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Спасението 
от инфлацията е едно

Тези почти 17% инфлация означава шоково пос-
къпване почти на всичко, защото допустимата ин-
флация е до 2%

Има изпитани методи за укротяване на инфлаци-
ята. Това каза за  Радио „Фокус“ икономистът Боян 
Дуранкев.

„Спасението е едно – тъй като не могат всички 
да бъдат обезщетени за това, което се случва, най-
добре би било първо, да се повдигне с индекса на 

На стр.  7

ВЯРА
РОД

ОТЕЧЕСТВОпреход
Година ХIX • бр. 2 (198) • 1 - 28 февруари 2023 г. • Цена 3.00 лв. • www.kvantov-prehod.org  

КВАНТОВ

Проф. Боян Дуранкев:

Пак сме от грешната 
страна на историята. 
Преди с германците, 
днес с американците

Днешна Украйна е голямо изпитание най-вече за 
моралния дух на всички ни

Опитвам се да напиша статус за Украйна, без да 
бъда цензуриран от българските комсомолци във 
Фейсбук, които докладват всеки опит за разумен 
поглед.

Явор Дачков, журналист: д-р Радко Ханджиев:

На стр. 2 На стр.  6

Последвайте ни в 
социалните мрежи:

www.ppvo.bg

За сблъсъка на ценности, за организирането на международно русофилско движение, 
за "Специална военна операция" (СВО) в Украйна… и други акценти –  в  поредното 
участие в популярното политическо предаване на канал 1 по РТ “Большая игра“ на 
Николай Малинов - председател на НД "Русофили" и председател на "Русофили за 
възраждане на Отечеството"  (ППРВО) .

Вячеслав Алексеевич Ни-
конов - съветски и руски 
политик, учен, писател: 

Днес се радваме да видим 
нашия приятел Николай 
Малинов, който ръководи 

Санкции срещу Русия или 
санкции срещу Европа?

Повечето сериозни наблюдатели са съгласни, 
че санкциите на ЕС срещу руския петрол не само 
няма да засегнат руските приходи, но вероятно ще 
ги увеличат, като повишат цената на петрола. В 
същото време тези санкции ще навредят на Евро-
пейския съюз, който има остра нужда от внос на 
енергия и който изглежда е на път да се превърне в 
„зона на третия свят“ в рамките на „първия свят“.

Нашите ценности са 
обречени да успеят

русофилското движение 
в България, един от най-
уважаваните русофили в 
света. 
Сред страните, които бяха 
съюзници на СССР и като 

цяло добри приятели в 
продължение на много де-
сетилетия, беше, разбира 
се, България.  Ето какво 
направи Русия за България 
в исторически план: оси-

гури независимостта на 
България, бори се за нея, 
проля кръв, освобождава 
я няколко пъти, измъкна 
я след Първата световна 
война, след Втората све-
товна война, когато Бъл-
гария се оказа от грешната 
страна на историята.
Същото се случи и с гер-
манците. Все пак ние из-
теглихме западната група 
войски от Германия. Това 
са 550000 души, 140000 
единици оборудване, 777 
военни лагера. А сега по-
лучихме "благодарност" – 
немски танкове в Украйна. 
Ясно е, че всичко това се 
случва преди всичко,  за-
щото, да, бяха направени 
колосални грешки, които 
доведоха до най-голямата 
геополитическа катастро-
фа на 20-ти век, но също 
и защото западните прави-
телства сега действат сре-
щу интересите на собстве-
ните си народи. 
Германците не подкрепят 
предоставянето на танко-
ве, американците - не, бъл-
гарите... 
Българите се оказват едни 
от най-големите диси-
денти изобщо в европей-
ското пространство. Ако 

погледнем проучванията 
на общественото мнение, 
още повече, че са засег-
нати и от икономически 
затруднения, свързани със 
санкциите на ЕС срещу 
Русия, само 21% от бълга-
рите одобряват дейността 
на правителството, докато 
в ЕС 33% от населението 
подкрепят  мерките на на-
ционалните правителства 
срещу поскъпването на 
живота?! 
Изглежда, че и властите в 
България са против воен-
ната помощ на Украйна. 
Президентът на Бълга-
рия Румен Радев направи 
едно от най-интересните 
изказвания, което  трудно 
намерихме, защото бе из-
чистено както в радиото, 
където говори, така и в 
сайта на самия президент. 
Но въпреки това интернет 
помни всичко.
И нека чуем изявлението 
на българския президент 
от 21 януари т.г..  "Румен 
Радев:  Не мога да прие-
ма позицията, че това е 
война на ценности, която 
може да бъде по-ценна от 
мира и човешкия живот. 
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Не само към войната, но и към света от вчера и днес. Казвам го, защото 
другият профил е блокиран заради цитат от Бернанос, един от най-големите 
християнски френски писатели на ХХ век. В момента в Украйна се извършва 
истински геноцид пред равнодушния поглед на Европа. Според американска-
та (ЦРУ) НПО «Стратфорт» са загинали около 400 000 украински войници. 
Руските се по-малко, но това няма значение. Както нямат значение споровете 
около броя на жертвите на Холокост. Изпращането на оръжия под американ-
ски натиск (както е последният пример за германските танкове, въпреки во-
лята на Германия) и бурната подкрепа от местната бг американска клиентела 
е ужасен цинизъм, граничещ с онзи на подкрепящите Холокост. Без преуве-
личение.

Това е бяс, който налива бензин в огъня с патос за мир, изтеглен в двете 
краища на миролюбивите устни на Жокера от Готъм. Сатанинска история с 
лекотата на комикс. Прелест за мнозина, които искрено мислят, че вършат до-
бро (най-често от най-банална суета) и отвратителен цинизъм за хората, които 
прибират парите от тази война. Отношението към войната в Украйна поражда 
морално разделение по аналогия на онова към Хитлер и Втората световна 
война. Боя се, че тогава - в началото - официалната линия е била идентична на 
днешната. Тотален мейнстрийм със силните на деня. И по тази причина днес 
нямаме извинение за същите грешки, защото сме ги минали. Нашите дядовци 
са били в същата позиция, което не е толкова отдавна, че да не се помни.

Явор Дачков, журналист:

Пак сме от грешната страна на 
историята. Преди с германците, 
днес с американците

От стр. 1

В ситуация, в която България въоръжава Украйна, 
човек може само да съчувства на българите. По брат-
ски. „Ами българите?” е почти крилата фраза, родена 
от руските новини за мнението на българските блогъ-
ри. Отчитаме: българите все още са прекрасни. Те все 
още са най-проруски настроеният народ в Европей-
ския съюз, според проучване, поръчано от ЕК. По-го-
лямата част от тях са против изпращането на оръжие 
на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и друга по-
мощ на Киев. От февруари те провеждат шествия, де-
монстрации и стачки с антиукраински и антинатовски 
лозунги, а понякога и под руски знамена.

Те дори хвърлиха снежна топка в лицето на премие-
ра Кирил Петков, принуждавайки го да се оттегли зад 
гърба на охраната и под виковете „предател“. Подсъд-
на, наред с други неща, форма на народен протест.

