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социалните мрежи:

www.ppvo.bg

На 24 февруари в София се проведе митинг с основен лозунг  „НЕ НА ВЪВЛИЧАНЕТО 
НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЕННИ КОНФЛИКТИ.“ 
Организатори бяха коалиция „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, която обединява партиите 
"Атака" и "Русофили за Възраждане на Отечеството" и две комунистически партии. 
Събралите се издигнаха лозунги: „Вън чуждите военни бази от България!“, „Неутрална 
България“.
Участниците в митинга подчертаха, че страната ни не трябва да бъде въвличана във 
военния конфликт, но и не скриха своите симпатии към Русия, като посочиха, че тя е на 
страната на истината, на правдата.

Неутрални сме живи! 
За неутрална България!

По повод поредните предсрочни             
       парламентарни избори

Може ли да бъде 
предотвратена 
програмираната 
отвън катастрофа?

Правен статус 
на Паметника на 
Съветската армия 
в София

Бъдещето на минно – 
енергийния комплекс 
„Марица изток“
Бъдещето на минно – енергийния комплекс „Ма-

рица изток“ или защо трябва да изберем политиче-
ски елит, който да може да предоговори условията 
за членството на България в Европейския съюз.

Кандидатите на 
КП КОАЛИЦИЯ 
НЕУТРАЛНА 
БЪЛГАРИЯ  
за депутати в 49-ото 
Народно събрание

На стр. 4-5-8

3 март 
Това беше война на 
вярата! Това беше 
победа на вярата! 

3 март 
Това беше война на 
вярата! Това беше 
победа на вярата! 
Проф. Андрей Пантев

Това беше най-честната война в историята на целия 19 век 
в Европа. Това беше война на вярата! Това беше победа на 
вярата!

Войничетата, които форсираха Дунава виждаха, че един 
народ отсреща първо се моли на същия Бог по същия пра-
вославен начин, второ, че казва любов, мамо, хляб с една и 
съща дума.

И този народ заслужава да бъде свободен, дори и да се 
пролее кръв. Днес пак ви разправят, че Русия имала импер-
ски интереси. Хубаво! Коя държава по това време от ранга 
на Русия няма и не провежда имперски интереси? Имперска 
държава по това време е Белгия, имперска държава по това 
време е Холандия. 
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От стр. 1

Защо Русия да няма имперски интереси и това 
едва ли не да е негатив за характеристиките на тази 
война? Ставало дума за панславизъм, а нямаше ли 
пакс брита́ника, пангерманизъм, а да не говорим 
за френската колониална идеология и прочие. Ще 
ви дам само два примера за оценка за сравнение. 
Когато в края на 19 век Америка без един изстрел 
освобождава, сиреч изпъжда испанците от Куба и 
Филипините, в Конституцията на Куба има член, 
който разрешава на американската армия в случай 
на безредици да влиза на територията на Куба без 
разрешението на правителството. Нещо, правено 
два пъти преди ВСВ.

Ще ви дам друг пример. Когато Наполеон в края 
на 18 век, преди 100 години, освобождава Италия 
от австрийците цялото продоволствие за армията 
беше реквизирано безплатно от местното насе-
ление. А руснаците си плащаха всичко за продо-
волствието по време на тази освободителна война 
и от това някои българи дори забогатяха. Така, че 
всичките тези приказки, всичките тези съмнения и 
конюктюрни деформации не казват простата, вели-
ката истина, че една война, една политика се оце-
няват по резултатите.

В резултат на Освободителната война най-сетне 
на европейската карта се появи държавна единица, 
а не само етническа, с името България.

Да се каже, че Санстефанска България било те-
атър, че на Шипка нашите щели да победят цяла 
Турция и без генерал Радецки! Добре, може би да, 
но доколкото знам командващият на българското 
опълчение не се казва Джон Смит, а се казва гене-
рал Столетов. Нали? Значи, ако е било друга акция 
да плюем върху гробовете на опълченците, защото 
те са сътрудничили на една армия, която идва да ни 
покори, да ни направи Задунайска губерния. Как-
во правят руснаците след като създават България? 
Качват се на шлеповете и си тръгват. Остава една 
църква тук и то по-късно. Къде са банките, къде са 
базите, къде са жп линиите? Къде е командерене-
то? Ами след 6-7 години Стамболов им се опъва. 
Че ако е била толкова заложена тази коварна идея 
да сме им Задунайската губерния как е възможно 
след 6-7 години България дори да скъса диплома-
тическите си отношения с Русия? Една толкова по-
зорна страница в нашата история!

Ние днес се преклоняваме пред един велик ис-
торически подвиг! Нас не ни интересува какво ни 
внушават в момента!

През 1915 година преди да се присъеденим към 
австрогерманския блок също казваха, че не сме 
славяни, също имаше такава литература. По вре-
ме на ПСВ „Св. Ал. Невски“ беше преименуван, 
а една -две години в боголсужението дори не се 
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3 март: Това беше война на вярата! 
ТОВА БЕШЕ ПОБЕДА НА ВЯРАТА! 

Професор Андрей 
Пантев - един от 

най-уважаваните и 
ерудирани български 

учени-историци, 
преподавал в САЩ 
и Великобритания, 

депутат в три 
парламента. 

споменяваше името на Царя-Освободител, но това 
свърши!

Онези, които са ни поощрявали да се противо-
поставяме на Русия в крайна сметка са се съюзя-
вали с нея. И англичани, и французи, и америкаци. 
Може да са се радвали на нашето русофобство, но 
тайно са ни презирали. Слава Богу, че много пове-
че от българите са се държали по друг начин.

Затова 3 март е нашата изначална вселена! Русия 
не беше длъжна нито да освобождава България, 
нито да я спасява тогава, когато през 1913 година 
сме във състояние на война с четири балкански 
държави. Така, че тук не става дума за раболепие, 
не говорим за подмазвачество, ние говорим за една 
историческа благодарност, която е изразена с над 
400 паметника на руските войни, знайни и незнай-
ни. В редиците на руските богатири и на нашите 
опълченци са крачили и сенките на нашите въста-
ници, четници, книжовници, на нашите мъченици. 
Те са разбрали най-сетне, че не са загинали мър-
цина.

А на онези, които полагат в момента демито-
логизаторски усилия, ние казваме: Единствената 
война в историята на 19 век, вън от границите на 
Русия, се нарича Освободителна и това е войната,  
донесла свободата на българите и тяхното избав-
ление!

Продължава наблюдаващото се напоследък 
преструктуриране на българското полити-
ческо пространство. На пръв поглед, пред-

вид турбулентните процеси, протичащи в света през 
последната година, в това няма нищо обезпокоително. 
Обезпокоителното всъщност е това, че преструктури-
рането е резултат не толкова на естествена вътрешна 
еволюция на политическите процеси у нас, колкото 
от западно политическо инженерство, дирижирано от 
посолството в София на страната-ядро на т.нар. ,,ко-
лективен Запад” – САЩ.

.... Конгресът на САЩ започна отново да законо-
дателства като световен парламент, а Белият дом – да 
налага принципи на поведение на други нации чрез 
множество санкции. Все по-арогантно се прибягва до 
,,петата свобода” – свобода на САЩ да се настаняват 
навсякъде по света, дори въпреки волята на засегната-
та държава и зад гърба на ООН.

