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От Редколегията

Досега антируските санкции не 
са спасили нито един украински живот, 

но те вече убиват

Бумерангът на санкциите 

П,eor няколко месеца европейските лидери ся-
каш вярваха, че воденето на „тотална икономическа 
и финансова война“ срещу Москва ще бъде лесно. 
„Русия е много голяма страна, с голям народ (…), 
но брутният ѝ вътрешен продукт (БВП) е малко по-
вече от този на Испания“, каза на 1 март пред RTL 
еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон, 
настоявайки, че въздействието на тази икономиче-
ска война в Европа „ще бъде слабо“. Шест месе-
ца след първия залп от западни санкции руската 
икономика усеща удара, но колапс няма. През март 
Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира 
рецесия от 8,5%. Сега Световната банка (СБ) гово-
ри за спад на БВП от 4%. 
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Последвайте ни в 
социалните мрежи:

www.ppvo.bg

Проф. Дарина Григорова:

САЩ и Русия 
ще се разберат, 

ЕС губи от 
военната 
кампания 
в Украйна

„Русия не действа 
бързо, но няма да се 
откаже. 
Границата 1997 г. 
за НАТО
остава в сила

Украинската провокация с ракетата постигна обра-
тен ефект. Киев загуби от този инцидент. Това каза в 
интервю за БНР проф. Дарина Григорова, преподава-
тел по руска история в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“.

„Щатите и ръководството на НАТО не откликнаха. 
Проксито не може да решава какво да се случва на 
бойното поле.“ На стр. 3 

На празните глави 
празниците им пречат

Състезанието „Кой ще е първи в 
русофобията“ тече с пълна сила

/КРОСС/ В последно време русофобията приема 
все по-уродливи форми и се афишира все по-нагло. 
Тя изпълва публичното говорене и все no-агресив-
но се опитва да промени общественото мнение, да 
му наложи нови критерии, за да бъде възприета от 
него като естествена и обичайна за българския дух, 
мислене, отношение към Русия. Какви ли не пово-
ди и причини се търсят, за да се настрои общество-
то срещу Русия и нейната роля в българската ис-
тория. Най-яростният аргумент е определянето на 
факт и явление.свързани с Русия, като „разделящи“ 
хората и обществото. Поради което трябва да бъдат 
омаловажени и понижени в йерархията на истори-
ческите ценности.

Сега отново се подемат спорове за това дали 
Трети март трябва да бъде национален празник. 
Аз намирам провокирането на този спор като нещо 
много скверно и неморално, да не говорим, че е и 
проявление на безкултурие, липса на историческа 
памет, невежество и ленив ум, който предпочита 

На стр. 3  

САЩ определили като 
„колективно наказание или 
колективно изнудване“ пре-
кратяването на участието на 
Москва в споразумението за 
износ на зърно от Украйна. 
Така бил казал говорителят 
на Държавния департамент 
на САЩ Нед Прайс.

Сетиха се американците 
нещо за колективната отго-
ворност!

Конфискуването на руски 
активи за 300 млрд. дола-
ра от Запада следствие на 
персонална вина на руските 
граждани ли са? Забраната 
за руснаци да пътуват из Ев-
ропа отговор на персонална 
вина на всички тези русна-
ци ли е? Недопускането на 
руски спортисти до участие 
в международни състезания 
поради персонална вина на 

тези спортисти ли е? Увол-
нението на главния диригент 
на Мюнхенската филхармо-
ния Валерий Гергиев поради 
лична негова вина за войната 
ли е? Пушкин персонално за 
какво е виновен, та му сва-
лят паметниците? Дори ру-
ските котки бяха наказани да 
не участват в международни 
конкурси! И котките ли носят 
персонална вина за поведе-
нието на Путин и Шойгу?

Със своето лицемерие, 
надменност и демонстрация 
на мускули Западът унищо-
жи международното право! 
Двойни стандарти до двойни 
стандарти! Иначе САЩ има-
ли някакви забележки към 
Русия за „колективните нака-
зания“!

По същото време все пове-
че разумно мислещи хора по 

света започват за разбират, 
че ако в днешния сблъсък в 
Украйна победи Русия, краят 
на многополюсния свят ще е 
бърз и безалтернативен. Ако 
монополът, основан на сила-
та и бруталността, изчезне, и 
на двойните стандарти ще им 
бъде извадено жилото.

Ако Европа без САЩ по 
чудо успее да победи, САЩ 
стават второразряден играч, и 
това също води до победа на 
многополярността.

Ако пък САЩ се намесят 
така, както си знаят, от това 
ще последва Армагедон за 
цялото човечество.

Мирът е безалтернативен. 
Така както и победата на Ру-
сия. Така както и победата 
над геополитическия моно-
пол. Така както и победа-
та над двойните стандарти. 

САЩ, колективната вина 
и световната логика

ДЕКЛАРАЦИЯ 
на НПС на ПП 
„Русофили за 

възраждане на 
Отечеството“ 

по повод обявения
от граждани 

за 26. ноември 2022г. 
„Общобългарски 

поход за мир и 
неутралитет“

Ние, членовете на ПП 
„Русофили за възраждане на 
Отечеството“, подкрепяме 
Общобългарския поход за 
мир и неутралитет защото:

Мнозинството от българ-
ските политици, овластени 
да взимат решения от името 
на Родината ни, с изпраща-
нето на български оръжия за 
Украйна, въвличат България 
във война;

Българският политиче-
ски елит, чрез въвличането 
ни във войната на терито-
рията на Украйна, извършва 
позорно раболепно преда-
телство спрямо преоблада-
ващото мнение на българи-
те за неутралитет;

Въпрос на време. Логиката 
изисква Западът да се дого-
вори, дори и само поради фа-
кта, че без Русия Западът ще 
загуби схватката с Китай.

Да де, ама тези разсъжде-
ния са за мислещи хора. А 
ако човечеството реши да се 
откаже от логиката и мисле-
нето? Ами ще последва Finita 
la commedia.

Та такива разнопосочни 
мисли буди у мен протестът 
на САЩ срещу „колективно-
то наказание“, упражнявано 
от Русия.

Източник
24 май.бг

Николай Малинов

           Ставри Сотиров:  Станахме политически и икономически зависима от 
външни фактори държава. Надеждата е в зараждащия се антиелит, който да 
представи на обществото нова концепция за развитие На стр. 4
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От стр. 1

При този темп богатство-
то на страната далеч не е 
„намалено наполовина“, 

както предричаше на 26 март във Варшава президен-
тът на САЩ Джо Байдън.

Затова пък Европейският съюз е изправен пред 
двуцифрена инфлация, движена от космически цени 
на енергията. В края на септември Франция деблоки-
ра средства, еквивалентни на националния бюджет 
за образование, за да финансира мерки в подкрепа на 
покупателната способност. Берлин утрои този залог 
с план за защита на своята индустрия в размер на 
200 милиарда евро. В Литва инфлацията надхвърля 
20%, и за да може да подкрепи засегнатите от нея 
домакинства и бизнеса, парламентът ускори приема-
нето на бюджета за 2023 г., като об-
щият размер на предвидената помощ 
ще надхвърли 6% от БВП (1). Да не 
говорим за доставките на оръжия и 
финансова помощ за Украйна, чиято 
администрация според МВФ се нуж-
дае от 7 милиарда долара месечно, за 
да може да управлява.

На фона на енергийната криза 
секторите, които вече са засегнати 
от смущенията след пандемията (хи-
мия, производство на стомана, торове 
или хартия), работят на ниски оборо-
ти или затварят: прекалено енергоем-
ки са и рентабилността им е паднала 
под нулата. Някои групи обявиха, че 
искат да преместят производството 
си във Виетнам, Магреб или... Съеди-
нените щати. Последните увеличиха 
с 63% доставките си на втечнен природен газ (LNG) 
и го продават на висока цена за Европа и Обедине-
ното кралство, за да заменят руския продукт (2). 60 
германски компании, в т.ч. Lufthansa, Aldi, Fresenius 
и Siemens, са изкушени да преместят частично про-
изводството си в Оклахома, чийто губернатор похва-
ли сравнителните предимства на щата от страниците 
на бизнес всекидневника Handelsblatt.

На 3 октомври депутатката Ороре Берже все пак 
поздрави шефа си Еманюел Макрон за равносмет-
ката от френското председателство на Европейския 
съюз: „Нашето председателство подкрепи [sic] иде-
ята за стратегическа европейска автономия“. На 
фона на случващото се това поздравление може да 
предизвика само усмивка. Защото (относителното) 
европейско единство, така възхвалявано от пред-
ставителката на мнозинството, показва единствено 
равнение по целите и интересите на Вашингтон. 
Умишлена стратегия или грешка в преценките?