Затова към българите като народ нямаме проблеми, 
а само съчувствие. Отдавна не са бърсали краката си в 
този народ така показно, както го бършат сега (послед-
ният май беше Хитлер, но и това не е сигурно).

Сега София въоръжава Киев официално - по ре-
шение на Народното събрание, тоест на парламента. 
Това е четвъртият му състав за две години, като тази 
година българите вероятно ще изберат пети поради 
хроничната неспособност на основните сили да се 
разберат за коалиция помежду си. Но в нашата ситу-
ация не това е важно, а фактът, че предишният състав 
все пак успя да назначи едно пълноценно правител-
ство - правителството на същия този Петков. Два ме-
сеца по-късно започна Специалната военна операция 
(СВО). Народното събрание директно забрани на ка-
бинета да доставя на ВСУ: ремонт на оборудване - да, 
изпращане на оръжие - не.

На теория това беше важно решение, което малци-
на тук оцениха. В България от Първата студена война 
са запазени обширни арсенали съветско оръжие. Има 
и много производствени мощности - без чудеса, но 
така, че ръчните оръжия и боеприпаси да се коват със 

завидни темпове за останалата Източна Европа.
Ролята на България в СВО може да бъде значител-

на - и тя наистина стана значителна. Както се оказва 
сега, Петков и дружката му, бившият вицепремиер и 
министър на финансите Асен Василиев, все пак са 
изпразнили българските арсенали в полза на ВСУ, 
противно на решението на парламента и мнението на 
народа.

Сега е започнало парламентарно разследване по 
този въпрос. Тъй като съставът на Народното събра-
ние е същият като утвърдилия украинския ленд-лийз, 
едва ли ще има непоносимо неприятни последици за 
Петков, като обвинения в предателство или нещо в съ-
щия дух, което той напълно заслужава.

Петков и Василев се признаха, може би дори се пох-
валиха. Според бившия премиер именно той е измис-
лил прикритата схема под формата на други страни от 
НАТО, благодарение на която оръжията не са изпра-
тени директно в Киев, тоест парламентарната забрана 
е формално спазена. Твърди се, че той е предложил 
тази схема на спешна среща на лидерите на страните 
от Алианса след началото на спецоперацията. И той 
лично уверил, че България ще замени за Украйна зна-
чителна част от обемите дизел, които преди това бяха 
закупувани от Беларус.

Според Петков дизелът за украинската военна тех-
ника се е произвеждал, освен всичко друго, и от руски 
петрол, включително в рафинерия, собственост на 
“Лукойл. Експремиерът също си приписва авторство-
то на тази комбинация.

Благодарение на всичко това дори авторитетно-
то американско издание „Политико“ вече твърди, че 
България буквално „е спасила“ Киев. Тоест, оказва се, 
че Петков и Василев са го спасили – против волята на 
българите, против избрания парламент, против дори 
международните правила за търговия с оръжие, спо-
ред които крайният получател трябва да бъде посочен 
в договора.

Няма нищо изненадващо във факта, че тези двамата 
участват в надпреварата за титлата най-добър приятел 
на Киев. В това състезание участват много хора - и 
американци, и британци, и поляци, и Еманюел Ма-
крон с неговите колесни танкове. Но май само Петков 
и Василев участват така - един до друг и хвалещи се 
как са заблудили народа, парламента и колегите от 
правителството, иначе, видите ли, не можели, тъй като 
има твърде много „проруски“ агенти” в България.

Тук е важно да подчертая, че тази двойка не са пен-
сионери, а действащи политици, които претендират да 
се върнат на власт. Те не могат да не знаят, че извърше-
ното от тях е в противоречие с позицията на огромно-
то мнозинство български граждани и има признаци 
на престъпление. Обикновено така се признава пред 
разследващи, а не се хвали пред журналисти.

Но ако се отговаря не пред народа, а пред американ-
ското посолство, всичко си идва на мястото. Вярно, не 
всеки съумява да направи толкова ярка демонстрация 
на фиктивността на българската демокрация и липса-
та на суверенитет в България.

Българите далеч не са сами в това, че не могат да 
избират външна политика за страната си – всички на-
роди имат този проблем. Но сега си изтриха краката в 
тях толкова показно, че се прокрадва напълно конспи-
ративна теория за умишленото наказание на гордостта 
на онези, които се осмелиха да не вървят в строй.

На фона на описаните събития Киев назначи нов 
посланик в София - „сексоложката“, „хипнотизатор-
ка“ и „гещалт терапевт“ (рядък случай, когато са необ-
ходими толкова много цитати за професионална иден-
тификация) Олеся Илашчук с пълна липса на опит в 
държавна служба и дипломатическа практика. Доста 
красноречив жест на уважение към държавата, която 
„спаси Украйна“ с цената на голяма лъжа и разграбва-
не на арсенали.

Така България е хем васал на проукраинската коа-
лиция, хем малко изгнаник, защото на ниво народ гле-
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„БЛУМБЪРГ": 14 български 
самолета Су-25 изпратени на 
Украйна през държави от НАТО

Държави от НАТО са купили 14 щурмови самолета Су-25 от Бълга-
рия и са ги предали на Украйна. Новината не дойде от българското пра-
вителство, което би трябвало да даде съгласието си за ре-експорт за 
трета страна, а от „Блумбърг“. Международната агенция  се позовава 
на нидерландския аналитичен проект Oryx и на източници в Украйна.

Украйна е получила: 14 руски изтребителя Су-25, закупени от България 
от страните от НАТО и доставени в Украйна; Четири Су-25 от Северна 
Македония; 20 руски хеликоптера Ми17, първоначално предназначени за 
Афганистан, дарени от САЩ; 11 хеликоптера съветски проект от Чехия, 
Словакия и Латвия; 3 британски Westland Sea Kings; 6 руски хеликоптера 
„Камов“ от Португалия; 30+Bayraktar TB2 дронове от Турция, плюс по 
един от Литва и Полша. Стотици американски системи за боеприпаси 
Switchblade, 415 разузнавателни дрона.

През декември парламентът реши България да изпрати безвъзмездна во-
енна помощ на Украйна. Това стана с ратификацията на споразумението 
между МО на България и МО на Украйна. Списъкът с вида и количеството 
на българските оръжия за Украйна е засекретен. В решението е записано, че 
освен военно имущество България разрешава участие на военнослужещи 
от военните сили на РБългария в мисията на ЕС за подпомагане на Украйна 
с оръжие и техника. Това включва: един щабен офицер за усилване на Зве-
ното за планиране и провеждане на военни мисии в Белгия; до 5 военнослу-
жещи в Многонационалното командване на ЕС за общовойсково обучение 
в Полша и специализирана подготовка в Германия; до 50 военнослужещи 
за обучение за използването на предоставено в рамките на мисията на ЕС за 
подпомагане на Украйна въоръжение и техника на територията на държави 
от ЕС или България.