.... В публичното пространство все още битува най-
старото и научно необосновано делене на левица, 
център и десница. Колко обезмислени са тези поня-
тия, показва особено ясно българският случай. Левите 
политически образувания разбират, че достъпът им 
до властта зависи повече от метрополията, отколкото 
от електората, което ги кара да прибягват до зле заво-
алирани десни лозунги и действия. Вече видяхме как 
лявата БСП участва в  кабинет с най-десните коали-
ционни партньори, нанасяйки само за няколко месеца 
огромни щети не само на себе си, но и на страната. 
И как новата ,,Левица” откри предизборната си кам-
пания пред ТЕЦ ,,Марица Изток 2”, показвайки, че е 
готова да брани пред ЕС американските електроцен-
трали. Десните политически формации пък са прити-
снати от своята твърде тясна електорална база (поради 
тънката средна класа и още по-тънкия слой новобога-
таши) и са принудени да използват леви залъгалки за 
преобладаващо бедния български избирател.   

Друга разграничителна линия в българското поли-
тическо пространство често се тегли между реаними-
раните идейни течения на русофобството и русофил-
ството. Това разграничение по-добре може да помогне 
за ориентирането в съвременните български общест-
вени реалности. Не е необходима особена проница-
телност, за да се види колко големи ресурси е хвърлил 
т.нар. ,,колективен Запад” за преиначаване на истори-
ческите връзки между българи и руснаци, за залича-
ване на общата ни славянска, православна, езикова, 
културна и цивилизационна същност, за размиване на 
образа на Русия като двоен наш Освободител, за демо-
низиране на Руската федерация и нейния президент, 
за инфилтриране на русофобията в българското русо-
филско общество.

Всичко това е съпроводено с показно арестуване на 
известни дейци на Националното движение на русо-
филите, със съдебен процес за шпионаж срещу лидера 
на политическата партия ,,Русофили за Възраждане на 
Отечеството” и санкционирането му с американския 
закон ,,Магнитски”, с преследване на по-известните 
русофили, уволняване от работа на други, създаване 
на всевъзможни пречки за дейността на русофилските 
граждански организации и дори с публични заплахи 
за изготвян поименен списък на русофилите в Бълга-

         Проф. д-р Никола Аврейски:

      Може ли да бъде предотвратена 
програмираната отвън катастрофа?От стр. 1

рия. Хвърлените усилия от САЩ, НАТО и ЕС в тази 
посока са огромни, но по всичко личи, че резултатът е 
обратен на очаквания.

... В сегашната геополитическа ситуация – най-
сложната за България след Втората световна война, се 
очерта доста ясно една нова и най-важна разграничи-
телна линия в политическото ни пространство: меж-
ду безусловно прозападния атлантически и вътреш-
но базирания политически елит. Военния конфликт 
в Украйна се разгръща в непосредствена близост до 
страната ни и залогът за позицията на България е тол-
кова голям, че отношението към него се превърна в 
най-насъщния и жизнено важен проблем на полити-
ческия момент. В създаващата се под диригентската 
палка на американското посолство в София Голя-
ма евроатлантическа коалиция твърдо са застанали 
малките коалиции ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, а така също 
ДПС и ,,Български възход”. Зле прикрита готовност за 
включване в нея изявяват БСП и няколко несигурни 
кандидати за парламентарно представителство: ИТН 
(известно е заявлението на Трифонов, че в моменти на 
криза България трябва да се държи за САЩ), неговата 
издънка – Коалицията ,,Заедно” (Митева изрично де-
кларира, че ще подкрепя ПП-ДБ в новия парламент), 
както и реанимираното НДСВ. Единственият сигурен 
участник в новото 49 Народно събрание, който може 
да бъде отнесен към национално отговорните полити-

чески сили, е партията ,,Възраждане”. Но с уговорка и 
известна доза съмнения, като се има предвид, че ней-
ната парламентарна група подкрепи допълнението 
към Закона за отбраната и въоръжените сили, даващо 
възможност за изпращане и използване самостоятелно 
или в състава на многонационални формирования на 
българска армия извън територията на страната. Тази 
изненадваща подкрепа и някои други нейни гласува-
ния, както и действия на лидера Костадинов, подхран-
ват набиращото сила усещане, че формацията му е 
западен проект за поддържане на ,,контролирана пар-
ламентарна опозиция” в България. Известни надежди 
за включване в редиците на национално отговорния 
политически елит поражда новата ,,Левица”, ако се 
съди по изявлението на Татяна Дончева, че най-голя-
мото притеснение е възможността ,,да ни вкарат във 
войната да участваме с жива сила”. Остава да видим 
дали тази нова формация ще бъде допусната до парла-
мента и дали там няма да извърши салтоморталето на 
парламентарната група на Янев, гласувала изненадва-
що за нейните гласоподаватели за оказване на военно-
техническа помощ на Украйна. Сигурни участници в 
групата на национално отговорните политически сили 
са редица малки формирования, сред които най-актив-
на е Коалицията ,,Неутрална България”, но се полагат 
къртовски усилия (отвън и от българските атлантици) 
те да не бъдат допуснати до парламента.

... Политическият момент на провеждането на по-
редните извънредни парламентарни избори на 2 април 
2023 г. най-общо може да бъде характеризиран като 
ключов за бъдещето на България. 

... Часът, драги съотечественици, е дванадесет без 
пет! Собственото ни бъдеще зависи и от нас самите!!!            

Източник: 24may.bg
Публикуваме със съкращения

На територията на България 
в годините след Втората светов-
на война бяха издигнати над 130 
паметника в чест на Съветската 
армия. Това беше израз на благо-
дарност за освобождението ни от 
монархофашизма; без да се водят 
бойни действия на нашата терито-
рия, без да загине нито един бълга-
рин, без да бъдат нарушени нашите 
териториални граници, въпреки че 
бяхме верни съюзници на хитле-
ристка Германия.

Има група хора, които искат Па-
метникът на Съветската армия в 
София да бъде разрушен или пре-
местен на друго място, защото бил 
незаконно издигнат и не изразявал 
оценките за Втората световна вой-
на.

В тази връзка Национално Дви-
жение "Русофили" възложи проуч-
ването на документи за изгражда-
нето, узаконяването и защитата на 
Паметника с международни актове 
и решения. Тези решения се отна-
сят и за защита на паметниците в 

много други европейски градове в 
знак на признание, че Съветската 
армия е избавила Стария конти-
нент от „кафявата чума”. Неслу-
чайно Денят на Победата – 9 май е 
обявен за Ден на Европа, който се 
чества и у нас.

Бяха анализирани основни доку-
менти за правния статус на Памет-
ника (повече информация в сайто-
вете: rusofili.bg;  kvantov-prehod.
org).

От анализа на  документите е ви-
дно, че: 

Паметникът на Съветската ар-
мия и паркът около него са изклю-
чителна публична държавна соб-
ственост. Това ще рече, че демон-
тирането, частичното или пълното 
му преместване е под охрана на 
Държавата.

Той е защитим като европейско 
архитектурно наследство и се на-
мира под охраната на държавата, 
съгласно европейските харти, ре-
золюциите на ООН от 2008 и 2009 
година, както и Договора за прия-

телски отношения и сътрудничест-
во между Република България и 
Руската Федерация и съвместната 
Декларация на президентите на РБ 
и РФ.

Столичната община и област-
ната администрация на област Со-
фия-град са се ангажирали за съв-
местно ползване и управление на 
горния имот, а СО се задължава да 
вземе всички мерки по опазването, 
възстановяването и ползването на 
имота, съгласно неговото предназ-
начение, посочено в меморандума 
и договора от 03.02.2006 г.

Паметникът на Съветската ар-
мия е защитен с редица световни, 
европейски и международни доку-
менти и представлява историческо, 
военно и архитектурно наследство. 
Той е израз на преклонение и при-
знателност на българския народ 
пред подвига на войника, дошъл от 
руската земя и оставил костите си 
за освобождението на България и 
Европа от фашизма.

rusofili.bg

Правен статус на Паметника 
на Съветската армия в СофияОт стр. 1

Предизборната кампания на петите по ред за последните две години парламентарни избори стар-
тира в обстановката на всеобщо униние. Националният дух е прекършен, поляризиран, разцентрован и 
дезориентиран. 

