за скорост и да се 
опитат да ускорят до 10,5 мили в час. Всички, 
които уцелиха вратата, бяха възнаградени с нови 
ритници Reebok ZPump 2.0. 

Отличен пример за билбордове с добавена 
реалност е рекламата на Pepsi, поставена на 
автобусна спирка в Лондон. На този „фалшив 
прозорец“ имаше летящи чинии, тигър на свобода, 
роботи, гигантски октопод и много други.

2.Дисплеи на място за продажба
Тези продукти са предназначени да привлекат 
импулсивни купувачи. Продуктите на касите често 
карат клиентите да се чувстват така, сякаш правят 
безобидна покупка в последния момент.

3. Транспортна реклама
Този тип външна реклама обикновено се 
вижда във метро и автобуси. Около 38% от 
потребителите са склонни да спират в магазина, 
докато се прибират вкъщи, което прави това много 
опортюнистично в зависимост от вашата марка. 
Помнете, че по-малкото е повече. Тъй като 
вашият пазар е винаги в движение, трябва да им 
предоставите възможно най-много информация, 
без прекалено когнитивно натоварване.

Статията е предоставена
от Аутдор Медиа Тийм 

ВИДОВЕ ВЪНШНА РЕКЛАМА 
(с примери от реалния свят)

ВАШАТА 
СИГУРНОСТ  
Е НАШЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ!застраховки 

осигуряване 
финансови 

консултации

www. vdi-broker. com
■ имуществени застраховки
■ застраховки „Живот“
■ застраховки финансови рискове
■ лични застраховки
■ селскостопански застраховки
■ автомобилни застраховки
■ застраховки на отговорности
■ финансови консултации
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Нако 

Стефанов
МИР 23 – СОФИЯ 23
1. Антон Георгиев Сираков
2. Галина Вескова Николова
3. Пламен Йотов Братанов
4. Цветелина Миткова Димитрова-
Узунова
5. Добриян Симеонов Малинов
6. Мария Методиева 
Александрова
7. Емил Венков Николов
8. Ибрахим Адем Молла 
9. Димка Василева Попстоянова
10. Веселин Димитров Панов
11. Иван Иванов Кънчев
12. Мариян Петров Казак
13. Валери Борисов Павлов
14. Румен Тончев Трифонов 

Антон Георгиев Сираков  –  водач на лис-
тата в 23-и МИР – София, председател 
на ПП „Нова сила“, юрист, адвокат.

МИР 24 – СОФИЯ 24
1. Никола Иванов Аврейски
2. Болеслав Марков Павлов
3. Иван Георгиев Вачев 
4. Румен Димитров Каров
5. Никола Стойчев Николов
6. Румен Александров Младенов 
7. Анна Пламенова Димитрова
8. Камен Ненчев Илиев 
9. Веселин Митков Иванов
10.  Емил Благоев Кръстев
11. Милка Кирилова Петрова

Никола Иванов Аврейски – водач на лис-
тата в 24-и МИР – София. Завършил е 
специалност ,,История” във ВТУ ,,Св. Св. 
Кирил и Методий”. Като редовен докто-
рант в Санктпетербургския държавен 
университет е защитил докторска ди-
сертация по ,,Историография на Обща-
та история”.   От 2014 г. е  професор по 
,,Нова и най-нова история (Политическа 
история на Европа и Северна Америка)”.

МИР 25 – СОФИЯ 25
1. Николай Симеонов Малинов
2. Ивайло Любенов Иванов 
3. Спас Антонов Благов 
4. Никола Асенов Бенчев
5. Максим Александров Тополов
6. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова
7. Валентин Боянов Хараламбиев
8. Методи Георгиев Христов 
9. Емил Петров Соколов
10. Ваня Атанасова Георгиева
11. Юлияна Веселинова Матеева
12. Иванка Николай Кършева
13. Никола Ели Декало
14. Николай Марианов Николов 
15. Мария Методиева 
Александрова 
16. Богомил Върбанов Върбанов 

Николай Симеонов Малинов – водач на 
листата в 25-и МИР – София. Висше об-
разование по специалност „История“. 
Председател на НД „Русофили“, предсе-
дател на ПП „Русофили за възраждане на 
Отечеството“.

МИР 26 – СОФИЯ област
1. Радко Любенов Ханджиев 
2. Асен Денков Асенов 
3. Златко Бориславов Илиев
4. Ивелина Валентинова Ахмет
5. Болеслав Марков Павлов
6. Христо Йотов Йотов 

Радко Любенов Ханджиев, водач на листа-
та в 26-и МИР – София област. Научен ра-
ботник, доктор по история. Председател 
на правозащитната неправителствена ор-
ганизация Гражданско сдружение „Асоциа-
ция на данъкоплатците в България“.