Най-проруският народ 
в ЕС се управлява от 
русофобстващи негодници
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обречени да успеят

Снабдяването с оръжие означава да гасим огъ-
ня с бензин. Ние сме съгласни, че ще има много 
повече жертви и приемаме позицията, че вой-
ната трябва да се води до пълен крах на една 
от страните, което неизбежно ни тласка към 
глобален конфликт с възможност за ядрено са-
моунищожение. Ако по-богатите европейски 
държави могат да си позволят да изпратят 
оръжия и да продължат тази война на социал-
но и икономическо изто-
щение, защото техните 
резерви като държава и 
граждани, личните ре-
зерви на техните граж-
дани все още остават.
Но ако погледнем Бъл-
гария, можем ли да си 
позволим това в едно 
общество, в което мно-
го хора вече нямат лич-
ни резерви? Тези хора са 
под границата на прили-
чен начин на живот, как ще им се отрази това? 
Искам да мислим за тези хора и е мой дълг и дълг 
като президент да мисля и да бъда солидарен с 
тях."

Малинов: 
Българският президент е с последователна пози-
ция и това може да се приветства в смисъл, че  е 
против доставките на оръжия за Украйна. И най-
важното, той го нарича наливане на масло в огъ-
ня. Това трябва да се приветства. Но той гледа на 
всичко през призмата на икономиката. Смята, че 
няма сблъсък на ценности. Ако нямаше сблъсък 
на ценности в смисъл кое е добро и кое е лошо, 
нямаше да има война в Украйна, нямаше да е 
тази глобална вакханалия.
България в настоящето е транслатор на настрое-
нията на САЩ. И  президентът на България няма 
как да не се съобрази, когато от Вашингтон ка-
жат  "елате тук, не там".
Българските общественици, за съжаление и 
българският народ не разбират, че трябва да се 
гласува за русофили, те не избират русофилски 
партии (засега) в парламента. И българите, в 
по-голямата си част, избират тактика, както при 
турците, както и при гърците: ще се скрием, ще 
чакаме 100-200 години в окопите и всичко ще 
свърши.
Жалко и срамно е, че всички наши герои умират, 
забравени. Нашите герои на дружбата, българо-
съветската, българо-руската дружба. 

* * *
Искам да кажа няколко думи за танковете “Ей-
брамс”. Мисля, че е интересно, това е гледна точ-
ка, която не звучи нито в България, нито в Русия. 
Аз самият бях командир на взвод за ПВО в тан-
кова бригада в България - през 1987-88 година. 
Казвам, че знаем как да се бием с тях -  поне тези, 
които сме завършили средното или висшето си 
военно образование в бившия Съветски съюз.
Разбирате, че няма празно място в пространство-
то. Като влязат германските танкове в Украйна, 
американските "Ейбрамс" ще навлязат в Европа. 
Германската икономика вече няма да обслуж-
ва технически своите танкове, няма да доставя 
резервни части на други европейски страни. 
Просто американците по този начин много лес-

но завладяват и този пазар. По някаква причина 
този аспект също не звучи никъде, но е на по-
върхността.

Никонов:  
„Ейбрамс“ далеч не е най-добрият танк и явно 
отстъпва на нашия Т-90, да не говорим за „Ар-
мата“.
Техническото обслужване идва от тези страни, 
които доставят оръжие. Българският министър 
на отбраната Дмитрий Стоянов направи инте-

ресно изказване: 
"Износ на оръжия 
за Украйна имаше. 
Това е факт. Ло-
шото е, че българ-
ското общество 
научава това от 
чуждите медии, а 
не от бившия пре-
миер. Лично аз по-
лучих информация, 
че в средата на 
март западна ком-

пания е закупила боеприпаси за друг съюзник на 
България в НАТО, след което са били доставени 
до границата с Украйна. Би било странно да се 
предположи, че боеприпасите са доставени на 
ГКПП просто така."
Колкото и цинично да звучи, оръжейният бизнес 
прави пари от конфликти.
Николай, бизнесът си е бизнес, но всички тези оръ-
жия, които тайно отиват някъде, след това убиват 
руски войници. В България разбират тези хора като 
министъра на отбраната, че това може да свърши 
много зле, че може да не ни хареса много?

Малинов: 
Това, разбира се, е колосален цинизъм. Аз си 
обяснявам тази ситуация с факта, че във военната 
операция в Украйна, виждам в нея много повече 
политика, отколкото война. Министърът на отбра-
ната казва едно, министър-председателят казва 
като него, вицепремиерът казва друго, президен-
тът казва трето. Но ние виждаме фактите и аз си 
ги обяснявам само с едно, че главнокомандващият 
взе едно важно стратегическо решение.
Още от времето на Картаген е известно, че  първа-
та война е война на изтощение, втората - на уни-
щожение. Всички разбират, че е възможно да се 
премахнат всички тези точки в цяла Украйна за 12 
часа. Но беше избрана друга тактика. Смятам, че 
тази тактика на война на изтощение е правилна, 
защото предвид това, което се случва във финан-
сово валутния свят, това, което се случва в ШОС 
(Шанхайската организация за сътрудничество), 
че зад Русия са Африка, Латинска Америка, цели-
ят свят, почти две трети от света. Мисля, че Русия 
и нашите ценности са обречени да успеят в тази 
война на изтощение.
Този месец отбелязваме 20 години от създаването 
на нашата организация „Русофили” и сме горди, 
че сме първите в света, които се нарекоха така 
преди 20 години. През март учредяваме Между-
народното движение на русофилите, ще се събе-
рат хора от цял   свят. Има много интересни ини-
циативи по повод това събитие, което,  както виж-
даме в България, придобива голяма популярност.

Оригинала на руски може да проследите на 
www.ppvo.bg  - сайт на ПП "Русофили за 

възраждане на Отечеството" 
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Вячеслав Никонов Николай Малинов

да без омраза към Русия.
Друго е, че това е пътека, добре 

позната на българите. И преди възста-
новяването на независимостта, и след 
възстановяването на независимостта, 

населението на България в по-голямата си част симпа-
тизира на руския брат, а правителството почти винаги 
е не само прозападно - с фокус върху германците и 
англичаните, а принципно антируско.

Корените на това понякога се търсят в историче-
ския конфликт със Сърбия и ревността към Петербург, 
който, както изглежда на София, избира Белград за 
своя „любима жена“, въпреки че предпочита в край-
на София (между другото „братушка“ е нещо между 
нас, руснаците и българите, тази дума е за сърбите 
лексикално чужда). Същата ревност има и в Белград, 
където също има достатъчно англофили и русофоби. 
Но ако при сърбите се редуват антируски и русофил-
ски елити, то в българския случай сякаш нещата са 
зациклили - само 45-годишният период на другаря 
Живков изглежда като изключение.

В резултат на това държавата, възстановена от си-
лите на Русия, се бие на страната на враговете на Ру-
сия и в двете световни войни. И ето че отново. Защо 
да се чудим?

Може би фактът, че възпитаното вундеркиндче Пе-
тков се оказа по-лошо от българския “анфан терибел” 
- закоравелия русофоб, атлантик, автократ, простак и 
мафиот Бойко Борисов, управлявал страната десет го-
дини преди него. Тъй като Борисов беше (и си остава) 
честен враг, заложил България като феодална земя за 
себе си, а наследникът му е подъл страхлив тип, който 
най-накрая предаде напълно ключовете на управле-
нието някъде в Брюксел и Вашингтон.