Шокът от инвазията обяснява отчасти това зас-
лепение: ден след атаката Берлин спря окончателно 
пускането на газопровода „Северен поток 2“, което 
Вашингтон искаше от години. Това действие обаче 
беше улеснено от тясното сътрудничество между 
двата бряга на Атлантическия океан, организирано 
от Европейската комисия. Според разследване на 
Financial Times  (3) между ноември 2021 г. и февруа-
ри 2022 г. – месеца на нападението, администрация-
та на президента Джо Байдън е прекарвала „прибли-
зително 10–15 часа седмично в телефонни разговори 
или видеоконферентни връзки с Европейския съюз и 
държавите членки“, за да изготви пакет от санкции 
в очакване на евентуална инвазия. Бьорн Зайберт, 
началник на кабинета на председателката на Евро-
пейската комисия Урсула фон дер Лайен, е придобил 
ключова позиция в управлението на тази совалка 
между Вашингтон и държавите членки. „Никога в 
историята на Европейския съюз не сме имали тол-
кова близки контакти с американците по въпроси на 
сигурността, това е наистина безпрецедентно“, казва 
източник от Комисията.

С първия залп трансатлантическите съюзници се 
споразумяха за стратегия на масивно финансово от-
мъщение (4). Изключването на седем руски банки от 
междубанковата система SWIFT беше съчетано със 

замразяване, всъщност изземване, на половината 
от международните резерви на Руската централна 
банка (около 300 милиарда евро), за да се парализи-
ра спасяването на рублата. Въпреки всичко руската 
банкова система оцеля. Контролът върху капитала и 
задължението за износителите да конвертират 80% 
от своята чуждестранна валута в рубли ограничи-
ха щетите. А руснаците, навикнали на кризи (1988, 
1998, 2008, 2014), не се разбързаха към банкоматите.

След относителния провал на този финансов 
блицкриг табуто върху енергийните санкции падна. 
Разкритията за действията на руската армия срещу 
цивилни в украинския град Буча на 1 април засили 
натиска. На заявлението на германския министър на 
финансите, че „доставките на руски газ не могат да 
бъдат заменени в краткосрочен план“ и че прекъс-
ването „би навредило повече на нас, отколкото на 

Русия“, директорът на Енергийния център на инсти-
тута „Жак Делор“ отговори: „Това чисто и просто 
е лъжа“ (5), без да уточни какви други доставчици 
биха били налични... Този икономист с широко сър-
це и състрадателна душа посочи с пръст Германия, 
защото не била в състояние [„да се откаже от два 
процента от БВП, за да спаси [украински] животи“. 
И добави нравоучително: „Най-важното е, че Влади-
мир Путин няма повече пари, за да води своята вой-
на .“

Приетото през април и май енергийно ембарго 
(незабавно ‒ за 90% от петрола, и поетапно ‒ за газа) 
започна да пълни джобовете на Путин. Ембаргото 
провокира трескаво търсене на заместващи достав-
чици (Норвегия, Алжир, САЩ). А резултатът е на-
лице ̶ скок на цените, който компенсира спада в обе-
мите на износа. Само за петрола си Москва получава 
средно по 20 милиарда долара на месец през 2022 г., 
в сравнение с 14,6 милиарда долара през 2021 г. (6). 
Вместо да бъде обезкръвена, „Русия плува в пари“, 
констатира Елина Рибакова, заместник-главен ико-
номист във Вашингтонския институт за междуна-
родни финанси (7). През февруари същата специа-
листка беше прогнозирала „сриване [на валутата], 
напрежение върху резервите и потенциален колапс 
на руската финансова система“ (8) ... В еуфория от 
цената на въглеводородите, от края на април рублата 
се обменяше на предвоенното си ниво (80 рубли за 
долар), преди да се покачи.

Бумерангът на санкциите засили напрежението в 
Европа. За да спаси индустрията си, Берлин пое ог-
ромен дълг при приемливи лихви, за разлика от Ита-
лия или Гърция, което провокира силно напрежение 
в еврозоната. Разправията се пренесе и към тавана 
за цената на газа, подкрепен от 24 страни, включи-
телно Франция, които смятат, че европейците са в 
състояние да наложат цена на своите доставчици, 
по-специално на американците. „Конфликтът в Ук-
райна не трябва да води до американско икономи-
ческо господство и отслабване на ЕС“, изглежда от-
кри след дъжд качулка министърът на икономиката 
Бруно льо Мер пред Народното събрание. „За нас е 
неприемливо нашият американски партньор да про-
дава LNG четири пъти по-скъпо, отколкото на свои-
те индустриалци.“ Германия, Дания и Холандия се 

противопоставиха на въвеждането на ценови таван 
от страх потоците да не се отклонят от жадния за газ 
европейски пазар.

Със сигурност Русия не се е сблъскала с най-труд-
ното: вероятното структурно икономическо отслаб-
ване на страната. Що се отнася до въглеводородите, 
Азия ще може да поеме само част от това, което ще 
остане непродадено. Пекин не е склонен да разхла-
би ембаргото върху западните технологии, за да не 
попадне под ударите на американския гняв. Също 
така ръководителят на европейската дипломация 
Жозеп Борел призова за „стратегическо търпение“ 
. Ще може ли обаче той да предложи „ефективни“ 
санкции, когато руската рецесия се задълбочи през 
2023 г.? Всичко зависи от това каква цел се преслед-
ва. Руско военно поражение? Край на режима на г-н 
Путин? Изобщо не е сигурно, че наборът от мерки, 

който се провали в Иран или в Север-
на Корея, ще успее в Русия. Особено 
след като някои страни отказват еди-
надесетата по големина икономика 
в света да бъде отрязана. Въпреки 
сближаването си с Вашингтон, Ню 
Делхи, който е в съперничество с 
Китай, добави към традиционните си 
оръжейни покупки и масови поръчки 
за руски петрол (почти милион баре-
ла на ден). Стълб на американското 
влияние в Близкия изток, Саудитска 
Арабия се съюзи с Русия в рамките 
на ОПЕК+, за да саботира инициати-
вата за ограничаване на цените на пе-
трола. Картелът реши да намали про-
изводството, въпреки посещението в 
Рияд на 14 и 15 юли на американския 
президент, който сега плаши с „по-

следствия“...
Това е парадоксът на „това ново изкуство за уп-

равление на икономиката, способно да нанася щети, 
което съперничи на военната мощ“, както възхваля-
ваше Байдън през март във Варшава (9). Прилагайки 
го към Русия, втория по големина износител на пе-
трол в света и един от главните доставчици на ос-
новни продукти като торове и пшеница, Вашингтон 
и неговите съюзници пристегнаха с турникет светов-
ното кръвообращение. Въпреки това „широкото ин-
тегриране на пазарите разширява каналите, по които 
шоковете, причинени от тези санкции, се предават на 
световната икономика (…) , обяснява проучване на 
МВФ (10). Не е изненадващо, че точно развиващите 
се страни, нетен вносител на суровини, не се присъе-
диниха към санкциите срещу Русия – те са най-изло-
жени на риск от кризи в платежния си баланс, ако ру-
ският износ остане под натиск за продължителен пе-
риод.“ В резултат на това начините за заобикаляне на 
ограниченията чрез държави, които не са съгласни с 
Вашингтон, се умножават, което прави целта за хер-
метично изолиране на Русия илюзорна. За първи път 
крайнодесният бразилски (доскоро) президент Жаир 
Болсонаро се изказа като народен защитник в нача-
лото на октомври: „Ние не смятаме, че най-добрият 
път е приемането на едностранни и целенасочени 
санкции, в противоречие с международното право. 
Тези мерки попречиха за възстановяването на иконо-
миката [след пандемията от Covid-19], те нарушават 
човешките права на уязвимите групи от население-
то, включително в Европа“ (11). По време на среща с 
руския си колега (приета като провокация от Париж) 
сенегалският президент Маки Сал призова западня-
ците да изключат хранителния сектор от обхвата на 
своите санкции, преценявайки, че те създават „сери-
озни заплахи за продоволствената сигурност на кон-
тинента“. Изказването му е в съзвучие с ООН, която 
предупреди за „възможен ураган от глад“ . Близо 20 
милиона афганистанци са изправени пред остра про-
доволствена несигурност след изтеглянето на САЩ, 
според Организацията по прехрана и земеделие на 
ООН (FAO). Санкциите все още не са спасили живот 
на нито един украинец, но те вече убиват.

Превод Юрий Борисов
източник: Le Monde diplomatique

Бумерангът 
на санкциите
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„Киев не прави реална политика, а политически 

акционизъм. Това е пиар кампания, която разчита на 
краткотраен медиен ефект“, подчерта тя и сравни по-
литическия стил на Украйна със заливането с черна 
боя на шедьовър на Густав Климт от екоактивисти.

„Русия разчита на това, което се случва на земята, а 
не във виртуалното пространство. Байдън, колкото и 
да е привично разсеян, в случая с украинската прово-
кация беше категоричен.“

В анализа си Григорова постави въпроса „защо, 
след като се изсипват толкова оръжия в Украйна, на 
Зеленски не му стига и иска официална намеса на 
НАТО“.

„Той иска вече и военна сила, жива, а това няма да 
го получи. Няма кой да воюва за Украйна. Екзалтира-
ните атлантици не го разбират. Киевският режим също 
– там има момент на умопомрачение, но това е реал-
ността.“

Отказът на НАТО да се включи е много симптома-
тичен, смята тя.

Щатите и Русия ще се разберат, но ЕС губи от тази 
военна кампания и от активното си участие в нея, това 
ще съсипе Европа финансово и не само, коментира 
проф. Григорова в предаването „Политически НЕко-
ректно“.