МИР 27 – СТАРА ЗАГОРА
1. Атанас Ралчев Панчев
2. Кольо Пенев Бобчев
3. Корнелия Илиева Владева
4. Пламен Енчев Енчев
5. Стоил Сребрев Авуски
6. Преслав Димитров Станчев
7. Кольо Костов Колев
8. Валентин Тенев Вълев
9. Павел Димитров Павлов
10. Милчо Господинов Милев
11. Йорданка Димитрова Петкова
12. Никола Стойчев Николов
13. Юлиана Веселинова Матеева
14. Ставри Сотиров Сотиров

Атанас Ралчев Панчев водач на листата в 
27-и МИР – Стара Загора. Висше образо-
вание по специалността „Право“, адвокат 
към САК. Магистър и доктор по „Защита 
на културно-историческото наследство“. 
Член на Гражданско обединение „Свети Ге-
орги Софийски“. Член на Председателство-
то на национално сдружение „Обединени 
български граждани“. Академик от Руска-
та Родова Академия със седалище в гр. Мос-
ква и посланик на мира, избран на 07.04.2008 
г. на Международна лидерска конференция 
в гр. Сеул, Южна Корея. Директор на изда-
телска къща „Новата цивилизация“.

МИР 28 – ТЪРГОВИЩЕ
1. Валетин Груев Григоров
2. Йонко Илиев Йонков 
3. Безат Безат Ахмед
4. Ивайло Харалампиев Георгиев
5. Калин Димитров Владов
6. Андриан Димитров Атанасов

Валетин Груев Григоров – водач на листата 
в 28-и МИР – Търговище. Висше техническо 
образование – Национален технически уни-
верситет ХПИ – Харков.  Главен секретар на 
Националния политически съвет на ПП „Ру-
софили за възраждане на Отечеството“.

МИР 29 – ХАСКОВО
1. Желю Добромиров Желев
2. Станислав Добчев Василев
3. Елена Неделчева Ангелова
4. Никола Ели Декало
5. Кирил Тодоров Аспарухов
6. Ангел Георгиев Георгиев

Желю Добромиров Желев, водач на лис-
тата в 29-и МИР – Хасково. Роден в гр. 
Хасково. Завършил ВНВУ "Васил Левски" 
- В. Търново, офицер от танковите вой-
ски. Началник Военна полиция - Кърджали 

Кандидатите на ПП „Русофили за 
възраждане на Отечеството“ 

за депутати в 48-ото Народно събрание

(2000-2010 г.), по-късно началник Военна 
полиция - Хасково. През 2013 г. - дирек-
тор на бежанските центрове към ДАБ в 
Пъстрогор и Харманли. С квалификации 
курсове към Академията на МВР - София. 
Бивш дознател към Военно-окръжната 
прокуратура - Пловдив.

МИР 30 – ШУМЕН
1. Петър Иванов Синджирлиев
2. Корнелия Тодорова Цонева
3. Димитър Георгиев Петков
4. Мирослав Николаев Кацаров
5. Илиян Димитров Янакиев
6. Румен Добрев Борисов

Петър Иванов Синджирлиев – водач на 
листата в 30-и МИР – Шумен“. С висше 
образование – ВТУ "СВ СВ. Кирил и Мето-
дий" – Руска филология, специалност по 
руски език. Зам.-председател на Област-
ния съвет на НД "Русофили" гр. Шумен. 
Член на НС на НД "Русофили". Предсе-
дател на Базова организация "Будители" 
на ПП "Русофили за възраждане на оте-
чеството", гр. Шумен. Член на Национал-
ния политически съвет на ППЗВО.

МИР 31 ЯМБОЛ
1. Женя Димитрова Илиева
2. Мариян Димитров Манолов
3. Цветан Ангелов Андрейчев 
4. Красимир Иванов Цветков
5. Пламен Иванов Петков
6. Желязко Иванов Желязков
7. Румен Димов Проданов

Женя Димитрова Илиева – водач на лис-
тата в 31-и МИР – Ямбол. Председател 
на НД „Русофили“ – Бургас, председател 
на ПП „Русофили за възраждане на Оте-
чеството“ – Бургас, национален коорди-
натор на ППВО за Югоизточен район 
(области – Бургас, Сливен, Ямбол, Стара 
Загора).