Националната душевност не може да се освободи от гибелния национален нихилизъм. Отчуждение-
то между народ и властници е получило застрашителни мащаби. 

Потънала в партизанщина, самонареклата се ,,политическа класа” изпитва панически страх от 
собствения си народ, остави Отечеството без национална доктрина и активно обслужва чужди ин-
тереси в името на собственото си благоденствие. От своя страна, народът, дълбоко разочарован от 
българските управляващи, които го манипулират и не могат да му предложат примамлива визия за бъ-
дещето, е изпаднал в дълбока покруса и е с парализирана воля за действие. Обезверено и лишено от осно-
вания за национална гордост и национално достойнство, младото поколение е отправило поглед навън.

Целия текст можете да прочетете 
в сайта на в. "Квантов преход": 

www. kvantov-prehod. org

Николай Малинов 
на среща 

със Сергей Лавров 
в Москва

На 16.02.23 г. в Москва, Председателят на 
НД Русофили Николай Малинов се срещна 

с министър на външните работи на Русия 
Сергей Лавров.

Бяха обсъдени две основни теми. Работата 
на приятелите на Русия в България в 

условията на американски санкции (закон 
„Магнитски“) и напредъкът в подготовката 
за създаване на международно русофилско 

движение.
На 17.02.23 Председателят на НД Русофили 
взема участие в предаването „Голяма игра“ 
по „Первый Канал“, предаването с начален 

час 15:45 (българско време).
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МИР 10 – КЮСТЕНДИЛ
1. Станислав Асенов Асенов
2. Румяна Георгиева Райнова
3. Ивайло Стефанов Маринов

Станислав Асенов, водач на лис-
тата в 10-и МИР – Кюстендил. 

Роден е през 1994 г. Висше образование по специ-
алността „Стопанско управление“ от Софийския 
университет. Член на Националния политически 
съвет на ПП  „ Русофили за възраждане на Оте-
чеството“.  Национален координатор на ПП „РУ-
СОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 
за Югозападен район (области   Благоевград, Кюс-
тендил, Перник).

МИР 11 – ЛОВЕЧ
1. Илиян Георгиев Георгиев
2. Станка Недялкова  Димитрова
3. Добромир Колев  Братанов
4. Йошка Йорданова Спасова
5. Ивайло Божидаров Захариев
6. Минко Тодоров Бошнаков
7. Стефко Георгиев Вълев
8. Йордан Христов Зърков

Илиян Георгиев – водач на листата в 11-и МИР – 
Ловеч. Висше образование: Магистър – „Индус-
триален Мениджмънт“, Магистър – „Финансов 
Мениджмънт‘‘, Магистър – „Международен Ме-
ниджмънт, доктор, член на НС на ППВО.

МИР 12 – МОНТАНА
1. Румен Иванов Ерменков
2. Емил  Стефанов Владимиров
3. Лъчезар Любомиров Лазаров
4. Росен Фидосиев Риджолски
5. Камен Иванов Борисов
6. Еди Юлианов Младенов
7. Ивайло Стоянов Докузанов
8. Иван Иванов Кънчев

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

МИР 13 – ПАЗАРДЖИК
1. Андриян  Димитров Атанасов
2. Стефан Димитров Попов
3. Димитър Илианов Колчаков
4. Крум Боянов Байраков
5. Нина Николаева Кръстева
6. Калин Димитров Владов
7. Димитър Илионов Колчаков
8. Малин Иванов Кръстева
9. Смилен Димитров Димитров
10. Людмил Михайлов Чипаров
11. Петър Огнянов Роглев
12. Благой Борисов Благоев
13. Иванка Костадинова Парпулева
14. Ангел Георгиев Георгиев
15. Иванка Стоянова Велкова
16. Спас Цветанов Шиков

Андриан Атанасов – водач на листата в 13 МИР 
– Пазарджик. От 2015 г. е Областен кординатор 
на НД "Русофили" за Пазарджишка област, а от 
24.07.2021 - общински председател на НД "Русо-
фили"1 гр. Пазарджик. От 2020 г.  координатор за 
Пазарджишка област и на ПП "Русофили за  въз-
раждане на Отечеството". 

МИР 14 – ПЕРНИК
1. Асен Денков Асенов
2. Стоян Теофилов Стоянов
3. Йордан Славчев Иванчев
4. Николай Кирилов Илиев
5. Мартин Крумов Харизанов

Асен  Асенов – водач на листата в 14-и МИР – Пер-
ник, Висше образование специалност „История“. 
Представител на 12 руски телевизионни канала в 
България, зам.-председател на ППВО.

МИР 15 – ПЛЕВЕН
1. Пламен Георгиев Александров
2. Илиан Андреев Беров
3. Светлана Ненчева Лакова
4. Христофор Георгиев Витков
5. Петьо Максимов Георгиев
6. Цветослав Василев Христов
7. Ивайло Тодоров Ценов
8. Петя Любомирова Панайотова
9. Владислав Димчев Славчев
10. Лора Христова Тотева
11. Пламен Борисов Йончев
12. Генка Добрянова Цветкова
13. Сашо Любенов Начев
14. Мариела Тодорова Тонкова
15. Пламен Илиев Пешев
16. Наско Асенов Биралиев

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

МИР 16 – ПЛОВДИВ град
1. Павел Димитров Шопов
2. Димитър Петков Керин
3. Огнян  Стефанов Сапарев
4. Максим Александров Тополов
5. Даниела Тонкова Кинова
6. Димитър  Стойчев Кралев
7. Борис Атанасов Златарев
8. Цветан Тодоров Монов
9. Владимир Любенов Райчев
10. Валерий Благоев Бръмбаров
11. Гинка Иванова Иванова
12. Вълю Раев Илиев
13. Димитринка Иванова Спасова
14. Атанас Тодоров Атанасов
15. Ангел Георгиев Кючюков
16. Димитър Павлов Шишков
17. Лилия Иванова Костадинова
18. Благой Борисов Благоев
19. Емануил  Крумов  Иванов
20. Петър Огнянов Роглев

Павел Шопов - водач на листата в 16 МИР – Пловдив 
град. Роден и израснал в Пловдив. Завършва Юридиче-
ски факултет в Софийски университет. Практикува 
като съдия в Районен съд - Пловдив до 1989г. Народен 
представител в 36-то, 37-мо, 40-то, 41-во, 42-ро и 44-
то НС. Заместник председател на 41-во НС. Член на 
ръководството на ПП „АТАКА”. По професия ерген, 
по религия православен християнин и пчелар. Убеден 
националист.

МИР 17 – ПЛОВДИВ област
1. Димитър Атанасов Шивиков
2. Марко Христев Петров
3. Димитър Петков Керин
4. Антоанета Димитрова Тенева
5. Веселин Тодоров Божков
6. Митко Алипиев Шаламанов
7. Борис Атанасов Златарев
8. Петко Ангелов Петков
9. Иван Йосифов Череджийски
10. Иванка Господинова Хаджиева
11. Христо Методиев Иванов
12. Христо Иванов Иванов
13. Михаил Василев Михайлов
14. Димо Цонев Пулевски
15. Даниела Тонкова Кинова
16. Васил Петров Пачелиев
17. Славка Георгиева Диманова
18. Гошо Петров Дамянов
19. Василка Любенова Стоянова
20. Емануил Крумов Иванов
21. Димитър Арлександров Спасов

Димитър Шивиков - водач на листата в 17 МИР 
– Пловдив област. Димитър Шивиков е български 
военен деец, висш офицер от състава на Българ-
ската армия със звание бригаден генерал, служил 
като национален командир на българския контин-
гент в Афганистан. Роден през 1963 г. в Курто-

во Конаре, община Стамболийски, Пловдивска 
област. Завършва Немска езикова гимназия в Па-
зарджик; висше образование в НВУ „Васил Лев-
ски” - гр. Велико Търново, специалност „войсково 
разузнаване” – 1986 г.; след това редовния курс на 
ВА „Георги Раковски” София, 1996. През 2012 г. 
завършва колежа на Сухопътните войски САЩ. 
Започва службата си като офицер през 1986 г. 
в поделение 32 990 – Пловдив, днешните Сили за 
Специални операции. До 2015 г. заема длъжнос-
ти от командир на взвод до командир на бригада. 
Участва в две мисии на БА в Ирак и Афганистан. 
Владее английски, немски, турски и руски езици. 