„Това са двете най-мощни ядрени свръхдържави. Те 
ще решат какво ще се случи. За съжаление, ЕС също е 
някакво голямо прокси. Украйна е малкото прокси, ЕС 
е голямото прокси, идеологическото острие на демо-
кратите в САЩ.“

„Първите звънчета са в Одеса, но няма да са по-
следните“, каза още преподавателят за обстановката и 
настроенията в Украйна на прага на зимата.

„В Одеса вече има протести заради липсата на ток, 
но протестите не са срещу злокобния Путин, а срещу 
киевските власти. И този тип протести ще нарастват, 
защото Русия методично унищожава енергострукту-
рата на Украйна, въпреки приказките в медиите, че 
няма снаряди или ракети. Тоест тилът, украинският, 
вече е под въпрос.“

По темата с оттеглянето от Херсон историкът заяви, 
че това е по-скоро политическо решение, отколкото 
военно.

„Когато една армия отстъпва, тя е уязвима. Украин-
ците не посмяха да нападнат руснаците в този момент, 
когато са най-уязвими. Руснаците отдавна евакуираха 
хората, дори паметниците си. Но те ги евакуират, за да 
се върнат. (…) Херсон беше отстъпен, а не отвоюван.“

„Военните действия включват и тактически отстъ-
пления. Реакцията на тези, които са по-близо до во-
йната – в Донбас, беше по-сдържана и реалистична, 
далеч от ура-патриотичната истерия в Москва, отбе-
ляза проф. Григорова във връзка с критиките срещу 
решението Русия да се изтегли от Херсон.

„Имперски възторжените идеолози в Москва нямат 
силиците да обърнат общественото мнение. Руснаци-
те имат опит с войните и сега си го припомнят посте-
пенно. Русия не действа бързо, но тя няма да се откаже 
нито от Донбас, нито от демилитаризацията и денаци-
фикацията на Украйна. (…) Зимата ще последва во-

енна реакция чрез контранастъпление. Битката ще се 
реши в Донбас.“

Границата 1997 г. за НАТО остава в сила и тя ще 
бъде спазена. Това е една от целите на военната опера-
ция, посочи Дарина Григорова.

Патологичната русофобия прилича на антисеми-
тизма – това е същата форма на заклеймяване, но кате-
гориите са различни. Сегашната русофобия е странна 
и тъжна деградация, гласи оценката на историка.

„Това е твърде жалко за съвременна Европа. Това е 
варваризация.“

Според нея обаче в България това не е трайно яв-
ление.

„То е превзело медиите, които в по-голямата си част 
са радиоточки, но то няма ефекта, който иска да по-
стигне. Обречено е. България има специални отноше-
ния с Русия.“

Относно решението на парламента да се предо-
стави военна помощ на Украйна и какво мнозинство 
представляват гласувалите за това депутати на фона 
на масовите нагласи срещу изпращането на оръжие 
проф. Дарина Григорова изтъкна:

„За първи път официално българско оръжие ще 
убива руснаци и украинци. Мислите ли, че това ще 
бъде забравено? Пример с Унгария – отказват да обу-
чават украинци, отказват да дават оръжие, отказват да 
се включат в санкциите срещу Русия. Държава, която 
е член на НАТО, но има достойнство, а при нас наблю-
даваме слугите, които не поемат отговорност.“

източник: epicenter.bg
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Проф. Дарина Григорова:

САЩ и Русия ще се разберат, ЕС губи от 
военната кампания в Украйна

да говори, за да се хареса на определени кръгове, 
вместо да мисли и да търси истината. Още по-про-
тивна е русофобията, когато се облече в професор-
ска тога, от която излизат наукообразни тези, пре-
тенции, имитация на знания, заклинателни призи-
ви, нетърпящи възражения и противене.

Тези „професори“ си въобразяват, че намират 
лесно формата, за да покажат, че са прави. Ще да-
дат интервюта, ще се съберат на конференции, по-
сле ще потриват ръце в знак на самодоволство, че 
много знаят, че им вярват и че са достатъчно убеди-
телни, за да стане на тяхното.

Трима измежду тези станали вече безброй про-
фесори от Велико Търново, специалисти по исто-
рия {Милко Палангурски, Пламен Павлов, Петко 
Ст. Петков), заявяват, че е време да преразгледаме 
българската празнична система за да я сложим в 
ред, да подредим празниците и им придадем ново 
значение и смисъл. Защо ли?

Защото Трети март разделял хората и няма право 
да бъде националният празник на България. Вмес-
то него да се приеме 24 май за такъв празник.

Но преди това десет години да изкараме без на-
ционални празници, за да помислим в края на десе-
тата кой ден ще изберем.

Кое поражда противоречия в Трети март и кое 
в него разделя обществото? Разбира се, необходи-
мостта на този ден да се каже, че празнуваме Деня 
на българското освобождение от османско (турско) 
робство и че Русия е тази, която ни освободи.

И да се положат венци и цветя, както и да има 
поклонения на паметниците на загиналите руски 
войници и офицери. Там ще трябва да се изрази 
българската благодарност на руските освободите-
ли. А за нашите професори това ще е непоносимо. 
Защото глупостта, наречена русофобия, е обявила, 

На празните глави 
празниците им пречат

че Русия е наш враг и противник на Запада. Щом е 
така, тя не може да ни освобождава, а само да ни 
окупира, за да завземе проливите и да създаде вър-
ху нашата свещена земя Задунайска губерния. И 
нищо повече!

Оттам насетне професорите негодуват, че наро-
дът отдава почит на тези, които са искали да съз-
дадат Задунайска губерния и да превземат пропи-
вите. Нищо че народът е бпагодарен и помни друга 
история. Различна от професорската. Но защо това 
да е спор или как е установено, че тук именно е 
разделителната линия в обществото? И нима, ако 
тук се води някакъв спор. той непременно трябва 
да се разрешава с отмяната на Трети март като на-
ционален празник? Не е ли по-добре професорите 
и русофобите да прочетат историята и да не лъжат 
другите, че я познават.

Този път русофобите професори измислиха 
нещо, което, очевидно, им се струва хитро: органи-
зираха конференция, която нарекоха научна, събра-
ха професори и доценти като тях русофоби и в един 
глас потвърдиха, че Трети март разделял общество-
то. И че трябвало да се обгледа системата от праз-
ници в нейната пълнота и цялост и да се изправят 
слабостите и грешките в нея.

Ако обаче намеренията им бяха научни, за да се 
обсъди важен според тях проблем, изискващ учас-
тието на повече учени и специалисти, те щяха да си 
направят конференцията а после навярно още една 
или две и спокойно, с аргументи, с научна амби-
ция щяха да се опитат да формулират същността 
на проблема и да покажат възможните му решения. 
Но не, те пишат отворени писма, свикват прес-
конференции, дават още интервюта, за да оспорят 
сегашния национален празник и да продължат да 
твърдят, че той ни разделял. Това ли е научната им 
съвест, морал и обективност? Впрочем това е!

Иначе защо ще правят подобна конференция с 
участието на хора, които нямат кой знае какъв ав-
торитет и престиж, но пък потвърждават охотно 
мнението на тримата инициатори. А уж всичко е 
като истинско, научно, професорско, обективно и 
със съзнанието, че трябва да се свърши работа за 
науката.

Имитирайки наука, тези професори задоволяват 
своята глупава и бездарна русофобия, а може и да 
изпълняват нечия политическа поръчка. На кон-
ференцията пролича, че това е напълно възможно. 
Няма да коментирам идеята им 24 май да замени 
Трети март като национален празник, защото те 
не са я аргументирали. Само е маркирано, че този 
празник не разделял, а обединявал обществото.

Но както и да се аргументира тезата им, трябва 
да се знае, че националният празник обикновено е 
денят, в който е създадена или възстановена държа-
вата. А именно на Трети март е възстановена офи-
циално чрез Санстефанския мирен договор българ-
ската национална държава.

В този договор, сключен между Русия и Турция 
на 19 февруари/З март 1878 г., в чл. 6 е записано: 
„България се издига в автономно, поданно княже-
ство, с християнско правителство и народна мили-
ция“.

Спирам дотук, защото, както се казва, на празни-
те глави празниците им пречат...

Проф. Панко Анчев

От стр. 1
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Ставри Сотиров – 
член на ИБ на НПС 
на ПП “Русофили за 
възраждане на Оте-
чеството“, секретар 
партийна политика

 

Надеждата е в зараждащия се антиелит, кой-
то да представи на обществото нова концепция 
за развитие. Това обяви пред медията ни Ставри 
Сотиров, член на ИБ на НПС на ПП „Русофили за 
възраждане на Отечеството“ и секретар по пар-
тийна политика на партията

– Г-н Сотиров, миналата седмица заседава IV 
конгрес на ПП „Русофили за възраждане на 
Отечеството“. Какви въпроси обсъждахте на 
форума?