Затова съчувстваме на българите. Следователно — 
и защото те ни съчувстват.

Ще минат години. Борисов, Петков, Василев ще 
отидат в забрава, а шефът им Байдън ще си отиде още 
по-рано. Политиците рано или късно си отиват, но на-
родите остават.

И ако не говорим за някакво тайно проклятие, съз-
дадено в крайна сметка от османците, бягащи от Бъл-
гария, то рано или късно дори привидно безнадеждни 
в този смисъл, българите могат да спрат да са най-про-
руския народ в Европа, управляван от време на време 
от русофобски негодници, вкарващи родината си в 
чужди авантюри.             Превод: В. Сергеев
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МЕЖДУНАРОДЕН 
възпоменателен ден 
на жертвите 
на Холокоста

На 27 януари всяка година се отбелязва Между-
народният възпоменателен ден на жертвите на Хо-
локоста. На този ден през 1945 година Съветската 
армия освобождава нацисткия концлагер Освиен-
цим-Биркенау.

В памет на тези събития, както и в годишнината 
на свалянето на блокадата на Ленинград през 1944 
година, Българският антифашистки съюз, НД  Ру-
софили в България и други неправителствени обе-
динения организираха тържествена церемония до 
Паметника на Съветската армия София. Заедно с 
български граждани цветя и венци на монумента 
положиха представители на посолствата на Русия, 
Беларус и Сърбия, както и на Руския дом в София.

Автор: ppvo
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Николай Малинов

На 4 януари в българската столи-
ца бе тържествено отбелязана 145-
та годишнина от освобождението 

на София от турско робство по време на Руско-Тур-
ската война  от 1877-1878 г. Като организатори на 
честването бяха обявени сдружение ,,Приятелите 
на Русия» - Александър Невски, фондация ,,Герои-
те на България” и Столична община. Активно учас-
тие взеха членове на Националното движение ,,Ру-
софили” и представители на политическата партия 
,,Русофили за Възраждане на Отечеството», както 
и на техни структури от страната. Присъстваха ви-
цепрезидентът Илияна Йотова, депутати от Бъл-
гарската социалистическа партия и ръководителят 
на нейната Столична организация, представители 
на граждански организации, български интелекту-
алци и приятели на Русия.

Програмата бе доста наситена с паметни съби-
тия: благодарствен молебен в храм ,,Света Неде-
ля», отслужен по поръка на патриалх Неофит от 
епископ Поликарп, литийно шествие и поднасяне 
на венци и цветя пред паметниците на генерал Гур-
ко и на Цар Освободител, както и пред паметника 
на Българските опълченци.

Искрената благодарност на столичната общест-

Членове и симпатизанти 
на Национално Движение 
Русофили, ПП „Русофили за 
възраждане на Отечеството“ 
и БАС почетоха паметта на 
невинните жертви на най-
жестоките и кървави бомбар-
дировки над София през Вто-
рата световна война пред Па-
метника на българския летец.

На 10 януари 2023 година, 
се навършват 79 години от 
„Черния понеделник“. На този 
ден над 300 американски и 
английски самолети хвърлят 
1784 бомби над София, които 
убиват 750 души – предимно 
цивилни, мирни граждани, 
ранени са над 700 души. Сре-
щу тях противовъздушната 
отбрана на София изпраща 39 
прихващачи. България губи 
само един самолет срещу 31 
свалени американски бомбар-
дировачи. Нанесени са тежки 
удари на над 900 сгради, по-
ловината от тях са напълно 
разрушени.

Това е една от най-злове-
щите и кръвопролитни бом-
бардировки на София.

На 13 декември 1941 г., 
десет месеца след като Бъл-
гария се присъединява към 

Тристранния пакт, Народно-
то събрание в София обявява 
война на Великобритания и 
САЩ. Това е по-скоро сим-
воличен акт, а не намерение 
за конкретни военни дейст-
вия от наша страна. България 
така и не предприема такива. 
Но това не спира британския 

премиер Чърчил и амери-
канския президент Рузвелт 
през август 1943 г. да дадат 
началото на операция „При-
ливна вълна“. Тя има за цел 
да неутрализира съюзниците 
на Третия райх, Румъния и 
България, и да ги принуди да 
капитулират. Над територии-
те на двете държави започват 
системни бомбардировки. 
От 14 ноември 1943 г. до 17 
април 1944 г. над София са 
предприети 11 въздушни на-
падения.

По време на бомбардиров-
ките от 1943-1944 г. са убити, 
безследно изчезнали и почи-
нали от раните си над 2000 
души от софийското населе-
ние, разрушени са над 12 500 
сгради. Близо 1/4 от сградния 
фонд на София е сринат. На-
пълно унищожени са Дър-
жавната печатница, Област-
ният (Окръжен) съд, Малката 
баня, Градската библиотека, 
театър „Одеон“, Юнион клуб, 
Домът на културата и печата, 
Артилерийските казарми, ка-
толическата катедрала „Све-
ти Йосиф“ и много други. Те 
не са възстановени. Силно 
засегнати са Народният те-

атър, Народното събрание, 
Българската земеделска бан-
ка, Богословският факултет, 
Природонаучният музей, зала 
„България“, къщата музей 
„Иван Вазов“, сградата на 
БАН, Централна баня, Алек-
сандровска болница.

Въпреки всичко хиляди 
хора и сгради са спасени от 
атаките на противника заради 
самоотвержената съпротива 
на българските военновъз-
душни сили. Защитниците 
на София отклоняват част от 
атаките и свалят голям брой 
вражески самолети. Между 
героите са Димитър Списа-
ревски, Георги Кюмюрджиев, 
Мито Дисов, Стоян Стоянов, 
Неделчо Бончев, Любен Кон-
даков, Герхард Венгел и мно-
го други.

През 1944 г. по настояване 
на Йосиф Сталин бомбарди-
ровките на англо-американ-
ската бойна авиация над Со-
фия са прекратени. Месеци 
по-късно Сталин не разреша-
ва разпарчетосването на Бъл-
гария между Турция, Гърция 
и Югославия;

На 11 ноември 1946 г, на 
Парижката мирна конферен-
ция, външният министър на 
СССР Вячеслав Молотов 
официално гарантира тери-
ториалната цялост на Бъл-
гария и драстично намалява 
исканите парични репарации. 
В този ден Молотов заявява: 
„Българи, бъдете спокойни, 
вашите граници ще останат 
непокътнати!“

Кристина Иванова

веност към сестринска Русия за освобождението 
на София от османско иго намери достойно отра-
жение в словата на епископ Поликарп, на предсе-
дателя на Столичната организация на БСП Иван 
Таков и на председателя на Съюза на българските 
журналисти Снежана Тодорова. 