МИР 18 – РАЗГРАД
1. Петър Георгиев Георгиев
2. Безат Безат Ахмед
3. Валентин Груев Григоров
4. Димитър Георгиев Петков

Петър Георгиев – водач на листата в 18-и МИР – 
Разград. Магистър по "Реклама и връзки с общест-
веността в управлението на бизнеса", Варненски 
свободен университет "Черноризец Храбър". Първи 
вицепрезидент на световна шампионска лига по фут-
бол за хора с ограничени възможности "Равни въз-
можности". Член на ИБ на НПС на ПП „Русофили 
за възраждане на Отечество“. Национален коорди-
натор за Североизточен регион. 

МИР 19 – РУСЕ
1. Мирослав Петров Славчев
2. Иво Стоянов Иванов
3. Лъчезар Иванов Лунчев
4. Димитър Ивов Радулов
5. Десислава Ванева Крумова
6. Дарина Петрова Занева
7. Марин Иванов Георгиев
8. Стефан Атанасов Бабачев
9. Кремена Илиева Йорданова
10. Тотка Дончева Дончева
11. Тодор Трифонов Чубуров
12. Камен Николов Колов
13.Михаил Детелинов Добрев

Мирослав Славчев, водач на листата в 19 МИР – 
Русе. На 52 г., баща на две деца. С висше иконо-
мическо образование, специалност Счетоводсто 
и контрол-ВФСИ-Д.А.Ценов, гр. Свищов. Работи в 
сферата на частния бизнес. Спортист, водолазен 
инструктор, член на ПП "Атака".

МИР 20 – СИЛИСТРА
1. Теодор Василев Тодоров
2. Даниел Димитров Христов
3. Бисер Йорданов Йорданов
4. Галин Русев Славов
5. Красимир Радев Гълчавов

Теодор Тодоров, водач на листата в 20 МИР – Си-
листра. Завършил селскостопански техникум. Уп-
равител на фирма "Елика Агро". Женен, с две деца. 
Член на НД "Русофили".

МИР 21 – СЛИВЕН
1. Румяна Георгиева  Станева
2. Стоян Стамов Пенев
3. Мирослав Борисов  Паскалев
4. Димитър Славов Димитров
5. Ивон  Жекова Минчева
6. Тодор Господинов Тодоров
7. Васил  Йорданов   Йорданов  
8. Съби  Стоянов Събев
9. Митко Алексиев  Митев

Румяна Станева - водач на листата в 21 МИР - 
Сливен. Родена през 1952 г. в гр. Сливен. Средно-
то си образование завършва в Сливен. В школата 
за "Моторно летене" лети на самолет "TRENER 
MASTER" и "Як", откъдето взима изпита за "Вто-
ри пилот". Записва ПУ "Паисий Хилендарски" 
- Пловдив, работи като учител по математика. 
След това преминава на работа в 3А в щаба на 
ТБР. Има двама сина.

14. Владимир Любенов Стойнев  
15. Маргарита Димитрова Проданова  
16. Надежда Константинова Парушева  

Волен Сидеров - водач на листата в 3 МИР – Ва-
рна. Български журналист, писател и общественик. 
Публичните му изяви като защитник на граждан-
ските права и свободи започват години преди пада-
нето на социалистическия режим. През 1988 и 1989 
г. Сидеров става член на „Дружество за правата на 
човека” и неформалните, по онова време, сдружения 
„Подкрепа” и „Екогласност”. Журналистическата 
му кариера преминава през в. „Демокрация”, в. „24 
часа”, в. „168 часа”, в. „Континент”, в. „Труд”, в 
списанията „Експрес” и „София 7” е гл. редактор, 
в сп. „Сега” е дежурен редактор на първия брой.  
През четирите години като зам.-главен редактор в 
„Монитор” Волен превръща медията в най-търсе-
ния и четен вестник за периода 1998-2002 г. През 
2003 г. Волен стартира авторско предаване с име-
то АТАКА в телевизия СКАТ. Журналистът прави 
всекидневни анализи на политиката у нас и в свето-
вен мащаб. По искане на огромната публика, която 
го призовава да направи партия през 2005 г., Волен 
учредява партия АТАКА върху 20 основни принципа, 
които са актуални до ден днешен. Една година по-
късно, през 2006 г., Сидеров достига до балотаж на 
президентските избори срещу Герги Първанов от 
БСП и получава над 650 000 гласа. По това време 
АТАКА е втора политическа сила в България.

Волен Сидеров е родом от Ямбол. Завършва ма-
тематическата гимназия, Ямбол. Приет е в Ду-
ховната академия, но напуска учебното заведение. 
Години по-късно се дипломира в Шуменския уни-
верситет - Богословие. Основател и лидер на ПП 
„АТАКА”. Народен представител в 40-то, 41-во, 
42-ро и 43-то НС.  Журналист и публицист с над 
3000 публикувани статии във водещи печатни изда-
ния и 5 книги. Женен с едно дете.

МИР 4 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. Иван Пенчев Пенчев
2. Велико Добрев Великов
3. Ганчо Георгиев Георгиев
4. Ангел Коев Куцаров
5. Пламен Йорданов Пеев
6. Йото Борисов  Йотов
7. Бистра Маринова Кралева

Проф. д-р инж. Иван Пенчев - водач на листата 
в 4 МИР - Велико Търново. Ръководител катедра 
"Инженерна химия" при ХТМУ. Преподвал е в Па-
рижкия университет "Сорбоната". Главен секре-
тар на Партията на българските комунисти.

МИР 5 – ВИДИН
1. Йордан  Василев Йорданов
2. Станислав Добчев Василев
3. Стефан  Димитров Спасов
4. Кирил Тодоров Аспарухов
5. Атанас Илиев Атанасов
6. Силвия Валентинова Черганска
7. Ирина Михайлова Петрова
8. Мария Стефанова Атанасова

Йордан Йорданов - водач на листата в 5-и МИР - 
Видин. Роден на  08.05.1972 г., гр. Видин
Със средно специално образование. Председател 
на борда на директорите на индустриална зона 
Видин (2018-2021). Председател на партията 
"Атака" гр. Видин.

МИР 6 – ВРАЦА
1. Ивайло Любенов Иванов
2. Силвия Валентинова Черганска
3. Огнян Иванов Пелов
4. Петър Димитров Пандурски
5. Ганка Христова Михайлова
6. Милка Кирилова Петрова

Ивайло Иванов  – водач на листата в 6-и МИР – 
Враца. Висше образование – специалност „Пси-
хология“. Бивш кмет на с. Мрамор. Член на На-
ционалния съвет на НД „Русофили“, член на 
Изпълнителното бюро на Националния полити-
чески съвет на ПП „Русофили за възраждане на 
Отечество“. Национален координатор за София 
област.

