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КВАНТОВ

ЗАЩО РАДЕВ НЕ СЕ ОБАДИ 
НА ПУТИН ЗА ГАЗА? Дойде 
един чиновник от САЩ и 
спря идеята

За какво е разговарял Нико-
лай Малинов с външния ми-
нистър на Руската федерация 
Сергей Лавров в Москва? При 
анализа на критичната ситуа-
ция в момента, Лавров задава 
въпрос към Запада: „А сега накъде?“

През 2014 г. цели 74% от страните в ООН 
подкрепиха документ срещу Русия, а сега само 
30%. Тоест 2/3-ти са били „срещу“, а сега 2/3 са 
„за“ Русия. 

Проф. д-р Никола Аврейски:

ОТВОРЕТЕ ОЧИТЕ СИ ЗА 
ИДВАЩИЯ НОВ СВЯТ!

Обръщение към избиратели-
те на проф. д-р Никола Аврей-
ски – водач на листите на ПП 
,,Русофили за Възраждане на 
Отечеството” в 1 МИР – Бла-
гоевград и в 24 МИР – София

Уважаеми български граждани, отново сте приз-
вани към избирателните урни. Десетки политиче-
ски формации, вживели се в ролята на ваши спа-
сители, ви заливат с обещания, като най-щедри са 
онези, които ви докараха до ръба на оцеляването.

В разговор с Николай 
Малинов руският външен 
министър Лавров подкрепи 
идеята за международно 
обединение на русофилите

Председателят на НД „Ру-
софили“ и политическа пар-
тия „Русофили за възражда-
не на Отечеството“ Николай 
Малинов участва в  Москва в 
събитие в памет на светия благоверен княз Алек-
сандър Невски. На територията на министерство-
то на външните работи на Русия, на площад  „Смо-
ленская-Сенная“, бе открит бюст на Александър 
Невски.
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Листа с 14 кандидати и 
ясен план за възстановяване 
на газовите доставки от Ру-
сия за България и икономи-
ческо развитие на страната 
ни оповести в Стара Загора 
водачът на листата за ПП 
„Русофили за възраждане 
на Отечеството“ за Старо-
загорска област – юристът 
Атанас Панчев. Той под-
черта, че партията влиза в 
предизборната кампания 
с категоричната заявка, че 
единствена може да осигу-

На 14 септември 2022 г. в 
Народно читалище „Св. Кли-
мент Охридски 1858“, гр. 
Стара Загора, беше предста-
вена листата с кандидати от 
ПП „Русофили за възражда-
не на Отечеството“ за 48-ото 
Народно събрание, с бюлети-
на №29. 

Водачът на листата д-р 
Атанас Панчев запозна об-
ществеността на област 
Стара Загора с приоритети-
те, целите и задачите, които 
предстоят пред кандидат-де-
путатите за 48-ото Народно 
събрание.

Листата е съставена от 
14 души – доказани специа-
листи в различни области:  
преподаватели в гимназии 

в Стара Загора и Казанлък,   
инженери в различни иконо-
мически сектори. 

Добре дошли, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ 
НА ОТЕЧЕСТВОТО, в област Стара Загора!

27 МИР СТАРА ЗАГОРА
1. Атанас Ралчев Панчев
Д-р Атанас Панчев, водач на листата в 27-и МИР - 
Стара Загора, е роден през 1965 г. С висше образо-
вание по специалността “Право”. Магистър и доктор 
по “Защита на културно-историческото наследство”. 
Член на Гражданско обединение “Свети Георги Софий-

ски”. Член на Председателството на национално сдружение “Обединени 
български граждани”. Директор на издателска къща “Новата цивилизация”. 
Член на Изпълнителното бюро на Националния политически съвет на ПП 
“Русофили за възраждане на Отечеството”.

2. Кольо Пенев Бобчев
Роден в гр. София - 1949 г., завършил електротехникум „Г. С. Раков-
ски“ в гр. Стара Загора, висше образование във ВМЕИ - гр. Варна, 
специалност електрически машини и апарати. Работил като инже-
нер по специалността в гр. Стара Загора и в ТЕЦ „Марициа Изток“. 

3. Корнелия Илиева Владева
Машинен инженер от Московски авто-механически институт и 
магистър по стопанско управление във ВТУ „Св. Кирил и Методий“. 
Старши учител в Професионална гимназия по лека промишленост 
и туризъм в Казанлък. Член на ръководството на НД „Русофили в 
Казанлък“.

4. Пламен Енчев Енчев 
Роден през 1974 г. С висше икономическо образование (ВТУ „Ce.
Св.. Кирил и Методий“; бакалавър по финанси) и магистър по ико-
номика;  „Предприемачество и финансов мениджмънт на предпри-
ятието“ в ТрУ- гр. Cm. Загора. В момента учител по икономиче-
ски дисциплини в Търговска гимназия - гр. Cm. Загора.

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

ри политическото решение 
за доставки на руска газ на в 
пъти по-ниска цена. Панчев 
припомни, че ПП „Русофили 
за възраждане на Отечество-
то“ е единствената българска 
партия, която има сключен 
договор за сътрудничество с 
управляващата в Русия пар-
тия „Единна Русия“. Само 
преди дни председателят 
на формацията Николай 
Малинов е провел среща с 
външния министър Сергей 
Лавров, на която е била за-

сегната темата със „синьото 
гориво“ за България.

Водачът на листата в Старо-
загорска област определи ев-
тиния руски газ като основна 
стъпка за спиране на растяща-
та инфлация в страната.

В сферата на енергетиката 
от ПП „Русофили за възраж-
дане на Отечеството“ се обя-
вяват още за прекратяване на 
европейската „Зелена сделка“, 
удряща пряко по комплекс 
„Марица изток“, която по ду-
мите на Атанас Панчев ще 
остави без поминък хората в 
Старозагорска област.