– На 12 ноември се проведе второто заседание 
на конгреса на партията. Председателят Николай 
Малинов представи политически доклад на Нацио-
налния политически съвет за периода 25.09.2021 – 
12.11.2022 г. В доклада бе отбелязано, че днес ние 
живеем в условията на прокси войната на водения 
от англосаксонците „колективен Запад“ срещу Ру-
сия в Украйна. От своя страна тези драматични съ-
бития реанимираха дълбоко вкорененото в западна-
та политическа култура русофобство, издигайки го 
на смайващи висоти, което породи безпрецедентен 
външен и вътрешен натиск върху българските ру-
софили. В анализа на поведението на партията през 
последната година бе подчертано, че ниските в 
сравнение с нашите цели и възможности резултати 
на изборите изискват няколко неща:

– да превърнем в публичен факт нашите предим-
ства – а това са идеологията и международните ни 
контакти. Ние не можем да разчитаме на политтех-
нологии, а само на силна идеология и ярко афиши-
рани ценности;

– тъй като не можем да разчитаме на поведение 
на системна партия, защото ние не сме такава, тряб-
ва да развием у себе си необходимата здравословна 
агресивност;

– да не сме активни само по време на избори, а да 
проявяваме постоянна активност, защото електорат 
се създава между изборите, а по време на избори 
само се мобилизира;

– сериозно внимание и работа се изисква за прео-
доляване на нашите недостатъци – медийно блоки-
ране, слабо развита мрежа от структури в страната 
и недостатъчно финансиране.

Накрая ще цитирам дословно заключението на 
доклада: „Това бурно и съдбоносно за България, 
славянството и православието време изисква мак-
симална мобилизация на силите, концентрация на 
вниманието върху главните проблеми и къртовска 
апостолска работа в защита на изконните българ-
ски национални интереси.“

Със задоволство мога да кажа, че уважиха наша-
та покана и взеха участие в работата на конгреса ре-
дица представители на политически партии и граж-
дански сдружения, което ясно показва, че ставаме 
все по-желан партньор.

 – Форумът прие ли решения и какви са те?

– След проведена задълбочена дискусия докла-

дът бе приет единодушно от делегатите на конгре-
са. Също така бе актуализиран съставът на НПС и 
ИБ на НПС на партията. При избора акцент беше 
даден на по-широкото регионално представител-
ство в Съвета. Създадени са и нови оперативни зве-
на в Националния политически съвет на партията, с 
ръководители по направленията: местна политика, 
кадрова политика и партийна дейност.

 – Русия и Украйна са вододел не само сред 
депутатите в НС, а и в обществото. Какво пе-
челим и какво губим като държава. Иконо-
мически и морални последици ще има ли? 
Какви са те?

– И в този парламент отново имаме огромно мно-
зинство от депутати, които подкрепят нацисткия 
режим в Украйна. Отново имаме сериозно разми-
наване между нагласите на българското общество и 
действията на неговите избраници. Ако ме попита-
те защо се получава така, директно ще ви отговоря, 
че това е следствие на политическия инженеринг 
на посолството на една голяма, задокеанска, „брат-
ска“ нам държава. Изборите реално не отразяват 
нагласите на хората, а така наречените системни 
партии се посочват и избират от „Козяк“ No 16 чрез 
съответните манипулации в изборния процес. Така 
стигнахме до един политически елит, чийто коефи-
циент на качество падна до изключителна посред-
ственост и низини. Искам да отбележа, че това не 
е случайно. На нашите задокеански приятели им 
трябва точно такъв некомпетентен, послушен и го-
тов на всичко елит, за да заслужи благодеянието на 
господаря си. Така днес българският политически 
елит де факто е един компрадорски, колониален 
елит, който служи единствено на чужди интереси, 
като не забравя личното си благополучие. Веднага 
за пример мога да посоча решението на Народното 
събрание за предоставяне на оръжие за Украйна. 
Оставям настрана дали това кореспондира с Кон-
ституцията на Република България. Повече от 85% 
от българите заявяват своето категорично мнение 
за ненамеса в този конфликт. Огромното мнозин-
ство симпатизира на действията на Русия и въпреки 
това депутатите в парламента с мнозинство гласу-
ват срещу нагласите на собствените си избиратели. 
Категорично може да се каже, че с това си решение 
този политически елит окончателно скъса връзката 
между себе си и българското общество. Предстои 
да видим развръзката.

А какво губим или печелим ние като държава, аз 
не виждам никаква печалба и поредицата от кризи 
доказва това. За съжаление ние загубихме нацио-
нален суверенитет. България е една политически и 
икономически зависима от външни фактори държа-
ва. Няма да се учудя и виждам предпоставки в тази 
посока, ако бъдем принудени да изпратим военен 
контингент, който да се бие на страната на Украй-
на. Безспорно този парламент без проблем може да 
вземе такова решение и тогава сегашните ни кризи 
ще ни се струват като цвете. Колкото до моралните 
последици ще дам за пример това, което се случи в 
Полша. Преди всичко съм съпричастен с мъката и 
болката на близките и роднините на загиналите тол-
кова нелепо двама полски граждани. Първоначално 
реакцията беше срещу Русия и призивите бяха за 
задействане на чл. 5 от договора за НАТО. После, 
като стана ясно, че ракетите са изстреляни от ВСУ, 
някак си с половин уста бе казано това и Русия е пак 
отговорна и виновна за инцидента. За мен няма ни-
какво съмнение, че това е умишлена провокация на 
управляващия нацистки режим в Киев. Питам, след 
като имаме нападение срещу държава от НАТО, 
защо не се задейства прословутият чл. 5. Толкова за 

морала. Нека всеки да си прави изводите. Колкото 
до вината на Русия ще кажа, че ако не беше Майда-
на, ако се спазваха Минските споразумения, днеш-
ните събития нямаше да съществуват. Така че ця-
лата отговорност е на САЩ като организатори и на 
сегашните лидери на ЕС като техни послушници.

 – Възможно ли е България да бъде с Русия в 
сърцето и с разума в ЕС? Въобще може ли да 
има подобно сътрудничество?

– Въпросът Ви пряко кореспондира с една от ос-
новните цели на нашата партия. Вижте, географски 
България и Русия са част от Европа. Исторически 
погледнато и двете страни в различни периоди са 
допринесли за развитието на Европейския конти-
нент. С Русия, освен че тя е нашата освободителка, 
ни свързват дълбоки духовни, културни и ценност-
ни връзки. Така че аз не се съмнявам в приятелски-
те ни отношения с Русия, независимо от сегашните 
обстоятелства.

В момента пред ЕС има два пътя. Единият е 
той да се федерализира и да стане единен субект, 
в който държави като Германия и Франция да взе-
мат важните решения и да ги налагат на останалите 
сегашни държави, другият път е да се саморазпус-
не. Мисля, че първото трудно може да се случи. В 
момента в различните европейски общества вър-
вят процеси, които искат сериозни промени на во-
дените от ЕС политики. Като се вземе предвид и 
мнението на редица сериозни геополитически ана-
лизатори, перспективата пред САЩ е да бъде една 
регионална сила. Новият световен лидер ще бъде 
Китай, така че нашите задокеански приятели няма 
да имат необходимия ресурс да поддържат влияние-
то си на Балканския полуостров и предстои тяхното 
изтегляне от тук, както и да намалят своето влияние 
и върху останалия Европейски континент. Ето тук, 
при тези обстоятелства виждам положителния от-
говор на Вашия въпрос. Предстоят сериозни геопо-
литически промени.

 – Във вътрешно-политически план как съз-
дадената обстановка се отразява на хората и 
тяхното ежедневие?

– Хората са обезверени. Доходите им стигат едва 
да си покрият текущите си нужди. Нямат надежда 
в нищо и никого. Намират се в пълна безизходица. 
Хубавото в тази мрачна картина е, че започва да се 
усеща създаване на един нов, ще цитирам доц. Ва-
лентин Вацев, антиелит. Надявам се, че скоро тези 
хора ще изработят и представят на обществото една 
нова концепция за развитие, съобразена с нуждите 
на хората и българската специфика.

– Каква е Вашата прогноза – ще посрещнем 
ли 2023 година с редовно правителство? Има-
те ли прогноза кой ще бъде мандатоносите-
лят?

– Първо искам да кажа, че в парламента, с изклю-
чение донякъде на ПП „Възраждане“, останалите 
партии нямат идеологически различия. Големият 
спор, който се превръща в политическа криза, е кой 
да има водеща роля при разпределение и разходва-
не на публичните средства. Иначе тяхната ценност-
на система е една и съща. Като се вземе предвид и 
васалното им поведение, по-вероятно е да има пра-
вителство. Формулата, по която ще бъде съставено 
то, ще я подскажат нашите задокеански приятели.

източник: Старозагорски новини

Станахме политически и икономически 
зависима от външни фактори държава
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- Какво заключение трябва да направим от 
последните избори в България

ИП: Това, което е важно да се пдчертае, е твър-
де слабото участие на избирателите - от около 37%. 
Това е рекорд и ако се прибавят и ако се добавят и 
5%, които гласуваха с „не подкрепям никого”. Сле-
дователно 2/3 от имащите право на глас отказаха да 
се произнесат.

Изразявайки така, по техния си начин, пълното 
отрицание на политиките, провеждани от различ-
ните политически партии, които се редуваха във 
властта. За да обясним това специфично за Бълга-
рия явление трябва да отворим една историческа 
скоба.   

- Какво ни казва тази историческа скоба?