МИР 7 – ГАБРОВО
1. Светлана Ненчева Лакова
2. Николай Марианов Николов
3. Апостол Тотев Матев
4. Цоньо Стоев Събев

Светлана Лакова, водач на листа-
та в 7-ми МИР – Габрово.  Висше 

образование – СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, спе-
циалност „Икономика и управление на индустрия-
та“. 2003 г. - втора магистратура по „Счетовод-
ство и контрол“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 
През 2017 г защитава дисертация по политическа 
икономия, главен асистент в Стопанския факул-
тет на Великотърновския  университет.  Дирек-
тор на фондация „Академия за изкуство и кул-
тура“. Общински съветник за мандат 2019-2023 
година. (Лява алтернатива).

МИР 8 – ДОБРИЧ
1. Мария Стефанова Атанасова
2. Георги Стойчев Йорданов
3. Димчо Господинов Кръстев
4. Недко Василев Недев
5. Даниела Михайлова Нейчева
6. Димитър Йорданов Желязков
7. Върбан Антонов Върбанов
8. Иван Пенчев Пенчев

Д-р Мария Стефанова Атанасова, водач в 8 МИР 
Добрич, е родена през 1966 г. МАГИСТЪР - ХТМУ 
- София Европейска диплома по опазване на оклна-
та среда и устойчиво развитие 1996 - 1997 г. ДОК-
ТОРСКА СТЕПЕН -ХТМУ - София - Диплома за 
докторска степен по органична химия 1999-2003 
г. (Партия на българските комунисти).

МИР 9 –  КЪРДЖАЛИ
1. Марко  Христев Петров
2. Калин Викторов Божков
3. Валерий Благоев Бръмбаров
4. Спас Цветанов Шиков
5. Иванка Стоянова Велкова
6. Ангел Георгиев Георгиев
7. Иванка Костадинова Парпулева

Марко Петров, О.р. полк. инж. –  водач на листа-
та в 9-и МИР – Кърджали. Завършил Стопанска 
академия "Димитър А. Ценов" - Свищов. ВА "Г.С. 
Раковски" - Генерал-щабна. Началник щаб на 1-ва 
армия. Директор на бежански център - гр. Хар-
манли.

МИР 1 – БЛАГОЕВГРАД
1. Кристиян Роберт Димитров
2. Пирин Асенов Несторов  
3. Димка Василева Попстоянова  
4. Анна Пламенова Димитрова  
5. Людмил Михайлов Чипаров  
6. Смилен Димитров Димитров  
7. Илиян Димитров Янакиев  
8. Мирослав Николаев Кацаров  
9. Георги Димитров Пармаков  
10. Малин Иванов Кръстев  
11. Людмил Славов Георгиев  
12. Петър  Иванов Синджирлиев  
13. Корнелия Тодорова Цонева  
14. Ганчо Стефанов Иванов  
15. Дарина Вълканова Павлова-Радева  

Кристиян Димитров – водач на листата в 1 МИР 
- Благоевград. Рродом от София. Завършва Нов 
български университет специалност Икономика. 
Народен представител в 42-ро НС от парламен-
тарната група на АТАКА. Парламентарен се-
кретар от 2017-2020г. Съветник на министъра 
на икономиката за периода 2019-2021г. Член на 
Контролния сбор на ПП „АТАКА”. Активист на 
АТАКА от 14 годишна възраст. От 2021г. водещ 
на сутрешния блок на Тв Алфа. Православен хрис-
тиянин. Неженен..

МИР 2 – БУРГАС
1. Николай Симеонов Малинов
2. Женя Димитрова Илиева
3. Никола  Иванов Аврейски  
4. Станчо Вълканов Павлов  
5. Светлозар Атанасов Грудов  
6. Вълчо  Трифонов Вълчев  
7. Георги Стоянов Димитров  
8. Василка Димитрова Петрова  
9. Ганчо Стефанов Иванов  
10. Велико Киряков Великов  
11. Веселина Тодорова Димитрова  
12. Васил  Йорданов Ангелов  
13. Дарина Вълканова Павлова-Радева  
14. Станислав Асенов Асенов  
15. Станимир  Недялков Станков  
16. Димитър Марков Марчев  
17. Митко Алексиев Митев  

Николай Малинов – водач на листата във 2 МИР 
– Бургас. Висше образование,  специалност „Ис-
тория“. Председател на НД „Русофили“, предсе-
дател на ПП „Русофили за възраждане на Оте-
чеството“.

МИР 3 – ВАРНА
1. Волен Николов Сидеров
2. Томи Николов Томов  
3. Грациела Данкова Димитрова  
4. Николай Николаев Джуров  
5. Румен Иванов Ерменков  
6. Илия Христов Йовчев  
7. Страхил Пламенов Попов  
8. Чавдар Благойчев Петров  
9. Ваня Страхилова Попова  
10. Красен Маргаритов Проданов  
11. Генко Господинов Тенев  
12. Александър Георгиев Атанасов  
13. Стоян Господинов Балков  

Кандидатите на 
КП КОАЛИЦИЯ 
НЕУТРАЛНА 

     БЪЛГАРИЯ  
за депутати в 49-ото 

Народно събрание
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От Redlink 

82% от потребителите на TikTok често забеляз-
ват снимки на OOH реклами, публикувани в тех-
ните емисии според доклад на ОААА и Harris Poll 
Research 

Външната реклама получава силно допълнително 
органично покритие в социалните медии  

вителна извадка от 1000 възрастни в САЩ над 18 
години. Harris Poll е едно от най-продължителните 
проучвания в САЩ, проследяващи общественото 
мнение, мотивации и социални настроения от 1963 

г. насам, което сега е част от 
Harris Insights & Analytics- гло-
бална фирма за консултации и 
пазарни проучвания.

П о т р е б и т е -
лите на TikTok 
водят в съобща-
ването, че често 
забелязват OOH реклами, докато са в платформа-
та (82%). Потребителите на Instagram и Facebook 
са плътно зад тях (съответно 81% и 80%), а пове-
че от три четвърти от потребителите на Snapchat 
и Twitter също казват, че често виждат OOH ре-

клами в своите канали 
(съответно 78% и 76%). 
Милениалите са групата, 
която е най-вероятно да 
публикува изображения 
на OOH реклами в раз-
личните си профили в 
социалните медии, като 
най-висок е процента на 
Twitter. Представители-
те на GenZ и поколение-
то X също в по-голямата 
си част са склонни да 
репостват съдържание 
включващо OOH рекла-
ми, най-вече в TikTok, 
Facebook и Instagram.

Проучването също така показва, че 75% от по-
требителите на социални медии, които си спомнят 
че са видели външна реклама в своите фийдове, 
са се ангажирали с нея. Почти половината от по-
требителите на социални медии (48%) се ангажи-
рат с билборди, които виждат в своите фийдове 
в социалните медии, като посещават уебсайта на 
рекламираната компания. 

В допълнение, над една трета са вдъхновени да 
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През последните месеци или повече от 

година мнозина политици се изредиха в 
Стара Загора и Раднево да обещават как 
ще отстояват интересите на работещите 
в минно-енергийния комплекс „Марица-
изток“. Съзнателно или несъзнателно те 
подценяваха значението на комплекса. Но 
от него зависят шест милиона и половина 
българи, които с мъка плащат растящите 
цени на електрическия ток, вода и отопле-
ние, а също и промишлеността, която тряб-
ва да запази конкурентната способност на 
продукцията си на вътрешния и междуна-
родните пазари. 

Десетки години големите финансови 
фондове действаха задкулисно, създава-
ха „зелени“ фондации, финансираха „не-
зависими зелени формации/сдружения“, 
субсидираха занемарени от правителства-
та им научни институти с една цел – да се 
манипулира общественото мнение в глоба-
лен мащаб срещу конвенционалната енер-
гетика. Обявиха емисиите на въглероден 
диоксид /СО2/ за враг номер едно на кли-
мата и съответно на човечеството. Целево 
финансирани учени и институти създаваха 
псевдо статистики относно повишаването 
на средните температури на атмосферата в 
периода след началото на индустриалната 
революция до днес. Тези финансово про-
грамирани „научни колективи“ разработ-
ваха прогнози на база компютърни модели 
относно глобалното затопляне до края на 
21 век. 