ПП „Русофили за възраждане 
на Отечеството“ с решение на 
газовата криза в България
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Николай Малинов: 
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Обещават да ви спасят амбицираните да възвърнат 
позицията си на първа парламентарна сила от ГЕРБ, 
които по време на 12-годишното си управление ус-
пяха да прекратят изграждането на АЕЦ ,,Белене”, 
да блокират проекта за нефтопровод Новоросийск – 
Бургас – Александруполис, да платят цялата сметка от 
милиарди долари на ,,Големия брат” за бойни самоле-
ти, които още не са произведени, да унижат България 
пред целия свят със снимка на техния министър-пред-
седател на фона на златни кюлчета, пачки със западни 
валути и пистолет. Пригласят им техните коалицион-
ни партньори със затихващи функции от СДС, които 
навремето обявиха ,,новия цивилизационен избор”, 
възродиха русофобията в българското общество и да-
риха несметни български природни богатства на ал-
чни западни компании.

С учудващо дебелоочие продължават да ви лъжат 
нарцисите от ,,Продължаваме промяната”, които след 
като застанаха начело на властта, не само не изпълни-
ха предизборните си обещания, но задълбочиха тотал-
ната криза в страната. Внушеното от САЩ задкулисно 
обещание пред ЕС на техния министър-председател 
да допуснем Република Северна Македония до при-
съединителни преговори се оказа по-важно от българ-
ските национални интереси и широките обществени 
нагласи. Обещанието му пред НАТО да бъде постро-
ен втори мост при Русе – Гюргево за превозване на 
тежка военна техника на Алианса към Русия се оказа 
по-важно от изграждането на гражданската инфра-
структура на страната. Няма друг национален лидер в 
света, който да си е позволил такава арогантност към 
международно призната Велика сила, като Кирчовото 
,,Русия е просто бензиностанция с ракети”. Негов е 
и световният рекорд по обявени руски дипломати за 
,,персона нон грата” – и то след като правителство-
то му за първи път в съвременната ни история беше 
свалено с парламентарен вот на недоверие. Само за 
няколко месеца управление глашатаите на ,,промяна-
та” успяха да лишат България от договорения евтин 
руски газ и да застрашат националната сигурност на 
страната, отреждайки й ролята на прифронтова дър-
жава.

Някак назидателно ви лъжат и техните коалицион-
ни партньори от люспите на някогашното СДС, обе-
динили се в ,,Демократична България”. До появата на 
Кирчо от Канада нейните лидери Христо Иванов и 
Атанас Атанасов имаха най-голям принос за поставя-
не на националната ни сигурност в състояние на риск 
със своите яростни русофобски и антитурски посла-
ния и действия.

Лукаво ви ухажват дори отдавна отчуждилите се от 
собствените си членове функционери на Столетница-
та. Навремето нейните лидери – премиерът Станишев 
и президентът Първанов, дадоха на американците за 
безплатно ползане военни бази на наша територия, 
като се има предвид, че дори по време на Студената 
война у нас нямаше нито един съветски войник. Пръв 
започна да ви плаши с руските изтребители военният 
им министър Ангел Найденов. Техният министър-
председател Орешарски чинно изпълни искането на 
американците за едностранно спиране на строител-
ството на газопровода ,,Южен поток”. А в наши дни, 
дори и след разкритията на западни медии, Нинова 
продължава да ви лъже, че не е изпращала оръжия и 
муниции на Украйна за войната й с Русия. Не ви ли се 
струва някак странно, че същата Нинова, която огла-
вява партия с традиционни проруски настроения, се 
оказа в братска прегръдка с най-пламенните русофо-
би у нас   ̶  Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас 
Атанасов? Е, по-паметливите помнят, че навремето 
тя беше заместник-министър в екипа на ,,Командира” 
Костов, който сега самодоволно потрива ръце: ,,Съ-
брахте се най-накрая, чеда мои!”.

Продължават да ви ухажват и хората на шоумена 
Слави. Тях като че ли ги разпознахте най-бързо, след 
като им се доверихте на по-предишните парламен-
тарни избори. Дори не можаха (или не посмяха) да 

направят правителство. След следващите избори, ко-
гато вече не бяха първи, се впуснаха във всевъзможни 
задкулисни пазарлъци с коалиционните им партньо-
ри, докато накрая, след отказа на Слави да си декла-
рира милионите, както изисква законът, помогнаха 
да бъдат съборени от власт. Вероятно малцина сега 
си представят правителство начело със Слави или 
упълномощения от него Тошко Йорданов. Само при 
мисълта за такава опция асоциацията ме отвежда към 
турската поговорка: ,,Когато клоун стане цар, дворе-
цът се превръща в цирк”.

Специално внимание заслужават ,,спасителите” от 
,,Възраждане”, които натрапчиво афишират антина-
товски, антиевропейски и проруски възгледи. Вгле-
дайте се в гласуванията им в разпуснатия вече парла-
мент и ще се убедите, че в повечето случаи те бяха 
в подкрепа на евроатлантиците. Ако все още вярвате 
в показната им русофилия, заинтересувайте се колко 
пъти лидерът им Костадинов е ходил в Русия и с кои 
влиятелни политически и икономически фактори там 
има установени пълноценни контакти. Достоен за 
размисъл е и въпросът защо така упорито ,,Възражда-
не” безцеремонно отхвърля предложенията от доста 
граждански формации за обединяване на всички ру-
софилски сили в страната. Оставям настрана очевид-
ните фюрерски наклонности на лидера на тази амби-
циозна политическа формация.

Не зная дали сте забелязали, драги избиратели, че 
в предизборната кампания постоянно ви занимават с 
наистина тежките вътрешни проблеми на страната. 
Непрекъснато ви набиват в очите очевидното: Бълга-
рия е най-бедната страна в Европа, затрупана с ше-
метен ръст на цените на енергоносителите, летяща 
инфлация, ежедневен ръст на цените на услугите и 
стоките, особено на онези от жизнената ,,потреби-
телска кошница”, увеличаване на относителния дял 
на работещите бедни, стопяване на спестяванията, 
изправяне на бизнеса пред фалит с последващо не-
избежно увеличаване на безработицата. Над 90% от 
българските домакинства днес наистина са много се-
риозно притеснени как ще изкарат предстоящата зима 
и дали ще могат да си покрият поне жизнените нужди 
от ток, вода, отопление и храна. Всичко това ви е до-
бре познато и от проучванията на свързаните с голе-
мите политически партии социологически агенции. 
Но някак странно в своите демоскопски изследвания 
те не задават, защото не им позволяват, най-важния 
въпрос: Какви са причините през ХХІ век, над 33 го-
дини от началото на демократичните преобразования 
в страната, повече от 18-годишно членство в НАТО и 
над 16 години членство в ЕС, т.е. толкова дълго след 
пришиването ни към клубовете на богатите, да се ока-
жем толкова бедни?