За истинските приятели на Русия в България 
тържествата бяха помрачени от някои набиващи 
се на очи опити за манипулативно представяне на 
историческото освобождаване на София преди 145 
години. От един от обявените организатори – Сто-
лична община, чийто кмет е от евроатлантическата 
партия ГЕРБ, така и не се появи нито един пред-
ставител. Официалната церемония бе проведена 
не пред паметника на Цар Освободител или пред 
паметника на генерал Гурко, а пред паметника на 
Българските опълченци. Гнетящото мълчаливо 
послание, че София е освободена не от руските 
войски, а от българските опълченци, намери по-
твърждение в някои от произнесените речи. Дори 
вицепрезидентката Йотова отдаде почит само пред 
българските опълченци, което кореспондира с вну-
шението, че едва ли не българите сами са освобо-
дили София. 

Горчивината от начина на провеждане на търже-
ствата и от направените на тях опити за нов прочит 
на Освобождението на България бе допълнително 
подсилена от представянето на честването в елек-
тронните медии на страната. В тях бе съобщено, 

че в столицата е отбелязана 145-годишнината от 
Освобождението на София, но така и не споменаха 
от кого е освободена, нито пък кой е я освободил. 
Допълнено бе и това, че във всички столични хра-
мове е отслужена благодарствена литургия, но без 
да се казва на кого е посветена тази благодарствена 
литургия. Този маниер на отразяване на Освобож-
дението на София от османското иго от руските 
войски за пореден път показа, че контролираните 
от т.нар. ,,колективен Запад” български медии са 
превърнати в рупор за промиване на мозъците на 
българите, за изличаване на тяхната историческа 
памет, за размиване на собствената им славянска и 
християнска идентичност, за насаждане на омраза 
към държавата-ядро на Православната цивилиза-
ция – Русия.  
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кой е освободил България 
от турско робство

79 години от бомбардировките над София

145 години от Освобождението на София
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От изхода на предстоящите предс-
рочни парламентарни избори ще зави-
си в най-голяма степен националната 
позиция на Република България относ-
но конфликта в Украйна. Натискът на 
метрополията ще се засилва и ще става 
все по-брутален. На следващото Народ-
но събрание му предстои това, което се 
случи през последните дни в герман-
ския Бундестаг. На тоталния натиск се 
противопостави с убедителни доводи не 
някой друг, а председателят на фракци-
ята на ГСДП на канцлера Шолц – Ролф 
Мютцених: „Тези, които днес говорят за 
танкове, утре ще крещят за самолети и 
войски“. 

Живеем в условията на една от много 
редките в историята компресия на вре-
мето, когато за много кратък период се 
развихрят турболентно събития и про-
цеси със съдбовни последици за след-
ващите поколения. Преживяваме всичко 
това в непосредствена близост до ,,окото 
на бурята” – до прокси войната на т.нар. 
,,колективен Запад” срущу Русия в Ук-
райна. 

Изпълнявайки робски чужди, 
предимно извъневропейски 

заповеди, българската колониална 
администрация упорито води 

страната ни към пряко участие във 
войната. С това тя тика България 

към поредната национална 
катастрофа.

Редно би било да се запитаме как ста-
на така, че най-русофилската нация в 
света – българската (по признанието на 
западни социологически проучвания), 
допусна българските държавни институ-
ции да попаднат в ръцете на заслепени 
русофоби, готови в името на личната си 
кариера и своето семейно благополучие 
да потъпкват българските национални 
интереси и да се надпреварват да изпъл-
няват заробващи страната ни искания на 
външни и користни сили. Не можем да 
се оправдаваме с безцеремонния натиск 
отвън и с липса на реална алтернатива 
за нашето Отечество. Защото в крайна 
сметка ние, българските граждани, из-
лъчваме пряко и косвено въпросните 
държавни институции. Нека напомня, че 
на последните извънредни парламентар-
ни избори до избирателните урни отидо-
ха едва 39% от имащите право на глас, 
като почти 4% от тях гласуваха с ,,не 
подкрепям никого”. Това беше голям по-
дарък за евроатлантическите партии, за 
онези ,,партии на войната”, оглавявани 
от откровени ,,шарлатани”, както спра-
ведливо ги характеризира президентът 

Радев. Защото с гласовете на около една 
четвърт от гражданите те получиха абсо-
лютно мнозинство в парламента, т.е. въз-
можността от името на едно малцинство 
да упражняват диктат над мнозинството 
български граждани и да решават съдби-
ните на народа и бъдещето на държавата.

Ако ние не премахнем тази огромна 
несправедливост в политическото пред-
ставителство и не изритаме тези шар-
латани от парламента, България я чакат 
тежки времена. Явно трябва да се опа-
рим още по-лошо, за да проумеем, че 
пряката намеса в прокси войната в Ук-
райна е гибелна за нас, българите и бъл-
гарската държава. 

Някак почти незабелязано мина 
фактът, че правителството наскоро 

отправи питане до Конституционния 
съд относно възможността за 

мобилизиране на българите със 
статут на запасни уж в защита на 

националната ни сигурност. 

Не вярвам българите да са толкова 
наивни да не разбират, че тези, които 
готвят страната ни за пряко участие във 
войната, няма да отидат на фронта. Няма 
да изпратят и техните деца, които се кри-
ят и блаженстват в чужбина, на Запад 
при техните покровители. Ще изпратят 
синовете на народа, нашите деца, наши-
те съпрузи, нашите братя, нашите роди-
тели. Ще ги изпратят на заколение като 
,,пушечно месо” в името на агресивните 
планове на САЩ, на НАТО и на ЕС в не-
подвластната им все още част на Европа 
и на маниакалния им стремеж към уни-
щожаване на Русия. Но не само нашите 
мъже ще гинат във войната срещу русна-
ците, а и мирните граждани на страната 
ни ще бъдат подложени на военновре-
менни страдания, доколкото вкарването 
на България във войната, използването 
на българската територия от въоръже-
ните сили на НАТО и на американските 
военни бази у нас ще превърне страна-
та ни в легитимна цел на руски удари. 
Не ми се вярва да има що-годе разумен 
български гражданин, който да е толкова 
безотговорен по отношение на собстве-
ния си живот, на настоящето и бъдещето 
на своето семейство и на близките си, на 
съдбата на народа и на българската дър-
жава.

Някои гледат на редящите се през по-
следните години извънредни парламен-
тарни избори като на ненужно прахосва-
не на държавни средства. Но тези избо-
ри са преди всичко поредни възможнос-
ти политическата апатия на българското 
общество да бъде загърбена, граждан-

ското съзнание – събудено, раздвижено 
и обладано от чувството за историческа 
отговорност, гражданските организации 
и политическите партии – да адаптират 
своите предизборни платформи и про-
грами за действие.

Прегледът на посланията на полити-
ческите партии обаче показва водопад от 
предизборни обещания, както и неуме-
ние за градиране на намеренията не само 
в програми-максимум, но и в програми-
минимум. Твърде често се забравя, че 
политиката не е стремеж към желаното, 
а средство за постигане на възможно-
то. Неизкоренимият синдром ,,кой да 
води бащина дружина” продължава да 
фрагментира българското политическо 
пространство и остава чужд, дори враж-
дебен към изкуството на политическия 
компромис. Всичко това води до възпро-
извеждане на отчуждението на българ-
ските граждани от обществения живот, 
от политиката и от държавните институ-
ции, както и до пагубно безгрижие към 
съдбата на народа, на Отечеството и на 
българската държава.