Средствата за масова информация бяха 
затрупани с апокалиптични предсказания 
за загиването на огромен брой животински 
видове, разтопяване на огромните ледници 
в Гренландия и Арктика, повишаване на 
нивото на световния океан, заплашвайки 
от потопяване на крайморски градове и 
равнини. Кукловодите разчитаха както на 
изпробваната от Гьобелс тактика, че една 
лъжа повторена хиляда пъти се приема за 
истина, така и на суетата на политиците. 
Мнозина от тях не обичат да четат и си въ-
образяват, че след като са станали полити-
ци, са всезнаещи. От позиция на временно 
заеманите от тях държавни постове те ви-
сокомерно обявяват учените с независимо 
мислене и поведение за „синодални /фео-
дални/ старци“, надявайки се да прикри-
ят духовната си и интелектуална немощ. 
Тези държавници лесно се поддадоха на 
всеобщата манипулация, пренебрегвайки 
коректните статистики от уважавани на-
учни институции, останали независими от 
„зелените“ фондации. 

Върхът на глобалната хипноза бе в Па-
риж, на 12 декември 2015 година. Държав-
ни глави от 175 страни подписаха споразу-
мение за всеобщи координирани действия 
срещу така нареченото глобално затопляне 
в следствие на антропогенната дейност. 
Беше формулирана цел №1 – да се огра-
ничат емисиите на СО2 и да се задържи 
глобалното затопляне до края на века до 
2 градуса по Целзий спрямо прединдус-
триалната епоха. Този документ вдъхнови 
лобитата в Брюксел, мотивирани привър-
женици на „зелените“ формирования, като 
WWF, GREENPEACE, Мрежата за устой-
чива енергия на Централна и Източна Ев-
ропа (CEESEN). Те създадоха и прокараха 
с некоректни действия през Европейския 
парламент Референтен документ за най-
добрите налични техники за Големите го-
ривни инсталации на ТЕЦ-ли и промиш-
леността със завишени норми за пределно 
допустими количества емисии на парнико-
вите газове. Този документ бе последван 

от сценарий за ескалиращи ограничения, 
режим на емисионни квоти и европейска 
борса за търговия с тях. Той се оказа мо-
щен инструмент в ръцете на лобиращите 
за ВЕИ европейски бюрократи да реа-
лизират първоначално огласения плавен 
справедлив преход към ниско въглеродна 
енергетика. 

Европейските инициативи създадоха 
благодатна почва за спекулативния капи-
тал и големите банки, които реализираха 
огромни печалби без особени усилия за 
сметка на потребителите на електрическа 
енергия. Цената на тон СО2 скочи от около 
8 до 99 евро. Вместо плавен и постепенен 
преход, с поетапно увеличаване на финан-
совата тежест на емисионните квоти, рез-
кият скок в цената на последните изправи 
въглищните централи пред непосредстве-
ни и ранни фалити. Това изключително 
негативно се отрази и на състоянието на 
българското електропроизводство и в част-
ност на енергийния комплекс „Марица из-
ток“. 

За всички, национално отговорни по-
литически сили, основен национален 
приоритет трябва да бъде защитата на ця-
лостта и независимостта на националното 
ни електропроизводство, което може да 
гарантира възстановяването, стабилизира-
нето на доставките на електрическа енер-
гия на достъпни цени, както за бита така 
и за индустрията и за икономическото ни 
стабилизиране и възстановяване. Все още 
сегашният, така наречен, правителствен, 
политически и индустриален елит не са го 
осъзнали. Това е политическо и икономи-
ческо късогледство. 

Преди известно време представители и 
говорители на индустриалците и работо-
дателите публично нападаха въглищните 
термични централи от комплекса „Марица 
изток“, като обвиняваха единствено тях 
за безумно растящите цени на електриче-
ската енергия. Обзети единствено от късо-
гледство, егоизъм и алчност, те настояваха 
за достъп до европейските „евтини“ борси 
на електрическа енергия и нито един упрек 
или протест не отправиха срещу търговия-
та с въглеродни квоти, които превърнаха 
цената на електрическата енергия в неве-
роятен лукс за бита и индустрията. Сега 
виждаме какво се получи след свързването 
на българската с европейските борси и го-
лямото разочарование, което настъпи след 
това. Сериозни експерти го предвиждаха и 
предупреждаваха за него, но техните гла-
сове останаха в пустинята. 

Цената на електрическата енергия на 
Българската независима борса по закона 
за скачените съдове се изравни с високите 
цени на съседните борси. Денонощно се 
изнася над 1000 MW мощности в съседни-
те ни страни за покриване на недостига им. 
Евтината българска енергия се продава из-
вън страната, а в България остава субсиди-
раната и скъпата. Цената на електрическа-
та енергия у нас следва плътно тенденции-
те на западно-европейските борси, където 
определяща е цената на природния газ. От 
него зависи производството на електриче-
ска енергия, отоплението на бита, задово-
ляването на потребностите на индустрия-
та. Търсенето и предлагането на природен 
газ ще определя цената му не само през 
зимата и пролетта на следващата година. 

Наивни и необосновани са предвижда-
нията на някои политкоректни анализато-
ри за евентуален спад на цената. Тя нико-
га няма да се върне към стойностите през 
2019 – 2020 година. Напъните за увелича-

ване на добива на норвежки природен газ е 
невъзможен поради изтощаване на дейст-
ващите находища. 

За съжаление зелените лобисти и брюк-
селските партийни лидери зоват непрекъс-
нато, че решението на енергийната криза 
е в нови огромни трилионни инвестиции 
в нови ВЕИ паркове. Цяло лято те не про-
умяха, какво показват отчетите на енер-
гийните оператори, а именно, че: всички 
действащи ветрови паркове произведоха 
със 17% електрическа енергия по-малко в 
сравнение с предходната, а произведената 
от соларните, с ново въведените такива 
през годината, също е по-малко. Вятър-
ните инсталации в Германия през първото 
полугодие на тази година са били натова-
рени само до 20.9%, се казва в публику-
вания отчет на немската статистическа 
служба. Още по-лошо е било състоянието 
по отношение на дела на слънчевите цен-
трали. Средното им ниво на използване е 
било едва 10.5%, цитира DW данните на 
статистиката. ВЕИ не могат да гарантират 
качествена, целогодишно сигурна и евтина 
електрическа енергия за бита, индустрията 
и икономиката. Това безумно товарене на 
електронроизводството с разходи за нови 
ВЕИ паркове е равносилно на товаренето 
на пробит кораб, докато той не потъне. Ре-
зултатът ще бъде енергийна катастрофа и 
тотално обедняване.

Изключително притеснителна за Бълга-
рия е силовото налагане от Брюксел пре-
минаване към ниско въглеродна енергети-
ка. За тази цел политическия ни елит тряб-
ва да се състои от борбени лидери с високи 
цели за България. На първо място е необ-
ходимо представеният в Брюксел План за 
възстановяване, стабилизиране и развитие 
да се преразгледа и предоговори, като се 
защитят базовите ни въглищни електро-
енергийни мощности, които се нуждаят от 
стабилизиране, модернизиране, от инве-
стиране в нови съвременни технологии за 
улавяне и преработка на въглеродния диок-
сид в различни търсени и продаваеми хи-
мични продукти. Така ще се оползотвори 
находището ни от евтини, лигнитни въгли-
ща единственият, национален, независим, 
суровинен енерго-източник при запазване 
на комплексна ниска цена на произвежда-
ната електрическа енергия. 