ИП: Най-общо и това се приема от голямата част 
от населението съществуват две основни раздели-
телни линии, които дълбоко разделят българското 
общество. От една страна, разделителната линия 
ляво-дясно и от друга страна, проруската (русофил-
ска) и антируската (русофобска) ориентация. Тези 
две разделителни линии имат дълбоки исторически 
корени, специфични за българското общество.

- Кои са тези корени?

ИП: Да започнем с първата от тези две раздели-
телни линии, макар че в много случаи те съвпадат. 

Може да се приеме, че началото на тази линия 
е 9 юни 1923 година, когато един кървав преврат 
свали демократично избраното правителство на зе-
меделската партия, министър-председателят Алек-
сандър Стамболийски беше убит и бе установена 
диктатура. По този начин беше прекъснат периодът  
на парламентарна демокрация от освобождението 

На 21 октомври т.г. председателят на НД „Русо-
фили“ и председател на ПП РВО Николай Малинов 
се срещна в Москва със Сергей Лавров, министър 
на външните работи на Руската федерация. 

Нови избори, политическата криза продължава!

на страната през 1878 година. Много изтъкнати 
интелектуалци бяха убити от полувоенни командо-
си. Започва една истинска гражданска война, която 
продължава почти двайсет години до септември 
1944 година. Може да се твърди, че по този начин 
беше прекарана първата разделителна линия.Тя 
беше скрита по времето на социализма.Тя беше от-
ново активирана чрез истинския преврат, извършен 
от част от ръководството на Българската комуни-
стическа партия под влиянието на предателите 
перестройчици, ръководени от Горбачов и Елцин. 
Периодът, който последва след ликвидирането на 
социализма, беше катастрофален за страната. Тряб-
ва да се подчертае, че всичко това беше направля-
вано от чуждестранни съветници и преди всичко 
американски. Населението намаля от близо 9 мили-
она през 1989 година до малко повече от 6 милиона 
понастоящем. Селското стопанство е опустошено, 
цели отрасли от тежката промишленост – разруше-
ни. Всичко това предизвика отвращение и апатия в 
населението. Хората не виждат изход от тази ситу-
ация. Нещо повече, не съществува истинска лява 
партия. Комунистическото движение е слабо. Бив-
шата комунистическа партия, прекръстена на со-
циалистическа, загуби не само революционния си 
характер, но е социалистическа само по име. 

- Това е първата причина, коя е втората?

ИП: Втората се основава на историческите тра-
диции. Не бива да забравяме, че руският, свят т. е. 
славяно-православният свят има своите корени в 
България. Тук беше създадена кирилицата, Русия 
беше покръстена от България. Следователно връз-
ките между българския и руския народ са древни и 
солидни. Не трябва да се забравя, че България беше 
освободена през 1878 година благодарение на руско-
турската война, в която загинаха повече от 250000 

руски войници. Българите пазят паметта за подви-
га на руските войници. За да констатираме това, е 
достатъчно да се разходим из улиците на столицата 
София. Главният булевард на София носи името на 
руския император Александър Втори, този, когото 
наричат Цар Освободител. По средата на този буле-
вард точно срещу сградата на Народното събрание 
се намира паметникът на Александър Втори.Зад 
същата тази сграда се намира най-голямата право-
славна църква на Балканите, която носи името на 
руския светец Александър Невски. Това е храм-па-
метник, построен с пожервованията на целия бъл-
гарски народ за увековечаване паметта на руските 
войници, загинали в Освободителната война. На съ-
щия булевард се намира величественият паметник 
в чест на Съветската армия. Трябва също така да 
се подчертае, че след Октомврийската революция 
двете течения-русофилското и това на революцион-
ната левица до голяма степен съвпаднаха. България 
беше единствена от сателитите на нацистка Гер-
мания, която не беше във война със СССР и през 
цялото време в София имаше съветско посолство. 
Нещо повече, България беше единствена от сатели-
тите на нацистка Германия, в която имаше съпроти-
ва и партизанско движение. Трябва да добавим, че 
според сондажите между 65 и 75% от българското 
население се обявява за проруски настроено. За съ-
жаление, с присъединяването на страната към ЕС и 
НАТО много от традиционните връзки с Русия бяха 
прекъснати.

- Кой управлява сега България?

ИП: Една компрадорска и корумпирана поли-
тическа класа е на власт от повече от 25 години. 
Въпреки това народът се съпротвлява по мълчалив 
начин. През септември тази година, една седмица 
преди парламентарните избори, няколко хиляди 
души се събраха на традиционния годишен събор 
на русофилите. От друга страна, с  настоящите меж-
дународни събития и с факта, че страната е вкарана 
в ероатлантическата система, която е в противоре-
чие с историческите и културни традиции, голяма 
част от русофилите счита за безполезно да участва  
в парламентарни избори.

На четвърти октомври 2022 година в България  се проведоха прламентарни 
избори. Те са четвърттите избори от април 2021 година. Те не донесоха 
съществена промяна в съотношението на политическите сили и е вероятно, 
че няма да решат политическата криза, предизвиквайки нови избори през 
март. За да разберем ситуацията поставихме няколко въпроса на Иван Пенчев 
(ИП) пъри секретар на Партията на българските комунисти.

Втора среща за месец на 
Николай Малинов със Сергей Лавров

Основната тема на разговора, който е продъл-
жение на разговора, проведен между Николай Ма-
линов и Сергей Лавров през септември т.г., бяха 
възможностите на русофилските организации да 

съдействат за изграждането на пълноценен и пози-
тивен образ на Русия; да помагат за утвърждаване-
то на историческата памет в подкрепа на позитивни 
отношения между българския и руския народи; да 
се включват активно в диалога с неправителствени 
и политически организации в рамките на възмож-
ната и необходима „народна дипломация“.

Сергей Лавров подчерта, че неправителствените 
организации по света с позитивно отношение към 
Русия, включително и русофилските организации 
в България, могат да направят много по посока на 
утвърждаването на многополюсния свят, чиято ос-
нова, философия и цел е добронамереното и кон-
структивно сътрудничество между народите.

Николай Малинов даде на своя домакин допъл-
нителна информация за дейността на русофилски-
те организации в България, които чрез своето раз-
нообразие и специфика не изчерпват активността 
на НД „Русофили“.

Двамата събеседници потвърдиха своето общо 
разбиране, че са необходими по-чести и съдържа-
телни взаимодействия между българските русофи-
ли и руснаците, които обичат България и които са 
свързани по един или друг начин с нея.

Сергей Лавров и Николай Малинов се догово-
риха за регулярни срещи по повод на обсъжданите 
теми

източник: ppvo
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Българската политическа класа днес, в пълно 
противоречие с изконната, исторически обусловена-
та симпатия на мнозинството от българския народ 
към Русия, изцяло подвластна  на егоистичните си 
инстинкти, извършва цивилизационно предателство 
към същия този народ, в чийто суверенитет се кълне.

Политическите сили, взели решението за оказ-
ване на военна помощ на Украйна, са представени 
в парламента от едва една-четвърт от българските 
граждани, което прави това на пръв поглед законно 
решение нелегитимно.

Ние, членовете на ПП „Русофили за възраждане 
на Отечеството“, подкрепяме Общобългарския по-
ход за мир и неутралитет въпреки:

Евроатлантическата пропаганда, която излива 
стотици милиони долара за десетилетно манипули-
ране на българското обществено мнение, която се 

опитва да издигне медийни телени огради, да раз-
дроби, да обезсърчи, да всеe страх и да обезсили 
мнозинството от българския народ, който доказано 
желае България да поддържа приятелски и братски 
отношения с Русия;

Нищожните медийни, финансови и организа-
ционни ресурси на привържениците на Мира и на 
българския неутралитет, които не позволяват масо-
во и политическо обединяване в името на една су-
веренно формирана политика на България.

Ние, членовете на ПП „Русофили за възражда-
не на Отечеството“, подкрепяме Общобългарския 
поход за мир и неутралитет защото сме абсолютно 
убедени в своята стратегическа правота, че нашето 
поведение е съзвучно с дълготрайните интереси на 
нашите деца и внуци. И защото геополитическата 
конюнктура се противопоставя на националните 
интереси.

От стр. 1

Декларация на НПС на ПП „Русофили за възраждане 
на Отечеството“  по повод обявения 

от граждани за 26. ноември 2022 г.
„ОБЩОБЪЛГАРСКИ ПОХОД ЗА МИР И НЕУТРАЛИТЕТ“

Декларация на ПП „Русофили за възраждане на 
Отечеството“ по повод на решението на Народното 
събрание за предоставяне на военна подкрепа на 
Украйна

Решението на 48-ото Народно събрание за из-
пращане на оръжие на Украйна в конфликта ѝ с Ру-
сия е срамен и позорен акт, който може да има за 
България много тежки последици!

Задокеанските послушници ни изправят срещу 
нашите братя – освободители така, както през де-
кември 1941 г. фашисткото правителство, послуш-
ник на Германия на Хитлер, обяви война на САЩ и 
Великобритания. И днес се използват същите аргу-
менти – това било акт на съюзническа солидарност 
и било символичен акт. След този „символичен“ 

акт София потъна в руини и даде стотици невинни 
жертви. Този „символичен“ акт беше престъпле-
ние, което доведе до страшно наказание. И днес де-
путатите, приели това решение, извършват престъ-
пление срещу българския народ и можем само да се 
молим войната по-скоро да свърши без да последва 
ново наказание.