Този фундаментален въпрос започва да изглеж-
да вече с понижена трудност, поне за българите със 
здрав разум, природна интелигентност и непредубе-
деност. Надявам се мнозина да се съгласят с разбира-
нето, че корените на почти всички тежки проблеми на 
днешното българско общество се намират в геостра-
тегическата ориентация на българската държава, оч-
ертана в началото на ХХІ век и бетонирана от времето 
на управлението на ГЕРБ. Вероятно някои си спомнят 
как премиерът Борисов уверяваше на съвместна прес-
конференция в София генералния секретар на Север-
ноатлантическия съюз Столтенберг, че ,,България е 
най-дисциплинираният член на НАТО”! Да сте чули 
подобно унизително за цялата нация изявление от ли-
дер на някоя друга натовска държава? Няма съмнение, 
че подобно е практическото отношение на български-
те управляващи и към ЕС. Изводът се налага от само 
себе си: при условие, че НАТО е класическа между-
народна организация, в която участващите държави 
запазват своя суверенитет, а ЕС ограничава суверени-
тета на държавите-членки само дотолкова, колкото е 
разписано в неговата договорна основа, редуващите 
се във властта партии и техните лидери доброволно 
са се отказали от суверенитета на България. Защо ли? 
В името на оставането на партиите им във властта, 
което им предоставя достъп до финансови ресурси 

(от държавния бюджет, т.е. от нашите пари), до ма-
нипулативно възлагане на обществени поръчки (чрез 
корупционни практики), до усвояване на средства по 
европейски проекти (с които постоянно се злоупотре-
бява), до лично облагодетелстване на партийната но-
менклатура (хората с ,,белите якички”)!

Не е ли вече време да се запитаме: Оправдано ли е 
такова сляпо и безусловно обвързване на България от 
нейните управляващи само и единствено със Запада? 
И дали със своя сегашен външнополитечески избор 
страната ни няма в най-скоро време да затвърди све-
товната си слава на държавата с уникална способност 
във времена на исторически изпитания винаги да за-
лага на губещата карта? Като професионален историк 
ще Ви напомня тягостната рекапитулация от минало-
то: за 1341 години съществуване край Дунава упра-
вляващите ни успяха два пъти да ликвидират нашата 
държава – първият за 167 г. под византийска власт, а 
вторият – за 482 г. под османско иго; за 144 години 
след Освобождението авторитарният монархически 
режим причини две тежки национални катастрофи 
(във Втората Балканска война и в Първата световна 
война), като беше на път да ни докара и трета със 
срамното за всички поколения българи (включително 
бъдните) обвързване с нацистка Германия във Вто-
рата световна война, избегната само благодарение 
на държавния преврат на 9 септември 1944 г. и пос-
ледвалото включване на България в заключителната 
фаза на войната срещу Хитлер. Сбъдна се и преду-
преждението на русофилите още от първите следо-
свобожденски години, че без Русия няма да можем 
да разрешим най-важната си задача – обединяване на 
българското национално землище и на българската 
нация под крилото на Майка България – залитането в 
руслото на русофобията принуди Русия да прехвърли 
доверието си на Балканите върху Сърбия и донякъде 
върху Гърция, като България трябваше да се задоволи 
само с най-малката част от Македония (Пиринска).

В наши дни доминиращите сили в политическия 
живот на страната залагат отново едностранно на из-
глеждащия в техните очи ,,всемогъщ” Запад в неговата 
прокси война срещу Русия в Украйна и в усилията му 
да сдържи респектиращия възход на Китай. Но дали 
НАТО и ЕС са достатъчна гаранция за националния 
суверинитет на България, за териториалната й цялост 
и за унитарния характер на българската държава в 
тази изключително опасна глобална обстановка?

За да дадем убедителен отговор на този най-важен 
въпрос най-напред следва да си дадем ясна сметка, че 
България е разположена в лимитрофна зона (,,меж-
динна територия”): в географско отношение – в цен-
търа на моста, свързващ Европа с Азия и с Африка; 
в културно отношение – там, където се протриват 
тектоничните плочи на остро конкуриращи се циви-
лизации: Западната с държава-ядро САЩ, Източно-
православната с държава-ядро Русия и Ислямската, 
в която основен претендент за държава-ядро е Тур-
ция. Не бива да забравяме, че по всички схеми на за-
падните теоретици на цивилизациите от британския 
проф. Арнълд Тойби насетне България се отнася към 
Източноправославната цивилизация. Както и изрич-
ното предупреждение на харвардския проф. Самюъл 
Хънтингтън, че до сега историята не ни е предложи-
ла нито един случай една нация да е била успешно 
преведена от една цивилизация в друга, което той 
илюстрира с безуспешния опит за интегриране на мю-
сюлманска Турция в християнския Запад. Разположе-
нието на България в лимитрофна зона императивно 
налага не едностранна, а многовекторна, диалогична 
и неконфронтационна външна политика, която уме-
ло да балансира между големите сили на Запада и на 
Изтока. Нека напомня, че това беше разбрано още от 
цар Борис ІІІ, който не позволи изпращането на бъл-
гарски войници на Източния нацистки фронт срещу 
Съветския съюз. Това се разбира и днес от неговия 
син – Симеон Сакскобургготски, който като премиер 
коригира русофобския курс на Костов, макар да беше 
принуден да заложи на Соломон Паси като външен 
министър, като и до днес отстоява публично своя по-

ОТВОРЕТЕ ОЧИТЕ СИ ЗА ИДВАЩИЯ НОВ СВЯТ!
Проф. д-р Никола Аврейски
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литически завет: ,,Винаги със Запада, 
никога срещу Русия!”.