Замяната на въглищните ТЕЦ с парога-
зова централа ще оскъпи още повече цена-
та на електрическата енергия, а емисиите 
на азотни оксиди ще се увеличат много-
кратно. Те са многократно по-вредни за це-
лия животински свят и природата. Инвес-
тицията ще бъде губеща и невъзвръщаема. 
Губим енергийната си независимост. Ще 
припомня на всички „зелени“ противници 
на комплекса „Марица изток“, че ТЕЦ са 
оборудвани със съвременни, сероочиства-
щи инсталации с ефективност до 97-98%, 
електрофилтри, които задържат до 99.9% 
от емитираните, фини, прахови частици. 

Не трябва да се забравя, че благослове-
ната ни зелена природа абсорбира над два 
пъти по-големи количества въглероден ди-
оксид от бита, енергетиката, транспорта и 
селското стопанство. Въглеродният диок-
сид е жизнено необходим и на всички зеле-
ни растения. Без алтернативното приемане 
на Плана за стабилизиране, възстановява-
не и развитие ще бъде най-голямата нацио-
нална катастрофа в съвременната ни исто-
рия, за която не може да има политическа 
отговорност, която е пълна безотговорност. 

Трябва да се носи съдебна, персонална 
правно-материална отговорност, защото 

цялата тази атака срещу въглищните ти 
централи е преди всичко заради парите, 
които България се надява да получи от 
Брюксел – 12.6 млрд. лв. по Плана за въз-
становяване и устойчивост. Но дали заради 
12.6 млрд. лв., за които са наточили зъби 
мастити частни фирми, НПО-та и еколо-
гични организации, си струва България да 
се лиши от единствения си целогодишен 
източник на ел. енергия – въглищата, оси-
гуряващи половината от произвежданата 
ел. енергия в страната? Специалистите 
сочат, че наличните промишлени запаси 
на въглища в „Мини Марица-изток“ (ефек-
тивни за изземване) са 1 млрд. тона, които 
биха осигурили работа на комплекса над 
50 години. При сегашна цена от 17 лв./тон, 
това прави 17 млрд. лв. Тоест доста пове-
че от парите, които се очакват по Плана за 
възстановяване и устойчивост, без в тази 
аритметика да са включени дълготрайни-
те материални активи на дружествата от 
„Марица изток“. Но всъщност не този сбор 
от цифри е важен, а алтернативата, която 
може да осигури това черно българско 
злато, което България има. Алтернатива 
за българската икономика, която да произ-
вежда на конкурентни цени, алтернатива 
за чуждестранните инвеститори, които ще 
предпочетат България не заради ниските 
данъци, а заради цената на тока и основ-
но – алтернатива за нормален живот на 
българските домакинства. И всичко това е 
реалност, стига да бъдат премахнати убий-
ствените квоти за въглеродните емисии, 
които направиха въглищните ТЕЦ-ове за-
ложници на европейската „Зелена сделка“, 
но пък „изковаха“ милионери – собствени-
ци на ВЕЦ-та по политическа и лобистка 
линия. 

За съжаление българските политици 
вместо да се застъпят пред европейските 
институции в Брюксел, да убедят еврочи-
новниците, че бедна България отдавна е 
изпълнила заложените параметри за въгле-
родните емисии и е във въглероден неутра-
литет, години наред тупаха топката. А сега, 
когато лъсна истината с ултиматума на ЕК 
– получавате пари, но затваряте въглищни-
те си централи, настоящите ни управници, 
се озоваха като труженички на магистра-
лата с протегнати шепички за милиардите 
по „Зелената сделка“. Милиардите, които 
ще бъдат изхарчени за „зелени“ трансфор-
мации и проекти за „преквалификацията 
на миньори и енергетици“. Милиардите, 
от които милионите български граждани 
няма да получат нито цент, но за сметка на 
това – нови фактури с невъзможни за тях 
цени на тока. Дебело искам да подчертая, 
че тези милиарди, които България очаква 
да получи по „Зелената сделка“, не са от 
членския внос, който плащаме в ЕС, нито 
дар от ЕК, а общоевропейски заем, който 
ще плащат и внуците ни.

Заради високите цени на ел. енергия в 
Европа отговорни европейски държавни 
мъже и политици вече се обявиха публич-
но срещу „Зелената сделка“ и квотите за 
СО2. А нашите управници? Те още нямат 
куража да застанат срещу едно европейско 
безумие? Безгръбначни ли са или са под-
властни на хората, потриващи ръчички да 
получат милиардите по „Зелената сделка“?

Ставри Сотиров – Секретар партий-
на политика и член на ИБ на НПС на ПП 
„Русофили за възраждане на отечество-
то“, ръководител отдел в „ТЕЦ Марица 
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търсят компанията онлайн, да четат отзиви за тех-
ните продукти и услуги и/или да питат приятели и 
семейство си за марката. 

„Впечатляващо е да видим как органично споде-
лените външни реклами в социалните платформи 
стимулират ангажираността на потребителите с 
марката“, каза Ана Багер, президент и главен из-
пълнителен директор, OAAA. „Това изследване 

подчертава дълбоката връзка между страхотното 
творчество във външната реклама и социалните ме-
дии – връзка, която може да засили инвестициите 
на маркетолозите в OOH.“

„От TikTok до Instagram, OOH изпълнението 
поема допълнителни стъпки, когато идеите създа-
ват ангажираност и споделяне. Най-добрият OOH 
също така генерира харесвания и кликвания.“ ко-
ментира Джон Герзема, главен изпълнителен ди-
ректор на The Harris Poll.

Статията е предоставена
от Аутдор Медиа Тийм 

Потребителите на социални медии редовно виж-
дат OOH реклами в снимки в своите фийдове в соци-
алните медии. 82% от потребителите на TikTok чес-
то забелязват снимки на OOH реклами, публикувани 
в техните емисии. Подобни високи нива са валидни 
и за потребители на Instagram, Facebook, Snapchat и 
Twitter. Това потвърждава разбирането, че социал-
ните мрежи предоставят значителни възможности 
за органично разширяване на OOH кампаниите. 

Това са някои от основните изводи от докала-
да „OOH Consumer Insights & Opportunities Q4 
2022: Social Media“ на Out of Home Advertising 
Association of America (OAAA)- националната тър-
говска асоциация за цялата индустрия за външна 
реклама(OOH)в САЩ с над 800 членове предста-
вляващи 90% от индустрията, проведено от The 
Harris Poll. Harris Poll провежда онлайн проучване 
за OAAA от (2 – 6 септември 2022 г.) с предста-

Бъдещето на минно – енергийния 
комплекс „Марица изток“
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МИР 27 – СТАРА ЗАГОРА
1. Атанас Ралчев  Панчев
2. Михаил Петров Михайлов  
3. Ангел Иванов Иванов  
4. Галин Динков Добрев  
5. Кольо Пенев Бобчев  
6. Марияна  Георгиева Йорданова  
7. Яница Пенева Иванова  
8. Мария Георгиева Янева  
9. Михаил Минчев Минчев  
10. Милен Петров Петров  
11. Иванка  Колева Петкова  
12. Кольо Костов Колев  
13. Жасмина Георгиева Събева  
14. Преслав Димитров Станчев  
15. Георги Димитров Георгиев  
16. Стоил Сребрев Авуски  
17. Павел Димитров Павлов  
18. Желязко Тодоров Влаев  
19. Димитър Александров Спасов  
20. Ганчо Колев Ганчев  
21. Никола Стойчев Николов  
22. Юлиана Веселинова Матеева  

Д-р Атанас Панчев - водач на листата в 27-и МИР - 
Стара Загора. Роден е през 1965 г. Има висше обра-
зование по специалността “Право”. Работи като 
адвокат към САК.  Магистър и доктор по “Защи-
та на културно-историческото наследство”. Член 
на Председателството на гражданско обединение 
“Свети Георги Софийски”. Избран за посланик на 
мира на Международна лидерска конференция в гр. 
Сеул, Южна Корея на 7.04.2008 г. Заместник-пред-
седател по организационните въпроси на ПП “Ру-
софили за възраждане на Отечеството”.