На мнозина може да им изглежда 
елементаризиране на настоящите про-
блеми пред  българската нация, но сред 
тях все по-ясно се открояват два: необ-
ходимостта от възвръщане на национал-
ния суверенитет и рискът от вкарване на 
страната ни в коловоза на националното 
затриване.

Още в началото на своето демократич-
но преобразование България отхвърли 
открито тежащата й съветска доктрина 
на ,,ограничения суверенитет” и направи 
пълен обрат в своя външнополитически 
курс от Изток към Запад. 

Едва напоследък си даваме ясна 
сметка каква цена сме платили за 
интеграцията в т.нар. ,,колективен 

Запад”. 

Претърпяхме на няколко вълни ново 
ограничаване на суверенитета с при-
съединяването към Световната банка и 
Международния валутен фонд (1990 г.), 
с приемането на валутен борд (1997 г.), 
с членството в НАТО (2004 г.) и в Ев-
ропейския съюз (2007 г.). Дадохме на 
САЩ военни бази на нашата територия 
и то даром, без да плащат за това дори 
цент на българската държава, и прехвър-
лихме доброволно на посолството им в 
София остатъка от националния ни су-
веренитет. С безусловната си вярност 
си извоювахме международния имидж 
на ,,най-безпроблемната съюзничка на 
САЩ”, ,,най-дисциплинираната членка 
на НАТО” и ,,най-съгласната страна на 

ЕС”.

Какво получихме в замяна на тази 
своя безпределна вярност на ,,колек-

тивния Запад”?

Базираните във Вашингтон СБ и 
МВФ определят рамките на цялата ни 
финансова политика.

За по-малко от две десетилетия НАТО 
успя да направи почти невъзможното в 
България: да нареже ракетите ни ,,СС-
23”, от които тръпнеха не само натов-
ските ни съседки Гърция и Турция, но 
и Шести американски флот в Източното 
Средиземноморие; да изтегли българ-
ските войски от границата с най-про-
блемната ни съседка – Турция; да замени 
надеждната ни и мотивирана армия с 
малка професионална свита, която не 
може да напълни дори един стадион и е 
движена от бизнесподбуди; да ни въвле-
че във военните си авантюри в Босна и 
Херцеговина, остатъчна Югославия, Ре-
публика Македония, Косово, Афганис-
тан, Ирак и Либия, коствали милиарди 
левове на българския данъкоплатец и 
дори човешки жертви; да превърне бъл-
гарската национална територия в плат-
сдарм на натовски бойни формирования, 
а Черноморския басейн – в поле на ос-
тро геополитическо противопоставяне. 
Оставям настрана благодеяния като от-
даването на българския златодобив на 
натовска Канада почти като дар.

Не по-малки са постиженията на ЕС 
в България: закри първите реактори на 
АЕЦ ,,Козлодуй” далеч преди изтича-
нето на гаранционния им срок; блокира 
договореното изграждане на АЕЦ ,,Бе-
лене”; спря договореното строителство 
на нефтопровада Новорусийск – Бургас 
– Александруполис; застави ни да спрем 
в последния момент довършването на 
договорения газопровод ,,Южен поток”; 
задължи ни да съкратим рязко вноса на 
руски енергоносители; възползва се от 
неконкурентноспособността на нашето 
производство, за да установи свои мо-
нополи в българската икономика; с пред-
ложени по-добри условия взе наготово 
огромна маса от висококвалифицирани 
български специалисти в различни обла-
сти, отгледани, обучени и образовани в 
България.

проф. д-р Никола Аврейски

БЪЛГАРИЯ ПРЕД 
КРЪСТОПЪТ: 
към национално 
затриване или  
към възвръщане 
на суверенитета

Целия текст можете да 
прочетете в сайта на ветника: 

www. kvantov-prehod. org
или в сайта на ПП "Русофили за 
възраждане на Отечеството" 

www.ppvo.bg
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ЕС и неговите съюзници от Г-7 не контролират и 
не могат да контролират световния петролен пазар. 
Таванът на цените и ембаргото върху руския петрол 
практически се превърнаха в увеличение на общата 
цена на петрола, а за някои клиенти на Русия –цените 
са по-ниски. Това е руският подарък за Индия, Китай, 
Иран, Венецуела – за всички потенциални врагове на 
Запада, включително Турция, която, маневрирайки 
икономически и геополитически между Москва и 
Вашингтон, прави фантастични печалби. В същото 
време Вашингтон е принуден да си 
затваря очите за отвратителния са-
удитски режим, защото не смее да 
се противопоставя на Рияд в тази 
– предизвикана от санкциите (или 
поне ескалирана) енергийна война.

Само дни след налагането на 
новите мерки срещу Русия, в пър-
вия си доклад за резултатите от тях 
Bloomberg посочва, че договорите 
за ESPO (нормата за руски суров пе-
трол) са доста над 60 долара за ба-
рел. Доказано е също, че Русия има 
капацитета да транспортира петро-
ла си с кораби, както и да застрахо-
ва транспортирания петрол. Просто 
корабособствениците ще спечелят 
повече пари, както прогнозира един 
от тях, гъркът Никос Верникос, в 
интервю за френския всекидневник 
Liberation. Bloomberg също е загри-
жен, че възможните руски контра-
мерки включват налагане на минимална продажна 
цена за руския петрол и изискване за плащане в руб-
ли.

The Economist отива още по-далеч. В последния 
си брой сочи, че всякакви санкции срещу Русия ще 
доведат до по-лоши условия на живот и отопление 
в 19-те страни от ЕС, които изследва, дори ще при-
чинят смъртта на 75 000 души повече от средната 
смъртност. Тези държави ще трябва да платят 140 
милиарда евро, за да могат да смекчат спада в стан-
дарта на живот.

В началото на санкционната война, бихме могли 
да твърдим, че тази политика се дължи на грешна 
преценка и да я припишем на някаква „глупост“ на 
ЕС. Тази „глупост“ със сигурност съществува. В це-
лия Запад това се определя от дълбокото убеждение 
на западните властващи и по-специално на техните 
политически, медийни и интелектуални слуги, че 
след 1989-91 г. тяхната съдба е да управляват света. 
Не за 1000 години, както Хитлер мечтаеше, а за нео-
пределено време – „краят на историята“, както пред-
сказваше Фукуяма в известното си есе за интелекту-
алното качество на закона.

Дълбоко тоталитарният начин на работа на ЕС – 
на Комисията по-специално – и постъпателното за-
емане в целия западен свят на всички важни длъж-
ности от преки служители на финансовия капитал, 
често „ветерани“ на Goldman Sachs, агенти на вли-
яние на НАТО и САЩ – всички, които нямат абсо-
лютно никакъв контакт с народите, които трябва да 
представляват, също допринесоха за тази „глупост“. 
Превръщането на западните медии в обикновени 
инструменти за пропаганда също допринесе за това 
явление, като самите цензори намират за по-приятно 
да четат собствените си пропагандни истории вместо 
редките критични коментари, публикувани в запад-
ните медии, като по този начин се лишават от необ-
ходимия коректив. Всичко това вече се случи в СССР 
и допринесе за окончателния му разпад.