Упражняващите властта в наши дни 
доста ентусиазирано се заеха с изпъл-
нение на възложената им от Вашинг-

тон, Лондон и Брюксел задача да превърнат българи-
те в русофоби. Дали обаче успяха? Някои побързаха 
дори публично да докладват – в интервю за западна 
медия премиерът Кирил Петков театрално възкликна: 
,,Представяте ли си, цели 20% от българите все още 
вярват на Русия?”. Тъй като хора като Петков разбират 
не от научни, а от ,,евроатлантически” аргументи, ще 
напомня резултатите от социологически изследвания, 
проведени от известни западни агенции. Обявените на 
4 юни 2022 г. резултати от международното демоскоп-
ско проучване в 52 държави по света на равнищата 
на русофобията, осъществено от Форума за сигур-
ността GLOBSEC по поръчка на Фондацията ,,Али-
анс на цивилизациите”, която бе основана през 2017 
г. от бившия генерален секретар на НАТО Андерс 
Фог Расмусен, показа, че въпреки специалната воен-
на операция в Украйна: 57% от българите не смятат 
Русия за заплаха за националната ни сигурност; 47% 
са на мнение, че България трябва да спазва неутрали-
тет в руско-украинския конфликт; около 40% считат, 
че Западът и Киев са предизвикали руската военна 
операция в Украйна; най-строгите санкции на Русия 
намират подкрепата на само 38%; процентът на жела-
ещите страната ни да напусне НАТО през последната 
година е нараснал  от 25 на 38; едва 8% възприемат 
Китай като заплаха. Още по-красноречиви са отнася-
щите се до България резултати от проучване на Евро-
барометър, публикувано на 22 юни 2022 г.: 53% имат 
отрицателно отношение към САЩ, доверието към ЕС 
е спаднало от 52% в края на 2021 г. на 49%, почти по-
ловината подкрепят Русия и Китай.

Също толкова манипулативни са опитите на Запада 
да представи днешна Русия като ,,изолирана” от све-
та ,,агресивна” държава. Няма да Ви губя времето, за 
да доказвам с факти, че обвиненията срещу Русия в 
агресия се дирижират от безспорните световни шам-
пиони по агресия – САЩ и Великобритания. Важното 
тук е да констатирам, че опитите да бъде изолирана 
Русия пропаднаха с гръм и трясък. Ако някой се съм-
нява в това, нека погледне резултата от подписването 
в края на август 2022 г. на подготвеното от Велико-
британия изявление на ООН, осъждащо войната на 
Русия в Украйна – от общо 193 държави-членки на 
световната организация декларацията подписаха едва 
54, като сред тях са такива ,,важни” за международ-
ната общност държави като ,,свободно асоциираните 
със САЩ” Палау, Маршалови острови и Федерал-
ни щати Микронезия, една от малкото послушни на 
САЩ в Латинска Америка страни – Гватемала, евро-
пейските миньончета с формален суверенитет Андо-
ра, Лихтенщайн и Сан Марино, създадената по во-
лята на американците Босна и Херцеговина, както и 
теглените към Запада постсъветски републики Грузия 
и Молдова. Въпреки тоталния натиск на Запада, отка-
заха да подпишат: половината от членовете на Г-20; 
от 10-те члена на АСЕАН подписа само градът-дър-
жава Сингапур; от 11-те члена на Меркосур подписа 
единствено Колумбия; отказаха да подпишат всички 
5 държави от БРИКС, всички 8 държави от Южно-
азиатската асоциация за регионално сътрудничество, 
всички 22 държави от Лигата на арабските държави и 
всички 55 държави от Африканския съюз; не подписа 
дори ухажваният от Запада Азербайджан. Нека добавя 
и това, че до сега само една от 193-те членки на ООН 
е прекъснала дипломатическите си отношения с Ру-
сия – Асоциираната със САЩ Микронезия (фактиче-
ска американска колония). Коментирайки фактите от 
това показателно гласуване в световната организация 
във френския ,,Монд”, Марк Семо имаше всички ос-
нования да възкликне: ,,Единството на Запада срещу 
Русия го обрича на самота”. Част от тази самота е и 
България!

Политическата партия ,,Русофили за Възраждане 
на Отечеството” има добре обмислен свой отговор на 
въпроса как България да намери пролука от тази са-
мота. Крайно време е да се научим да действаме като 
англосаксонците – съгласно завета на бившия британ-
ски премиер лорд Палмерстон: ,,Англия няма вечни 
съюзници, има вечни интереси!”.

В краткосрочен план най-належащото в настоящия 
момент е незабавно подписване на дългосрочен дого-
вор с Русия за в пъти по-евтин природен газ, който да 
гарантира нормалното посрещане на зимата от граж-
даните, да даде въздух на бизнеса, да намали инфла-
цията, да успокои цените – така, както вече го напра-
виха членката на НАТО и ЕС Унгария и намиращата 
се в преговори за присъединяване към ЕС Сърбия. 
Интересът ни да останем зона на мира и частичното 
възстановяване на доверието на Русия предполагат 
пълен неутралитет на България по отношение на во-
енния конфликт в Украйна. Геополитическото поло-
жение на България изисква отказ от враждебни дейст-
вия спрямо други страни, включително в рамките на 
ЕС и НАТО. Само при една конструктивна външна 
политика можем да създадем условия за разрешаване 
на най-насъщните задачи в областта на вътрешната 
политика. А решаването на тежките вътрешни про-
блеми може да бъде успешно и трайно при засилване 
на участието на държавата в икономиката на страната. 
Главозамайващият скок в цените на енергоносителите 
налага изграждане на мощна българска ядрена енер-
гетика. Без идеологически предразсъдъци трябва да 
се опитаме да привлечем в България милиарди инвес-
тиции по пътя на китайската Инициатива ,,Един пояс, 
един път” – нещо, което преди месеци направи Унга-
рия. Още сега в основен приоритет на България тряб-
ва да се превърне мащабната и конкретната практиче-
ска работа по извеждане на страната от демографската 
катастрофа със специален акцент върху българската 
диаспора в чужбина, ако не искаме да се стопим до 
4 милиона, каквато задача ни постави през 1997 г. по-
сланикът на САЩ в България г-жа Ейвис Боулън.