„Г-да народни представители! Правителството 
смята, че то изпълни своя дълг. То е убедено, че и 
вие ще одобрите взетото от него решение, проник-
нати от съзнанието, че то отговаря на интересите 
на страната и на нуждите на днешния момент. По 
такъв начин и ние, наред с останалите държави от 
Тристранния пакт, ще можем да допринесем за съз-
даването на новия ред в Европа…“ – това са думи, 

произнесени на 13 декември 1941 година от XXV 
Народно събрание. Днешната българска „Коалиция 
на войната“ отново спряга „чест“, „достойнство“, 
„солидарност“, „национален интерес“. И отново 
служи на чужди интереси, като ни вкарва в чужд 
конфликт.

Най-циничното от всички използвани аргументи 
на войнолюбците депутати е, че военната помощ за 
Украйна работи за Мира. „Войната е Мир!“, както 
се провикна Оруел. И как ще се постигне този мир? 
С още и още оръжия? С окупирането на Русия? Или 
с избиването на украинците до крак? Нямаме други 
думи към тази „Коалиция на войната“ освен „Исто-
рическо късогледство!“, „Продажност!“ и „СРАМ!“

източник: ppvo

МЕМОРАНДУМ за 
сътрудничество и съвместна 

дейност на НДР със 
Сдружение „Бесарабски 

приятели“
На 17.11.2022 г., водени от стремежа за обе-

диняване на българската нация и постигане на 
всестранен напредък на България, в гр. София 
се сключи Меморандум за сътрудничество и 
съвместна дейност, между: Национално Дви-
жение Русофили, представлявано от Николай 
Малинов – председател на Националния съвет 
на Движението и Сдружение „Бесарабски при-
ятели“, представлявано от Валери Делибал-
тов – председател на Управителния съвет.

Страните декларираха своята воля и ангажи-
раност да обединят усилията си за осъществява-
не на сътрудничество за постигане на по-високо 
ниво на взаимно опознаване и интеграция на ком-
пактните български общности зад граница и бъл-
гарското общество.

Страните се споразумяха да си сътрудничат в 
следните области:

1. Съвместно организиране на различни масо-
ви инициативи, посветени на взаимното опозна-
ване на българите, живеещи в и извън България 
– събори, фестивали, спортни мероприятие, екс-
курзии, регионални срещи и др.

2. Организиране на различни културни прояви: 
художествени, етнографски и фотоизложби, доку-
ментални и художествени прожекции, творчески 
срещи, концерти – от и в компактни български 
общности, други мероприятия в духовната сфера.

3. Съдействие за изграждане и поддържане на 
връзки и взаимодействия с академични среди и 
научни институции и организации в България, 
Украйна, Молдова, Русия и др., с цел опазване и 
обогатяване на културните традиции, разработва-
не на съвместни изследователски проекти и науч-
ни експедиции, развитие на музейното и библио-
течното дело и др.

4. Подкрепа на българските училища извън 
България при изучаването на българската исто-
рия, език и литература. Оказване на съдействие 
на ученици и студенти за обучение в български 
специализирани средни училища и висши учебни 
заведения.

5. Съдействие за включване в програмите на 
българските училища на теми, предмети и иници-
ативи, свързани със запознаване на младите хора 
с историята, културата, традициите и достижени-
ята на българската диаспора по света.

Росица Младенова

На 17.11.2022 г., в гр. София се сключи 
Меморандум за сътрудничество и съвместна 

дейност между:
Национално Движение Русофили, представлява-

но от Николай Малинов – председател на Нацио-
налния съвет на Движението и

Съюз на пенсионерите – 2004 Обединени, пред-
ставляван от Валентина Николова – председател на 
Управителния съвет на Съюза.

При осъществяване на съвместната дейност, 
Страните ще се ръководят от следните основни 
приоритети:

1. Обединяване на българското общество на ос-
новата на разбирането, че основен фактор за разви-
тието и просперитета на България и осигуряване на 
пълноценен и достоен живот на българските граж-
дани е развитието и задълбочаването на българо-
руските политически, икономически и културни 
отношения.

2. Установяване и развитие на различни форми 
на обучение и включване на възрастните хора в 
обществения живот на страната и повишаване на 
тяхната социална активност. Популяризиране на 
приноса им за развитието на България и българско-
то общество.

3. Защита на правата и интересите на възрастни-
те хора във всички области на обществения живот, 
повишаване ролята и авторитета на Съюза във въ-

трешен и международен план.
4. Подкрепа, развитие и обогатяване на нацио-

налната ценностна система, основана на чувствата 
на уважение, привързаност и любов към славян-
ството, православието, традиционните ценности и 
Русия, като опора на общия славяно-православен 
културно-цивилизационен модел.

Страните се споразумяха да си сътрудничат в 
следните области:

1. Съвместно организиране и участие в различни 
масови прояви на национално, регионално и мест-
но ниво, свързани с паметни дати и събития от ис-
торията на България.

2. Организиране на различни културни прояви: 
концерти, изложби, документални и художествени 
прожекции, творчески срещи и др.

3. Установяване и подкрепа на различни форми 
нахудожествена самодейност, свързани с българ-
ското и руското музикално-поетично творчество. 
Провеждане на прегледи на художествената само-
дейност.

4. Развитие и подкрепа на спортно-туристиче-
ската дейност. Провеждане на екскурзии и спортни 
празници.

5. Организиране на посещения на паметни мес-
та, свързани с националноосвободителните борби 
на българския народ и Руско-турската освободи-
телна война.

Декларация на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ по повод на решението 
на Народното събрание за предоставяне на военна подкрепа на Украйна

Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност на НДР 
със Съюз на пенсионерите – 2004 Обединени
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Билбордовете и другите външ-
ни реклами са едни от най-
ефективните и ценни средства 

за реклама, които фирмите продъл-
жават да използват. Въпреки че много от нас може да 
погледнат билборд само за кратък период от време, 
те все още успяват да грабнат вниманието ни и са на-
всякъде, където отидем! Винаги можете да намерите 
реклама за магистрали, сгради, превозни средства за 
обществен транспорт и др. Това са само някои от при-
чините, поради които фирмите се доверяват на OOH 
(извън дома) реклами като билбордове, за да привле-
кат най-голям брой гледания и да засилят разпознава-
нето на марката
Много форми на външна реклама обаче не идват 
със същия вид автоматизирани показатели и анали-
зи, които дигиталните реклами предоставят. И така, 
как да разберете колко добре работи вашата външна 
реклама или дали изобщо работи? Отговорът е чрез 
подробен анализ на външната реклама.

Анализ на външната реклама
Тази задълбочена оценка използва аналитични данни 
и инструменти, които помагат на бизнеса да наблюда-
ва ефективно маркетинговата си кампания в рамките 
на определена индустрия. Рекламните анализи позво-
ляват на търговците да знаят дали техните кампании 
са насочени към правилната аудитория и дали използ-
ват правилната среда за това.

Защо е важен анализът на външната реклама?
Компаниите, които използват прозрения, базирани на 
данни, имат 10-30% подобрение в цялостното си мар-
кетингово представяне. Това е така, защото практика-
та ви предоставя данните, за да определите дали ва-
шата външна рекламна кампания работи или не. Един 
задълбочен анализ на външната реклама ще докаже 
колко ефективни могат да бъдат вашите билбордове.
Наличието на тази информация позволява на фирми-
те да правят съответните промени в стратегията си, 
като например преразпределяне на бюджети или про-
мяна на подхода на рекламата. Правилното и внима-
телно анализиране на тази информация ще гарантира 
по-голямо въздействие на всяка рекламна кампания.

Как да измерваме рекламния анализ
Има много показатели, които се използват за измерва-
не на успеха на вашата стратегия за външна рекламна 
кампания.

Ето най-често срещаните:
Импресии
Импресиите се използват за количествено определя-
не на времето, в което потребителят среща реклама. 
Това също е известно като преглед. По същество им-
пресиите представляват броя пъти, когато отделен 
потребител вижда съобщение от вашата рекламна 
кампания. Традиционните билбордове измерват им-
пресиите, като се позовават на това колко показват 
конкретната реклама в дадена област. Някои марки 
може да имат по-наситено присъствие в една област в 
сравнение с други, което може да отвлече вниманието 
от рекламата ви.