Но като казваме всичко това, не трябва да се за-

ключава, че западните политици са по-глупави, от-
колкото са в действителност. Те имат достатъчно 
доказателства, че санкциите не работят срещу Русия, 
а срещу европейските държави. Може да разберем 
защо не са склонни да ги вдигнат, но не е толкова 
лесно да разберем защо налагат нови.

Зад войната срещу Русия се таи война
срещу Европа?

Възможно обяснение е: войната, която НАТО и 
„колективният Запад“ водят срещу Русия чрез санк-
ции, ограбване на руската публична и частна соб-
ственост, въоръжаването на Зеленски с все по-модер-
ни оръжия, демонизирането на Русия и руснаците и 
т.н., не цели само да отслаби и – ако е възможно, да 
демонтира Русия като велика сила; а има за цел за-
винаги да подчини Европа на САЩ. И един от начи-
ните да се постигне това е стремежът да се унищожи 
веднъж завинаги възможността за близки отношения 
между Европа и Русия (а също, отношенията на Ев-
ропа с Китай и „юга“).

Ако това е целта, по този начин и за неопределен 
период от време, възобновяването на каквото и да е 
енергийно сътрудничество между Европа и Русия ще 
стане много по-трудно в бъдеще.

Ако това е целта, има смисъл да се взривят два-
та газопровода NordStream, ако Германия утре реши 
да промени политиката си и да възобнови вноса на 
руски газ. Нно дори ако тръбопроводите започнат да 
работят отново, винаги ще има заплаха.

Освен това, ако целта е да разрушите самите осно-
ви на всяко бъдещо възобновяване на отношенията 
между Европа и Русия, трябва да направите всичко 
това сега, защото се страхувате да не би Германия, 
Франция или Италия „да клекнат“, тъй като са изпра-
вени пред сериозна икономическа и социална криза, 
засилена от санкционната война на НАТО срещу Ру-
сия.

Обективният резултат 
от санкциите за Европа

Дори и това да не е една от централните цели на 
санкционната политика, наложена от Вашингтон, 
Лондон, лобито на „нова Европа“ и Комисията, 
действаща като лоби на НАТО, подчиняването на Ев-
ропа от САЩ във всички основни политически обла-
сти е конкретният резултат от следваната политика.

Сега Европа е принудена да внася американски 
LNG, който е четири пъти по-скъп от руския газ, 

транспортиран по тръбопровод (и отделя четири 
пъти повече парникови газове). Европа, заплашена 
от драматичен недостиг на енергия, е по-зависима от 
всякога от САЩ за отопление на населението си и 
функционирането на своята индустрия. Европейски-
те индустрии и работни места емигрират към Съеди-
нените щати и други дестинации (някои дори говорят 
за деиндустриализацията на Германия). Външната и 
военната политика на европейските държави е по-за-
висима от САЩ, отколкото след 1991 г., а може би 

и от 1945 г. Германци-
те дори са принудени 
да се унижават, като се 
преструват, например, 
че не знаят кой е взри-
вил „Северен поток“ 
или като позволяват 
на Зеленски (по-точ-
но тези зад него) да ги 
обижда.

Европейските дър-
жави се превъоръжа-
ват, като купуват аме-
риканско оръжие, а не 
европейско. Те увели-
чават своя дял от общи-
те военни бюджети на 
НАТО в полза за САЩ; 
възприемат фанатична, 
дори чисто расистка 
антируска пропаганда 
и идеология, като пре-

разглеждат историята на освобождението на Европа 
от нацизма и фашизма, което прави изключително 
трудна промяната на политиката в бъдеще.

Вместо да създаде проект за нова демократична, 
социална, мирна и екологична визия за целия свят, 
основана на значителните постижения на Европа в 
нейната история, континентът бързо се превръща в 
жалък васал на САЩ, поддавайки се на прилагане-
то на стратегия за „смяна на режима“ срещу голяма 
ядрена сила като Русия (и Китай утре?). Стратегия, 
която не може да не се провали, но която увеличава 
шансовете за титанична война между „колективния 
Запад и останалата част от човечеството, потенциал-
но водеща до неговото унищожение. Ако това се слу-
чи, това все пак ще бъде напълно неочакван начин за 
потвърждаване тезата за „края на историята“, но ние 
вече няма да сме тук за да го коментираме.

Шарл дьо Гол бил ли е „агент на Путин“?

Твърдим, че добрите отношения с Русия (може да 
добавим с Китай и Юга) са предпоставка за автоно-
мията и независимостта на Европа от САЩ и че тази 
автономия е предпоставка Европа да играе важната 
роля, на която този континент има право; особено в 
контекста на най-опасната криза (икономическа, еко-
логична, цивилизационна, геополитическа) в Европа 
и в историята на човечеството.

Полезно е да си спомним, че почти всички евро-
пейски политици от ХХ век, чиято колективна памет 
за европейските нации и народи е запазила положи-
телна спомен, са вярвали в същото: Шарл дьо Гол, 
Вили Бранд, Олаф Палме, Алдо Моро, Андреас Па-
пандреу, цитираме само няколко.

7
От стр. 1 Санкции срещу Русия или 

санкции срещу Европа?

Целия текст можете да прочетете в сайта на 
ветника: 

www. kvantov-prehod. org
или в сайта на ПП "Русофили за възраждане на 

Отечеството" 
www.ppvo.bg
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Експертите от Vistar Media споделят пред 
The Drum съветите си за успешни кампании 
с използване на външна реклама. 
от Redlink 

Възможности за рекламиране извън дома 
(OOH) непрекъснато се усъвършенстват, 
благодарение на технологиите и пълната 
гама от опции за творчество, насочване 
и измерване, които стават достъпни за 
рекламодателите. В България дигиталните 
позиции външна реклама са все още много 
лимитиран брой, но въпреки това съветите, 
изготвени от Vistar Media могат да помогнат, 
особено когато става въпрос за разработване 
на креативни идеи за такава динамична среда.
Експертите във Vistar Media идентифицират 
четири горещи съвета за рекламодателите, 
които могат да помогнат да се възползват 
напълно от привличането на вниманието на 
аудиторията и за постигането на оптимални 
резултати.

Съвет №1
Твърде много брандиране няма да убие 
рекламата
Едно познато лого с креативно послание може 
да увеличи вниманието и ангажираността 
на потребителите, защото е по-вероятно да 
разгледат информация от марка, с която вече 
са запознати. Следователно включването и 
позиционирането на марката и логото й е от 
съществено значение за високоефективните 
кампании външна реклама.
Независимо дали рекламното послание е 
само изображение или видеоклип, името 
на марка та трябва да е видимо през цялото 
време. За препоръчване са удебелени, четливи 
шрифтове, които могат да се четат лесно на 
различни носители. Съобщенията съответно 
не трябва да се усложняват прекалено много 
– простото и интересно послание на марката 
може да направи трайно впечатление.