В средносрочен план ние отдаваме специално 
значение на основна промяна в Закона за референ-
думите, която да превърне пряката демокрация в 
норма при решаването на всички съдбоносни за 
Отечеството въпроси. Само така – наистина демо-
кратично – трябва да решим дали да закрием чуж-
дите военни бази в България и дали да позволяваме 
чуждестранно военно присъствие на наша терито-
рия, както и дали да останем членки на НАТО и на 
ЕС. Може дори да се мисли за въвеждане на задъл-
жително гласуване на изборите и на референдумите, 
както направиха Белгия и Гърция. Така ще отпаднат 
всякакви съмнения в легитимността на демократич-
ния избор, а и по този начин ще се повиши полити-
ческата култура на българите, които ще свикнат да 
правят подходящия според тях информиран избор и 
ще осъзнаят по-добре, че освен граждански права, 
те имат и граждански задължения.

Уважаеми граждани, турболентното развитие на 
света, в който живеем, безпорният залез на Запада 
и респектиращият възход на силите на Изтока, а и 
рисковата международна среда на сигурност, са ог-
ромни предизвикателства пред България, които как-
то никога по-рано властно изискват излъчване на 
легитимна законодателна власт. Алфата на теория-
та на демокрацията е наличието на представителен 

парламент, което означава в него да бъдат представе-
ни пропорционално всички социални сегменти. Ко-
гато половината от имащите право на глас български 
граждани отказват да го упражнят, Народното събра-
ние се превръща в изкривено отражение на общест-
вените нагласи и се разкриват големи възможности 
то да действа в разрез с очакванията на народа. А 
парламентът има право да променя Конституцията, 
да приема нови закони и да изменя стари, да рати-
фицира важни междудържавни договори, да взема 
обвързващи всички власти решения, да контролира 
изпълнителната власт и още редица важни функции. 
За това днес е повече от наложително да се гласу-
ва! За това Ви призовавам: Упражнете правото си 
на глас, уважаеми съграждани! Отделете малко от 
времето си, за да гласувате! Гласувайте по съвест! 
За колебаещите се дали да отидат до избирателните 
урни, изповядващи житейската философия ,,Всич-
ки са маскари!”, ще напомня, че в такъв случай се 
прави избор на принципа ,,по-малкото зло”. Дайте 
си труда да оцените реалните резултати от досегаш-
ното участие на политическите партии във властта, 
за да не давате нов шанс на вече провалилите се! 
Внимателно преценете посланията на новите играчи 
на полическото поле, за да не ви изиграе някой, как-
то го направиха преди месеци внедрените глашатаи 
на ,,промяната”! Толкова много Ви лъгаха за над три 
десетилетия, че вече трябва да сте си изработили за-
щитни механизми при появата на нови ,,спасители”. 
И не забравяйте максимата на Чърчил: ,,Всеки народ 
има правителство, каквото заслужава”.

Ако подходите така отговорно към своите граж-
дански права и задължения с мисълта не само за 
себе си, но и за вашите деца и внуци, надяваме се да 
оцените по достойнство предизборната платформа 
на политическата партия ,,Русофили за Възражда-
не на Отечеството” и да я подкрепите със своя глас. 
Лидерът на русофилите Николай Малинов е енерги-
чен и талантлив млад човек, всяка стъпка на който 
е с мисълта за Отечеството и който е припознат от 
държавните институции в Русия и от руския бизнес 
като най-автентичен изразител на традиционните 
русофилски настроения на българския народ. Пар-
тията разполага със сериозен експертен потенциал 
в различни области на обществения живот. Тя има 
визия за едно по-достойно бъдеще на българската 
нация. Русофилите не търсят реванш или конфрон-
тация – нито вътре в страната, нито пък на между-
народната арена. Ние призоваваме своевременно да 
се подготвим за формиращия се нов многополюсен 
международен ред, който има шанса да предложи 
един по-балансиран, по-сигурен и по-справедлив 
свят с гарантирано безконфликтно развитие на всич-
ки цивилизации и пълноценно сътрудничество меж-
ду  тях.

Ако припознаете във възгледите на ,,Русофи-
ли за Възраждане на Отечеството” своите собст-
вени разбирания, подкрепете ни, като гласувате 

с бюлетина № 29!

„Александър Невски е изиграл съдбоносна 
роля за съхраняването на руската държавност, 
за консолидирането на нашия народ пред лицето 
на външните опасности, за опазването на неговата 
културна и религиозна самобитност и за укреп-
ване на православието – най-важното обединя-
ващо начало“, каза в своята реч при откриването 
министърът на външните работи на Русия Сергей 
Лавров.

В хода на събитието Сергей Лавров разговаря с 
Николай Малинов, като основната тема на разгово-
ра им беше идеята за създаване на международно 
русофилско движение. Малинов запозна министър 
Лавров с напредъка в подготвителната работата. 
Няма по-подходящ  момент от сегашния, за да се 
демонстрира волята на народната дипломация за 
международна съпричастност с Русия, аргументи-

ра позицията си председателят на „Русофили“.
Министър Лавров изрази подкрепа за създаване-

то на международно движение на русофилите и по-
жела на неговите инициатори и организатори силен 
дух и смелост в начинанието. „Радвам се, че сте на 
свобода!“, бяха първите думи на Лавров в разговора 
му с Николай Малинов.

От стр. 1 В разговор с Николай Малинов руският 
външен министър Лавров подкрепи идеята за 
международно обединение на русофилите
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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



КВ
А

Н
ТО

В 
П

РЕ
ХО

Д 
5

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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В листата  участва и професор Стоил Авуски.
Д-р Атанас Панчев заяви, че единственият начин в 

България да се спре инфлацията, да се избегне тежката 
и студена зима е незабавното подписване на дългосрочен 
договор с Русия за в пъти по-евтин природен газ. И това е 
изпълнимо, защото ПП „Русофили за възраждане на Оте-
чеството“ е единствената политическа партия в България, 
която има сключен договор с управляващата партия в Ру-
сия – „Единна Русия“ на президента Владимир Путин.