Достигнат
Обхватът се отнася до общия брой различни хора или 

домакинства, изложени на вашата реклама. Когато 
става дума за билбордове и други форми на OOH, 
това се изчислява с помощта на Ежедневната ефек-
тивна циркулация (DEC), което е средният брой хора 
или превозни средства, които са изложени на вашия 
билборд в рамките на даден период от време, измерен 
в часове, наричан ефективна скорост на осветяване.
Обхватът може да се измери и чрез:
    Демография
    Данни от преброяването
    Проследяване на очите
  Преброяване на трафика и анализ на превозни сред-
ства

Честота
Честотата се отнася до средния брой пъти, когато ва-
шата реклама е изложена на отделен потребител. Това 
се изчислява, като се разделят импресиите на вашата 
реклама на нейния обхват. Високите честоти на ре-
кламата  увеличават шанса клиентът да има високо-
качествена ангажираност с вашата реклама и да има 
множество взаимодействия с вашата марка. По съще-
ство тази статистика взема предвид колко пъти потре-
бителят ще бъде изложен на вашата реклама по време 
на кампанията. Честотата може да се измери чрез:
    Прогнози (честота, разделена на обхват)
    Демография
    Данни от преброяването
    Моделиране на данни

Трафик и местоположение
Преди фирмите да решат местоположението на своя 
билборд или външна реклама, препоръчваме да из-
ползвате правителствени данни, преброяване на на-
селението, преброяване на пътния трафик и данни за 
ръчно пътуване за измерване на пешеходния и авто-
мобилния трафик. Това ще позволи на фирмите да 
получат представа колко превозни средства и пеше-
ходци ще преминат покрай рекламата на това пред-
ложено място. Тези данни могат да се използват и за 
измерване на показатели, докато рекламата е активна.

Анализ
Ако вашият бизнес има уникално име на марката, 
слоган или крилата фраза, опитайте се да ги вклю-
чите в рекламата си. Методите за събиране на данни 
ще ви позволят да анализирате колко често термини, 
уникални за вашия бизнес, се въвеждат в търсачките, 

подобно на изследването на ключови думи. Нивата на 
търсене ще ви дадат представа колко често потреби-
телите преглеждат вашата реклама и се ангажират с 
нея.

Хаштагове
Бизнесите могат да използват хаштагове, за да им по-
могнат да оценят ефективността на техния билборд 
или друга OOH реклама. Хаштаговете са популярен 
начин за проследяване на разговори около марката, 
продукта или услугата. Включването на хаштагове 
във външна реклама може да мотивира потребители-
те да се ангажират с рекламата и в крайна сметка да 
използват хаштага в социалните медии. Този метод 
може да предостави полезна информация за бизнеса, 
като реакция на публиката и задържане на клиенти.

Анализ на продажбите
Увеличението на продажбите може да определи дали 
една външна реклама привлича повече клиенти или 
не. Препоръчително е фирмите да наблюдават отче-
тите за продажбите и да видят дали има връзка между 
продажбите и външната рекламна кампания. Ако има 
увеличение на продажбите и задържането на клиенти 
по време на жизнения цикъл на рекламата, е безопас-
но да се каже, че рекламата работи!

Статията е предоставена 
от Аутдор Медиа Тийм 
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Билбордовете и другите външни реклами са едни от най-ефективните и 
ценни средства за реклама, които фирмите продължават да използват. 
Въпреки че много от нас може да погледнат билборд само за кратък 
период от време, те все още успяват да грабнат вниманието ни и са 
навсякъде, където отидем! Винаги можете да намерите реклама за 
магистрали, сгради, превозни средства за обществен транспорт и др. 
Това са само някои от причините, поради които фирмите се доверяват на 
OOH (извън дома) реклами като билбордове, за да привлекат най-голям 
брой гледания и да засилят разпознаването на марката 
Много форми на външна реклама обаче не идват със същия вид 
автоматизирани показатели и анализи, които дигиталните реклами 
предоставят. И така, как да разберете колко добре работи вашата външна 
реклама или дали изобщо работи? Отговорът е чрез подробен анализ на 
външната реклама. 
 
Анализ на външната реклама 
Тази задълбочена оценка използва аналитични данни и инструменти, които 
помагат на бизнеса да наблюдава ефективно маркетинговата си кампания в 
рамките на определена индустрия. Рекламните анализи позволяват на 
търговците да знаят дали техните кампании са насочени към правилната 
аудитория и дали използват правилната среда за това. 
 
Защо е важен анализът на външната реклама? 
Компаниите, които използват прозрения, базирани на данни, имат 10-30% 
подобрение в цялостното си маркетингово представяне. Това е така, 
защото практиката ви предоставя данните, за да определите дали вашата 
външна рекламна кампания работи или не. Един задълбочен анализ на 
външната реклама ще докаже колко ефективни могат да бъдат вашите 
билбордове. 
 
Наличието на тази информация позволява на фирмите да правят 
съответните промени в стратегията си, като например преразпределяне на 
бюджети или промяна на подхода на рекламата. Правилното и внимателно 
анализиране на тази информация ще гарантира по-голямо въздействие на 
всяка рекламна кампания. 
 
Как да измерваме рекламния анализ 
Има много показатели, които се използват за измерване на успеха на 
вашата стратегия за външна рекламна кампания. 
 

 

 
Ето най-често срещаните: 

Анализ на 
външната 
реклама
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ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници,  „Сиела”,  „Колхида”,  „Бард”, „Белканто”, 
„Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,  „Елрид”, „Книжарницата” и 

„Малкият принц”,  както и от книжните борси „Болид” и „Искър”.  
Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: www. kvantov-prehod.org 

и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес. 

ИК „Новата цивилизация” Цена 30 лв.

Евгений Сачев
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ТРЕТО ДОПЪЛНЕНО И РАЗШИРЕНО ИЗДАНИЕ

Тази книга е един нов сполучлив опит за разкриване ис-
тинската история на българския народ, на българската 
държава и на българската духовност и култура. За първи 
път на едно място са представени толкова много факти и 
доказателства в един систематизиран и увлекателен соци-
ално-исторически коментар, които разкриват нашата исто-
рия като неделима част още от възникването на човешката 
цивилизация. Авторът в самото начало на книгата посочва, 
че това заглавие не е негово, а го взаимствал от такива све-
товни личности, като французите ген. Шарл де Гол и Фран-
соа Митеран, италианския почетен президент Карло Чампи, 
бившия държавен секретар на Съединените американски 
щати Лорънс Игълбъргър, руския академик Дмитрий Лиха-
чов,  британския историк и дипломат сър Стивънсън Рънси-
ман, украинския академик Омелян Прицак и много други.

Тази книга убедително доказва, че: ние, българите, сме 
основали най-ранната държава не само в Европа; ние, 
българите, сме създатели на най-ранните писмени систе-
ми в света; ние, българите, сме сътворили архетиповете 
на първите монотеистични и културни системи; ние, бълга-
рите, от всички народи през хилядолетията, сме опазили и 
съхранили най-продължително време своето народностно 
име; ние, българите, първи от всички народи, сме постави-
ли основите на научните знания и технологии. Ако трябва с 
една дума да се представят заслугите, приносите и достойн-
ствата на нашите древни предци за формирането на човеш-
ката цивилизация, тя навярно щеше да бъде – „Първите“.  

Тази книга следва традициите на Паисий Хилендарски и 
на останалите славни наши възрожденци и самоотвержени 
деятели за постигането на национално самоопределение , за 
възмогването и за просперитета на свидното ни Отечество.

Тази книга трябва да бъде прочетена от всеки достоен 
българин.                                             

 От издателството

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО 
НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА 
НА БЪЛГАРСКОТО  
 ВЪЗРАЖДАНЕ 

 ОТРАЗЕНО	В	ДОКУМЕНТИ	
	 ОТ	БЪЛГАРСКИТЕ	АРХИВИ:		
	 ОРГАНИЗАЦИЯ,	УПРАВЛЕНИЕ	
	 И	СОЦИАЛИЗАЦИЯ
	 (КЪМ	ВЪПРОСА	ЗА	ЗАРАЖДАНЕ	
	 НА	БЪЛГАРСКАТА	БИБЛИОГРАФИЯ)

Атанас Панчев
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Настоящото	 изследване	 е	 посветено	
на	 усилията	 на	 нашите	 възрожденци	
за	 издирване,	 опазване,	 съхраняване,	
защита,	 организация,	 управление	 и	
социализация	 на	 българското	 култур-
но-историческо	наследство,	както	и	на	
възникването	 на	 българската	 библио-
графия.

Обект	 на	 изследването	 е	 зараждането	
и	оформянето	на	системата	на	култур-
но-историческото	 наследство,	 както	 и	
възникването	и	развитието	на	българ-
ската	 библиография	 в	 епохата	 на	
Българското	Възраждане.

Предмет	на	проучването	са	възникването	и	дейността	на	първи-
те	български	културни	институции	 (училища,	 библиотеки,	из-
дателства,	читалища,	музеи	и	други	организационни	центрове),	
които	 формират	 духовния	 свят	 на	 възрожденските	 българи	 и	
тяхното	отношение	към	националното	ни	културно-историческо	
наследство.

д-р  Атанас Панчев

ИК „Новата цивилизация” Цена 15 лв.