Съвет №2
Контекстът е всичко
Тук има три важни фактора: Типовете места: 
дали ангажираността е чрез широкоформатни 
позиции, гледани най-добре от разстояние от 
пешеходци или трафик на нивото на улицата 
или базирани на място носители, където 
потребителите са ангажирани в контекстуално 
релевантни среди като например магазин за 
хранителни стоки или бензиностанция.
Нивото на персонализация: дали 
потребителите гледат отдалече заедно с 
всички останали или са отблизо и лично 
взаимодействат с дисплея? Тези дисплеи в 

Външната реклама през 2023 – 
четири съвета 

зони с голям или малък трафик са? И последно, 
но не по важност е времето, прекарано пред 
екрана: публиката шофира ли по магистралата 
или тренира на машина във фитнеса? Дали са за 
момент в асансьора, отивайки към офиса, или 
са на процедури в салона за по-дълъг период от 
време?

Съвет №3
Уместност на посланието
Времето и местоположението са решаващи, 
когато става въпрос за разработване на 
подходящи външни реклами. Сезонността, 
празниците, часът от деня и денят от седмицата 
могат да повлияят на това какво съобщение да 
се постави и как се приема. Като алтернатива 
промените във времето, текущите събития и 
културните моменти също са тактики, които 
могат да се вземат предвид при изграждане на 
творческа стратегия за външна реклама.

Съвет №4
Външната реклама също може да се движи
Дигиталните формати външна реклама, които 
позволяват излъчване на видео, помагат за 
привличане на зрители, разказват истории и 
предизвикат емоции. Още по-добре е когато 
марките се възползват от съществуващ 
телевизионен или дигитален видео клип, 
пренасочвайки рекламно послание, което вече е 
разработено и тествано.
В тези случаи е много важно да се вземе 
предвид времето на задържане в средата, в която 
се показват външните реклами. В много случаи 
това време е съвсем кратко, докато разрешената 
анимация е шест или петнадесет секунди, 
така че по-простото понякога е по-добро. 
Дори най-базовата анимация може да направи 
достатъчно за внасяне на дълбочина и вълнение 
в рекламните послания.

Статията е предоставена
от Аутдор Медиа Тийм 

От стр. 1

инфлацията минималната работна заплата и да се 
доближи до 50% поне от средната работна заплата 
в страната.

И второ, да се подпомагат тези, които имат най-
големи материални затруднения, а това например 
са част от пенсионерите, не всички, разбира се. В 
този шоков момент, когато бяхме миналата година 
и редовните правителства не постъпиха по този на-
чин за съжаление.“

„Тези почти 17% инфлация означава шоково 
поскъпване почти на всичко, защото допустимата 
инфлация е до 2%, над 5% става много тежко по-
ложението, а пък 17% на потребителските цени е 
наистина един шок, който не само като психологи-
чески шок можем да го приемем, а и като икономи-
чески шок за много хора“.

Ако погледнем на база 1 месец, страшно поскъп-
ват международните полети с 50% туристическите 
пътувания – 25%, централното газоснабдяване с 
15% и т.н., допълни още проф. Дуранкев.

„Но ако погледнем дали ние сме изключение, 
има втори измерител – хармонизиран индекс на по-
требителските цени, т.е. този хармонизиран индекс 
се изчислява на базата на една и съща кошница от 
стоки и услуги, от едни и същи цени, но се разли-
чава по използваните тегла.

На България теглото на хранителните продукти 
е по-високо от другите страни. Но това, което има-
ме като данни, можем да кажем, че ако погледнем 
Европа като цяло, в Турция за 1 г. хармонизираният 
иднекс на потребителските цени е над 84%. Кои са 
преди нас?

Това са Унгария, Литва, Латвия, Естония, Север-
на Македония, Чехия ,Полша Словакия, Сърбия, 
Румъния, тогава идва България. Страните в Евро-
зоната имат по-малък индекс, а най-много страдат 
бедните.

През новото хилядолетие такова нещо не се 
беше случвало, то ще нанесе много тежки пора-
жения къде ли не, например в частните пенсион-
ни фондове вече се вижда, банковите спестявания 
също се обезценяват по този начин.

През 2023 г. инфлацията няма да бъде укротена 
под 2%. Може да се прогнозира, че тазгодишната 
инфлация, ако се задържи под 5%, ще бъде голям 
успех“

Спасението 

Проф. Дуранкев:

от инфлацията е 
едно
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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
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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
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Началото на новата седмица започна със среща 
на Председателя на Национално Движение Русо-
фили и ПП „Русофили за възраждане на Отече-
ството“ Николай Малинов и главния секретар на 
Движението Кристина Иванова с Григорий Кара-
син – Председател на Комисията на Съюза на Фе-
дерацията по Международни дела.

На срещата беше обсъдено състоянието на 
българо-руските отношения в момента, ролята на 
Движението в съхраняването и укрепването на 
връзките между българския и руския народ, както 
и реализирането на съвместни културно-хумани-
тарни проекти.

Григорий Карасин отбеляза, че той е за раз-
ширяване на взаимоотношенията с чуждестран-

Срещи на Николай Малинов и Кристина Иванова
в Съвета на федерациите, с обществени и научни среди

ни политически и обществени дейци, който са за 
сътрудничество с Русия и стабилност в междуна-
родните отношения. По негови думи, Движение 
Русофили е еталон за това.

Бяха отбелязани също така усилията на Запада 
да установи контрол над политическия елит и ин-
формационната среда в отделни държави.

Николай Малинов благодари за доброто отно-
шение на г-н Карасин към българските русофили 
и отбеляза голямото значение на проведената от 
Комисията по Международни дела на 28 ноември 
2022 година „кръгла маса“, посветена на противо-
действието на русофобията зад граница.

Друга среща беше проведена със заместник-
председателя на Съвета на Федерацията Констан-
тин Косачов. На срещата бяха обсъдени съвре-
менната международна обстановка, ролята на 

Балканите и Европа в нея и мястото на България 
като православна държава. Беше отбелязано на-
личието на голяма диспропорция между русо-
филските настроения на народа и русофобското 
поведение на властите. За участниците в срещата 
остава неразбираем фактът, че въпреки русофил-
ските настроенията на българския народ, в парла-
мента продължават да бъдат избирани русофоб-
ски сили.

Константин Косачев изрази своята подкрепа 
към дейността на Национално Движение Русофи-
ли и даде висока оценка на дългогодишния принос 
на Движението за развитието на междукултурния 
диалог между Русия и България.

По време на срещата с Александър Дугин бяха 
обсъдени различните визии за бъдещето на много-
полярния свят – китайската, руската, индийската 
и иранската.

Беше проведена също така среща с представи-
тели на българската диаспора в Русия: Здравко 
Димитров – Асоциация и развитие на българската 
култура и Недялко Василев – собственик на един 
от сайтовете на българската диаспора в Русия. На 
срещата бяха обсъдени както взаимното сътруд-
ничество между България и Русия в съвременната 
ситуация, така и въпросът, как това сътрудниче-
ство да бъде подобрено.

Росица Младенова

Николай Малинов и  
Григорий Карасин 
– Председател на 
Комисията на Съюза 
на Федерацията по 
Международни дела

Николай Малинов 
и  Кристина Иванова 

със заместник-
председателя на 

Съвета на Федерацията 
Константин Косачов

На среща с 
Александър 

Дугин

С представител на 
българската диаспора в Русия