Д-р Атанас Панчев запозна аудиторията, че на 12 сеп-
тември в Москва, на срещата между председателя на ПП 
„Русофили за възраждане на Отечеството“ Николай Ма-
линов с външния министър на Русия Сергей Лавров е по-
твърдено, че Русия поема ангажимент да предостави газ 
за България на преференциални цени – в пъти по-ниски 
от досегашните. 

Водачът на листата д-р Атанас Панчев наблегна, че не-
забавно трябва да се стартира проектът на АЕЦ „Белене“ 
и да се пуснат два реактора на АЕЦ „Козлодуй“.

Важни приоритети за ПП „Русофили за възраждане на 
Отечеството“ с бюлетина №29 са: пълен неутралитет на 
България по отношение на военния конфликт в Украйна; 
премахване на чуждите военни бази от България; възста-
новяване на икономически и културни връзки с Русия;  
силно участие на държавата в икономиката на страната; 
решаване на демографските проблеми и провеждане на 

референдуми по всички съдбоносни за Отечеството въп-
роси.

Становище и позиция по гореизброените въпроси из-
разиха и другите участници в листата за народни пред-
ставители.

Кратки изказвания направиха и представителите на 
коа лиционните партньори в областта: инж. Кольо Бобчев, 
проф. Стоил Авуски, най-възрастният участник в среща-
та Кънчо Кънев и областният секретар на БКП - област 
Стара Загора, инж. Кольо Колев.

Прочете се и Възванието на Старозагорската област-
на партийна организация на БКП с призив всички ней-
ни членове от областта да подкрепят кандидатите на  ПП 
„Русофили за възраждане на Отечеството“ с бюлетина 
№29.

С  кратко слово  срещата закри областният председател 
на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ и член 
на НИС на ППРВО инж. Ставри Сотиров.

Препълненият салон на читалище „Св. Климент Ох-
ридски 1858“ изпрати членовете на листата на ПП „Ру-
софили за възраждане на Отечеството“ с аплодисменти и 
пожелание бюлетина №29 да им донесе успех в предстоя-
щите избори. 

На добър час!
Петър Петров, главен редактор 

на в. „Квантов преход“

Сред предложенията на партията, залегнали в програ-
мата, е мощно развитие на атомната енергия у нас. „Това 
включва незабавно строителство на АЕЦ „Белене“ и стар-
тиране на вече затворените два блока на атомната централа 
в Козлодуй“, подчерта Панчев.

От ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ се 
обявяват още за пълен неутралитет на България по повод 
вой ната в Украйна. Те настояват също за възстановяване на 
икономическите и културни връзки с Русия, които по ду-
мите им в последните години са сериозно разрушени. По 
думите на Атанас Панчев в последните месеци българските 
власти са направили безпрецедентна стъпка за прекратява-
не на дипломатическите отношения с Русия, давайки при-
мер с изгонените 70 представители на руското посолство.

Сред икономическите политики в програмата на форма-
цията е и силно участие на държавата и приоритизиране на 
държавната над частната собственост. „Трябва да възстано-
вим руските инвестиции и да насърчим такива от Китай, 
ако искаме да бъдем развита държава“, отбеляза Атанас 
Панчев. ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ е 
разработила и стъпки за решаване на демографските про-
блеми, както и целенасочена политика на държавата към 
българите в чужбина.

От „Русофили за възраждане на Отечеството“ са катего-
рични, че чужди военни бази нямат място на територията 
на България. Не на последно място в програмата на пар-
тията е заложено провеждането на референдуми по всич-
ки съдбоносни за отечеството ни въпроси, по примера на 
Швейцария.

На настоящите избори ПП „Русофили за възраждане на 
Отечеството“ е подкрепена от Българската комунистическа 
партия, Партия на българските комунисти и от няколко 
граждански организации.

„Листата с кандидати на ПП „Русофили за възраждане 
на Отечеството“ в Старозагорска област обединява специ-
алисти от различни сфери“, коментира избраниците на фор-
мацията Атанас Панчев. На втората позиция е инженер Ко-
льо Бобчев, бивш специалист в ДЗУ и ТЕЦ „Марица изток 
2“. Трета е Корнелия Владева, старши учител в Професио-
налната гимназия по лека промишленост и туризъм в Ка-
занлък, четвърти е икономистът Пламен Енчев, преподава-
тел в Търговска гимназия – Стара Загора. В листата има още 
учени и действащ енергетик от комплекс „Марица изток“.

За ПП „Русофили за възраждане на отечеството“ се гла-
сува с No 29 в бюлетината! 

starozagrskinovini.com
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ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ 
с решение на газовата криза в България

Добре дошли, Русофили за възраждане 
на Отечеството, в област Стара Загора!

Западът изгражда желязната стена, зад коя-
то остава не само Русия, но и Китай, и Индия. 

България отново е пионер в идеята за меж-
дународното русофилство. На 25 септември ще 
се проведе Съборът на русофилите в Калофер,  
след като няколко кмета отказаха Събора. 

България трябва да смени геополитическата 
си ориентация и да излезе от НАТО и ЕС или 
най-малкото да предоговори членството си в 
ЕС. България трябва да загърби джендърската 
политика и да се обърне към традиционните 
семейни ценности, силна държава и многопо-
люсен свят.

Не може една държава, Америка, да команд-
ва всички. В Европа няма суверенни държави.

Излъгаха ни с Македония. ТЕЗИ, КОИТО 
ПРЕДАДОХА МАКЕДОНИЯ, НЕ СА БЪЛ-
ГАРСКИ ПОЛИТИЦИ! НЕ СЪМ СИ ПРЕД-
СТАВЯЛ НИКОГА, ЧЕ ЩЕ ПРЕДАДАТ МА-
КЕДОНИЯ! ТОВА Е АБСУРДНО!

Министър-председателя го бият със снежни 
топки на Шипка, а той си мисли, че Божия роса 
му капе на главата. 

Ние от „Русофили“ издигаме лозунга за в 
пъти по-евтин газ и ток. Ние контактуваме с 
нашата партньорска партия „Единна Русия“. 
Аз също персонално мога да помогна с догово-
ра с "Газпром" с България, зная на коя врата да 
почукам. Проблемът на България е геополити-
чески на първо място, не е социално-икономи-
чески. Като вкараме инвестиции от Изтока, ще 
живеем при много по-ниски цени.