Приложение №2

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
за	присъждане	на	ISBN	за	издание

1.Автор(и)	 	 Атанас	Ралчев	Панчев
(име,	презиме,	фамилия	или	псевдоним)

2.	Заглавие	 Културно-историческото	наследство	в	периода	на	
българското	Възраждане,	отразено	в	документи	от	
българските	архиви:	организация,	управление	и	
социализация	(към	въпроса	за	зараждане	на	българската	
библиография)

3.	Подзаглавие.		 	
4.	Серия	(Поредица.,	Библиотека)………………………………………………...
5.	Националност	на	автора		 	 българин
6.	Език	на	изданието		 	 български
7.	Тематика	 	 	 	 история
8.	Жанр	 	 	 	 научно-популярен
9.	Пореднoст	на	изданието	 	 първо
10.	Формат:	джобен,	друг	формат	(подчертайте)
11.	Подвързия:	мека,	твърда,	луксозна	(подчертайте)
12.	Издател	(код	8365)	 	 ИК	„Новата	цивилизация“	ЕООД
................................................………………………………....................................
13.	Вероятен	срок	за	отпечатване	(м./год.)	юни		2019	г.
14.	Електронни	издания.(CD,	DVD,	e-book,	аудио	книга)....................................
14.1	Формат	на	е-book	(pdf,	ePub,	mobi	и	др.)........................................................
14.2.Сайт	(платформа)	за	e-book..............................................................................

Дата	15.03.2019	г.							 	 	 	 Подпис.........

.........................…												
																																	 	 	 	 	 Име,	фамилия	Атанас	
Панчев	 				

																																																																								За	НАЦИОНАЛНАТА 
АГЕНЦИЯ ЗА ISBN

Дата	15.03.2019	г.							 	 	 Подпис	.............……….
За	заглавието	е		 	 	 	 	 	 Име,	фамилия:
определен																									 	 	 Надя	Стойнова
ISBN 978-619-7470-07-9

При смяна на сезона 
намаляват защитните 
сили на организма

Какво можем да направим? 
Спрямо китайската медицина съществува точка 

на дълголетието, която подобрява действието на 
имунната ни система и стомашно-чревния тракт. А 
имаме ли здрав стомах, имаме здрав живот. Точката 
е чифтна, намира се на четири пръста под пателата 
(капачката на коляното) от външната страна, доста-
тъчно е да бъде масажирана сутрин в продължение 
на 2 минути. 

Консумирайте сезонни храни
Сезонната храна ни дава необходимите витами-

ни, макронутриенти и минерали, от които имаме 
нужда през съответния сезон. Препоръчвам консу-
мация на лимони, които са богати на витамин С и 
имат антиоксидантно действие, почистват тялото 
от токсини, стимулират функцията на черния дроб 
и бъбреците. 

Също с добро и укрепващо действие действат 
шипките, те имат високо съдържание на витамин 
C и Е, стимулират производството на беши кръвни 
клетки, които поддържат защитната бариера на ко-
жата срещу външни патогени. 

Препоръчвам: свеж въздух и повече физическа 
дейност, с цел подобряване на кръвообращението 
и лимфообръщението, както и трофиката на муску-
лите. Сухият въздух в затворените градски помеще-
ния не действа добре на кожата и организма, усеща 
се дразнене в гърлото, сухота на кожата и в устната 
кухина, чувствителност при очите. При минимално 
движение се възвръща влажността на кожата. 

Колкото повече се движим - по-добре. Ако вре-
мето навън позволява подходяща разходка, прове-
тряване на стаята е от абсолютна важност, също 
поставяне на съд с вода върху отоплителните уре-
ди в дома. 

Важен е сънят за обмяната на вещества, оттам се 
подобрябава имунитетът, подходящо време за сън 
за възрастни е между 7 и 8 часа, за деца между 9 и 
10 часа. 

Качественият сън е между 21:30 до 02:00. Ран-
ното заспиване има още една важна полза – помага 
ни да се спасим от негативните мисли, които обик-
новено ни нападат късно през нощта и ни държат 
будни часове наред. 

Постоянните емоции, обратни на радост и щастие, 
ни правят податливи на дисбаланси, защото в такива 
състояния мозъкът изпраща сигнали за защита към 
ендокринната система, която освобождава набор от 
хормони, предпазващи организма от извънредни си-
туации, но за сметка на имунната система.

Благодарността, любовта и задоволството за-
силват имунитета, намаляват кръвното и ускоряват 
времето за лечение. Всички те предизвикват отде-
ляне на хормона окситоцин, който подпомага пози-
тивните чувства, като кара нервната система да се 
отпусне. Той увеличава значително снабдяването с 
кислород на тъканите и подсилва процесите на ле-
чение

В терпиите с мен получавате редица здравослов-
ни съвети. Обадете се, да запишете вашата сесия.

За хора извън София изготвям индивидуален 
комплекс от точки, с който можете да помогнете 
сами на себе си.

Голяма част от българската буржоазна интели-
генция твърди, че  днес българският народ няма 
национален идеал. И тъй като националният иде-
ал се формулира от интелигенцията на класата на 
която принадлежи бъдещето, а българската бур-
жоазия няма бъдеще като национална буржоазия, 
а само като интегрирана част от европейската и 
световна буржоазия, то буржоазната интелиген-
ция не може да формулира националния идеал. 
Него може да формулира само пролетарската ин-
телигенция, която е представител на класата на 
която принадлежи бъдещето.

Национален идеал е идеалът, който обединява 
целия народ, за постигането на който той влага 
своята воля и усилия. Този идеал се развива във 
времето, заедно с развитието на обществото.

Предният български национален идеал беше 
формулиран от българската възрожденска инте-
лигенция в съюз със зародилата се и възходяща 
българска буржоазия. Неговата цел е освобожда-
ване на българския народ от Османско робство 
и създаване на национална държава, обединява-
ща българското землище, върху което той живее. 
Този идеал беше постигнат частично с помощта 
на Русия през втората половина на 19-ти век, в 
резултат на което половината от българското зе-
млище и живеещият върху него български народ 
бяха обединени в една държава, а другата част 
остана под чуждо владеене след две национални 
катастрофи, предизвикани от българската буржо-
азия.

Българската нация получи спасение от трета 
национална катастрофа и от унищожаване на 
българската държава  от СССР, след края на Вто-
рата световна война. В следствие на това властта 
в държавата беше завладяна от фракцията на бю-
рократичната лъже-комунистическа буржоазия, 
която наложи насила своя класов идеал, пред-
ставяйки го за национален идеал. Неговата цел 
беше премахване на частно-собственическата 
форма на капитализма и на частно-собствениче-
ската буржоазия и замяната му с държавно-бю-
рократична форма на капитализма начело с бю-
рократичната лъже-комунистическа буржоазия, 
представяйки го като замяна на капитализма със 
социализъм.

Бюрократично-буржоазният  лъже-комунисти-
чески идеал беше отхвърлен от лъже-комунис-
тическата бюрократична буржоазия през 1989 
г. и заменен с нов буржоазен идеал, представен 

БЪЛГАРСКИЯТ 
НАЦИОНАЛЕН 
ИДЕАЛ Изготвил 

рехабилитатор
и иглотерапевт 
Александър Енев
0878273965

като нов национален идеал. Неговата цел беше: 
премахване на държавно-бюрократичната форма 
на капитализма и на еднопартийната буржоазна 
демокрация и замяната му с частно-собствениче-
ска форма на капитализма и многопартийна бур-
жоазна демокрация; присъединяване на страната 
към империалистическия ЕС и към военния блок 
НАТО; интегриране в тях на бившата държавно-
бюрократична финансова олигархия и предава-
не в нео-колониална зависимост на българския 
народ. Резултатът от осъществяването на този 
буржоазен идеал е: ограбване на националното 
богатство от българската и от западната импери-
алистическа олигархия; унищожаване на голяма 
част от средствата за производство на общество-
то; превръщане на страната в суровинен и чо-
вешки придатък на западната империалистиче-
ска икономика и пазар за нейните стоки; масова 
емиграция на младо и квалифицирано население 
от страната; демографска криза с тенденция към 
демографска катастрофа; голямо социално разде-
ление на народните маси и голямо политическо 
противопоставяне на буржоазните групи; разпад 
на държавата и на нацията с опасност за нейното 
изчезване.

От всичко това българската буржоазна интели-
генция прави извода, че днес българският народ 
няма национален идеал, около който да се обеди-
ни и за който да се бори; идеал, който тя търси в 
рамките на буржоазната обществена система.

Горното твърдение на българската буржоазна 
интелигенция се отхвърля от българската проле-
тарска марксистка интелигенция. Тя, опирайки 
се на законите за диалектико-историческото раз-
витие на обществото и на изводите, направени 
от Интернационалното комунистическо течение 
/ИКТ/, формулира нов български национален 
идеал. Той е оцеляване и възраждане на българ-
ската нация чрез премахване на нео-колониална-
та зависимост от европейския и световен импе-
риализъм и на буржоазния обществен строй като 
цяло и замяната му с безкласов социалистически 
строй, в рамките на европейски и световен съюз 
от нов социалистически вид. Тогава ще бъдат 
върнати в страната изнесените в чужбина па-
рични средства и с тях ще бъдат изградени нови 
производствени мощности, които да преработват 
наличните в страната природни ресурси до край-
ни продукти, ще бъдат възстановени плановите 
производство и вътрешна и външна търговия на 
свободни некапиталистически начала, ще има 
работа и възможност за живот на всички рабо-
тоспособни хора при намален работен ден и пр. 
Това ще осигури разширено възпроизводство на 
българския народ и възраждане на българската 
нация при неин непрекъснат стопански и духо-
вен напредък.

БМД - ЦИБО