Някой покани ли "Газпром" в София? Явно 
българските чиновници не знаят на кого да 
пишат! КОГАТО ДОЙДЕ СЛУЖЕБНОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ, 
ТЕ ЗАЯВИХА, ЧЕ ЩЕ РАЗГОВАРЯТ С "ГАЗ-
ПРОМ". НО ПРЕДИ 20 ДНИ ДОЙДЕ ЕДИН 
АМЕРИКАНСКИ ЧИНОВНИК И ИМ КАЗА 
ДА НЕ ГО ПРАВЯТ. И ОТ ТОГАВА НЕ ЗНАМ 
ПРЕЗИДЕНТЪТ РАДЕВ ДА СЕ Е ОБАДИЛ 
НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ МИНИСТЪ-
РЪТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ДА СЕ Е ОБАДИЛ 
НА РУСКИЯ МИНИСТЪР?

Ако САЩ предизвика още по-дълбок кон-
фликт в Източна Европа, Европа ще бъде съси-
пана, а САЩ ще си оправи икономиката.

НАШИТЕ НОВИ АМЕРИКАНСКИ ПРИ-
ЯТЕЛИ, КОИТО ПОДКЛАЖДАТ РУСОФО-
БИЯТА В БЪЛГАРИЯ, ПОДКЛАЖДАТ И 
БЪЛГАРОФОБИЯТА В РУСИЯ. ТОВА Е СЪ-
ЩИЯТ ЦЕНТЪР, КОЙТО РАЗДЕЛЯ МАКЕ-
ДОНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ, КОЙТО РАЗДЕЛЯ 
УКРАЙНА ОТ РУСИЯ И ЧЕРНА ГОРА ОТ 
СЪРБИЯ. 

Президентът ПУТИН ОБИЧА БЪЛГАРИЯ. 
Той е православен човек. Той е от тези, които 
в детайли познават политическата картина в 
България и каузата „България“!
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ЗАЩО РАДЕВ НЕ СЕ 
ОБАДИ НА ПУТИН ЗА 

ГАЗА? Дойде един 
чиновник от САЩ и 

спря идеята

Николай Малинов: 
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ВЪЗВАНИЕ
на Старозагорската 
областна партийна 

организация на БКП
за участие в 

предстоящите избори 
на 2 октомври 2022 

г. за 48 Народно 
Събрание чрез 

ПП „Русофили за 
възраждане на 
Отечеството“.

Уважаеми другари, симпатизан-
ти, съотечественици! 

Призоваваме ви да участвате в 
предстоящите избори и с гласа си да 
ограничим купения, корпоративен 
вот на капитала и десните политиче-
ски партии и чужди неправителстве-
ни организации. Да премахнем избо-
ра на корумпирани политици, които 
с действията си доведоха до тежка 
икономическа и политическа криза в 
страната ни.

С участието си ПП „Русофили 
за възраждане на Отечеството“ в 
Старозагорски многомандатен рай-
он са включени наши кандидати за 
народни представители. Това дава 

възможност да легитимираме и по-
пуляризираме нашите идеи. Полити-
ческата платформа на ПП „Русофили 
за възраждане на отечеството“ по-
крива основни базови принципи на 
партията. Това са общите позиции за 
премахване доминацията на евроат-
лантическата еднополюсна система 
и използване на  военната организа-
ция на НАТО, ОССЕ и доларовата 
хегемония за налагане на световен 
ред в икономиката, в политиката и 
хуманитарната сфера,, намесата на 
чужди държави. Това води до деста-
билизация на световния ред. Мили-
таризирането на източноевропейски 
държави и Украйна доведе до война 

и задълбочаване на политическата, 
икономическа, екологична и морална 
криза.

Противовес на натиска на евроат-
лантическите държавни и междуна-
родни корпорации за безалтернатив-
но господство се оспори от военното 
и икономическо превъзходство на 
независимите държави от БРИКС и 
искания за многополярен свят и ре-
шаване на противоречията в органи-
зацията на ООН.

Битката сега е на терена на Евро-
па. България трябва да води полити-
ка на неутралитет, за премахване на 
икономически санкции, неучастие 
във военни действия, пряко и косве-

но. Нормализиране на отношенията 
с всички страни и равноправно уча-
стие в международно разделение на 
труда.

БКП в своята история е показала 
своята преданост за социална спра-
ведливост и премахване на експло-
атацията от капиталистическата 
система, създаваща социално нера-
венство, непреодолими противоре-
чия в обществото и системни кризи, 
решавани с военни средства.
Да подкрепим ПП „Русофили за 
възраждане на Отечеството“ в Ста-
розагорска област и да помогнем за 
нормализиране и подобряване жи-
вота на българите с бюлетина №29!
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Виждате билбордове всеки ден, но какво всъщност 
знаете за тях? Най-вероятно имате представа от ня-
кои общи факти. Без съмнение сте чували за някои 
впечатляващи статистики относно билбордовете, 
като например това, че 75 процента от хората заявя-
ват, че забелязват дигитални билборди в ежеднев-
ния си живот и една трета казват, че пристъпват 
към действие, след като са видели билболд реклама 
за нещо.

Вие вероятно също знаете нещо и за историята на 
билбордовете, тяхното невероятно влияние или 
къде е разположен най-големият билборд в света.

За приключване на 2018 помислихме, че ще е за-
бавно да хвърлим поглед към някои удивителни 
факти за билбордовете, които не сте чували пре-
ди. Подхвърлете тези любопитни неща по време 
на следващото си пътуване със семейството, за да 
ги впечатлите или пък размишлявайте върху тях, 
вземайки предвид защо използването на външна 
реклама може да се окаже умен ход за вашата ком-
пания.

1. Най-ранният билборд, за който знаем, се е 
появил преди 3000 години

Билбордовете са една от най-старите форми на ре-
клама. Хиляди години преди първия вестник, пуб-
ликуван в Англия през 90-те години на XVII век 
или първата радиореклама, пусната по нюйоркска 
станция през 1922 година, в Тива, Египет бил по-
ставен обелиск, на който се рекламирала награда за 
връщането на избягал роб.

Съдбата на този беден роб не е известна, но египтя-
ните бързо разбрали, че това е ефективен начин да 
разпространяваш информация. Скоро те започнали 
да използват обелиски, за да обявяват на тях зако-
ни, намирайки ги за забележим начин да информи-
рат основната част от обществото, за това какво се 
случва.

Дотогава единствената масова комуникация била 
вербалната. Тези предшественици на билбордовете 
привлекли внимание върху ефективността да раз-
пространяваш послание към много хора наведнъж.

2. Електронни билборди има повече
 от 100 години
Вие без съмнение асоциирате дигиталните билбор-
ди с настоящите времена. Пък и действително мо-
дерният тип такива има своя дебют след 2000-та го-
дина. Но историята на електрония билборд започва 
много преди това. Оскар Джей Гуд, един от пионе-
рите в областта на билбордите, поставил едно от 
първите електронни означения в света в Ню Йорк 
през 1904 година. Знакът светнал, излъчващ искря-
що рекламно съобщение на Тримбъл Уиски.

Гуд видял нещо обещаващо в способностите на 
масмедиите, ако са поставени на пресечна точка, 
каквото е мястото, което днес наричаме Таймс Ску-
еър. Той схванал потенциала на локацията, която 

била видима от излизащите от театрите на Бродуей 
всяка вечер. Знакът с уискито ги посрещал, докато 
вървели към току-що построената метростанция. 
Хората по това време казвали, че той е видим от 
миля далечина, даващ на Тримбъл Уиски блясъка и 
отличаването, от които се нуждаело.

3. Най-големият билборд в света е в Мадрид

Сигурно сте очаквали да е на Таймс Скуеър? Това 
щеше да е добро предположение, но през 2018 г., в 
Мадрид, Испания, откриха реклама, която по раз-
мер изпреварва конкуренцията. На площ от 5 265 
квадратни метра, този билборд е с площта на:
•	 20 тенис корта;
•	 игрище за американски футбол;
•	 и е с теглото на мъжки хипопотам.

Според Гинес мадридският билборд надвишава 
предишния рекорд с 265 квадратни метра. Бордът 
рекламирал Форд Еспаня и се появил до Едифисио 
Еспаня. В тази връзка има и още един факт: след за-
вършването на кампанията Форд дарили материала 
за билборда на фондация Апаскови – център, които 
обслужва хора с увреждания.
 
4. Билбордовете на Таймс Скуеър 
 са видими от космоса

Говорейки за Таймс Скуеър, знаете ли, че светлина-
та на билбордовете може да бъде видяна от космо-
са? Истина е.

Член на екипа на Експедиция 35 заснел снимки 
на Ню Йорк Сити по време на мислия през 2013 г. 
Астронавтите казали, че не могат да идентифици-
рат много места, но те със сигурност разпознали 
Сентрал Парк, дълъг правоъгълник в средата на 
Манхатън и ясно виждали ярката светлина на бор-
довете до парка.  Уви, вие не можете да прочетете 
индивидуалните надписи – това може би означава, 
че билбордът е твърде ярък.

5. Ароматизираните билборди като явление

Сетивата направляват желанията ви и когато види-
те неща, които ви харесват по билбордовете, поже-
лавате да ги купите. Ако това работи с едно сетиво, 
защо да не е така и с останалите? Това бил тласъкът  
за уникалната, но не чак толкова успешна идея от 
2010 г., когато търговски обект за хранителни стоки 
в Северна Каролина поставил това, което си пред-
ставял като ароматизиран билборд.

Той миришел на печена пържола и бил обграден с 
много медийно внимание, макар и да не стартирал 
нова тенденция. Оттогава досега има малко кампа-
нии, в които са се използвали ароматизирани бил-
борди.

6. Мнозинството от хората забелязват 
билбордовете

Според проучвания в тази индустрия ние можем 
да бъдем изложени на около 4000 реклами на ден. 
Това е прекалено много, така че всеки рекламиращ 
се трябва да внимава да не пропилее парите си.

Така вие ще сте заинтересувани да знаете, че хора-
та наистина забелязват рекламите на билбордовете. 
Според проучване на "Арбитрон" 71 процента от 
хората казват, че не само забелязват самите бордо-
ве, но им обръщат внимание какво действително 
стои на тях. И над половината твърдят, че когато са 
видели нещо шеговито на билборд, после го споде-
лят с друг човек.

7. Ползваният с най-голям наем в света 
билборд е струвал приблизително 2,5 
милиона долара

Подобаващо ще се върнем на Таймс Скуеър за по-
следния факт. Най-скъпо наетият билборд в света е 
на това място. Гугъл плаща 2,5 милиона долара, за 
да го ползва преди няколко години. Технологични-
ят гигант плащал около 625 хиляди долара на сед-
мица. Това е 125 пъти повече от средната цена на 
наем на билборд в Ню Йорк.

Базирано на среден дневен трафик от 300 хиляди 
души, 9 милиона нюйоркчани и туристи ще видят 
билборда по време на този наемен период.

Едно нещо със сигурност е вярно за билбордовете. 
За хилядите години, през които съществуват, те са 
продължили да еволюират. Кой е предполагал, ко-
гато се появил онзи обелиск преди хиляди години, 
че билбордите, ще се виждат от космоса?

Предоставена  от Аутдор Медиа Тийм

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА БИЛБОРД РЕКЛАМАТА

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

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ за 2023 г.!
   За вестник КВАНТОВ ПРЕХОД    

   каталожен №618
можете да се абонирате чрез фирма "Доби прес" ЕООД 

(тел.  02/963-30-81; 02/963-30-82) 
или на сайта www. dobipress. bg

Вестникът ще ви бъде доставен в дома ви или по куриер. 
Абонамент: за 3 месеца - 9.00 лв.; 
 за 6 месеца - 18.00 лв.; за 12 месеца - 36.00 лв. 

За контакт: 0887/081-959 
е-mail: kvantov_prehod@dir. bg

От Редколегията
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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).