МИР 28 – ТЪРГОВИЩЕ
1. Валентин Груев Григоров
2. Сашо Георгиев Иванов  
3. Йонко Илиев Йонков  
4. Красимир Антимов Колев  
5. Георги Цонев Георгиев  
6. Дора Тодорова Маринова  
7. Безат Безат Ахмед  

Валетин Григоров – водач на листата в 28-и МИР 
– Търговище. Има висше техническо образование 
– Национален технически университет ХПИ – 
Харков.  Главен секретар на Националния полити-
чески съвет на ПП „Русофили за възраждане на 
Отечеството“.

МИР 29 – ХАСКОВО
1. Огнян Стефанов Сапарев
2. Димитър Атанасов Шивиков  
3. Павел Димитров Шопов  
4. Крум Боянов Байраков  
5. Ангел Николов Божинов  
6. Станислав Добчев Василев  
7. Катя Цветанова Минкова  
8. Никола Ели Декало  

Проф. Огнян Сапарев, водач на листата в 29-и 
МИР – Хасково. Професор по теория на литера-
турата, бивш ректор на Плов дивския универси-
тет. Бивш директор на БНТ.

МИР 30 – ШУМЕН
1. Николай Симеонов Малинов
2. Петър Иванов  Синджирлиев  
3. Корнелия Тодорова Цонева  
4. Димитър Георгиев Петков  
5. Мирослав Николаев Кацаров  
6. Донка Дончева Петкова  
7. Илиян Димитров Янакиев  
8. Петър Симеонов Димитров  
9. Никола Асенов Бенчев  

Николай Малинов, водач на листата в 30-и МИР – 
Шумен. Председател на НД „Русофили“, председател 
на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“

МИР 31 - ЯМБОЛ
1. Женя Димитрова Илиева
2. Цветан Ангелов Андрейчев
3. Красимир Иванов Цветков
4. Пламен Иванов Петков
5. Румен Димов Проданов
6. Василка Димитрова Петрова

Женя Илиева – водач на листата в 31-и МИР – 
Ямбол. Председател на НД „Русофили“ – Бургас, 
председател на ПП „Русофили за възраждане на 
Отечеството“ – Бургас, национален координатор 
на ППВО за Югоизточен район, зам.- председател 
на ППВО.

МИР 22 – СМОЛЯН
1. Борислав Костадинов Киряков
2. Ангел Иванов Йосифов
3. Христо Димитров Чипчев

Борислав Киряков - водач на листата в 22 МИР - 
Смолян. Родом от Чепеларе. Завършва средно спорт-
но училище „Васил Левски“ в Чепеларе и ВИФ със 
специалност „Ски алпийски дисциплини“. Балкански 
шампион по ски алпийски дисциплини през 1980 г. 
16-кратен шампион на България в алпийски дисци-
плини. Участва в две от трите алпийски дисциплини 
– гигантски слалом и слалом на зимните олимпийски 
игри, провели се в Сараево през 1984 г. Класира се на 
15-то място в слалома от 101 участници. Областен 
координатор на ПП „АТАКА” за Смолян. Правосла-
вен християнин. Женен, с две деца.

МИР 23 – СОФИЯ 23
1. Деница Стоилова Сидерова
2. Миглена Дойкова Александрова
3. Галина Вескова Николова
4. Добриян Симеонов Малинов
5. Красимир Георгиев Симеонов
6. Спас Владимиров Спасов
7. Марат  Бен Акудаго Михайлов
8. Светлана Николова Славова
10. Върбан Антонов  Върбанов
11. Асен Денков Асенов
12. Михаил Илиев Тумбев
13. Пирин Асенов Несторов
14. Ивелина Валентинова Ахмед
15. Петър Димитров Пандурски
16. Христо Йотов Йотов
17. Пламен Йотов Братанов
18. Георги Христов Георгиев
19. Юлиана Веселинова Матеева
20. Калин  Викторов Божков
21. Виктория Добромирова Добрева
22. Мария Методиева Александрова
23. Ивон Жекова Минчева
24. Димитър  Ивов Радулов
25. Мирослав Петров Славчев
26. Стефан Атанасов Бабачев
27. Михаил Детелинов Добрев
28. Тодор Трифонов Чубуров
29. Десислава Ванева Крумова
30. Тотка Дончева Дончева  
31. Вълю Раев Илиев
32. Димка Василева Попстоянова
33. Кирил Тодоров Аспарухов

Деница Сидерова - водач на листата в 23 МИР 
– СОФИЯ 23. Родена в София. Завършва Упра-
вление на транспорта в Технически университет 
- София. Години по-късно се дипломира и в Сто-
панската академия в Свищов, специалност МИО. 
Народен представител в 40-то, 41-во и 42-ро НС. 
Член на ръководството на ПП „АТАКА”. Сидеро-
ва е един от малкото български депутати, заедно 
с Кристиян Димитров, участвала като наблюда-
тел на референдума в Крим през 2014 г. Основа-
тел на младежката организация на ПП „АТАКА”. 
Участвала в изготвянето на редица законопроек-
ти на ПП „АТАКА”. Автор и водещ на предаване-
то „Дух и материя” по ТВ „Алфа”.

МИР 24 – СОФИЯ 24
1. Никола  Иванов  Аврейски
2. Атанас  Ралчев  Панчев 
3. Цветанка  Димитрова  Добрева 
4. Добриян  Симеонов  Малинов 
5. Явор  Бойчев  Цветанов 
6. Болеслав  Марков  Павлов  
7. Елен  Иванова  Янкова 
8. Ивайло  Стефанов  Маринов 
9. Милчо  Петков  Александров 
10. Пламен  Йотов  Братанов 
11. Никола  Стойчев  Николов 
12. Иванка  Николай  Кършева 

Кандидатите на КП 
КОАЛИЦИЯ 

НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ  
за депутати в 49-ото 

Народно събрание
13. Веселин  Димитров  Панов 
14. Виктория Добромирова  Добрева 
15. Анна  Пламенова  Димитрова 
16. Венцеслав  Асенов  Захариев 
17. Любомир  Славов  Георгиев  
18. Симеон  Тодоров  Гагов  
19. Иво  Стоянов  Иванов 
20. Камен  Николов  Колев 
21. Димитър  Стойчев  Кралев 
22. Атанас  Тодоров  Атанасов 
23. Георги  Димитров  Пармаков 
24. Деница  Стоилова  Сидерова

Никола Аврейски – водач на листата в 24 МИР – 
СОФИЯ 24. Завършил е ,,История” във ВТУ ,,Св. 
Св. Кирил и Методий”. Като редовен докторант 
в Санктпетербургския държавен университет е 
защитил докторска дисертация по ,,Историогра-
фия на Общата история”.   От 2014 г. е професор 
по ,,Нова и най-нова история (Политическа исто-
рия на Европа и Северна Америка)”. Член на НС 
на ППВО.

МИР 25 – СОФИЯ 25
1. Волен  Николов  Сидеров 
2. Ивайло  Любенов Иванов 
3. Румен  Стоянов  Йорданов 
4. Радко  Любенов  Ханджиев 
5. Анелия  Желязкова  Дулева 
6. Димитър  Славов  Димитров 
7. Юлиян  Стоянов  Докузанов 
8. Росен  Вергов  Златков 
9. Никола  Асенов  Бенчев  
10. Румяна  Георгиева  Райнова 
11. Ивелина  Валентинова  Ахмед  
12. Пламен  Георгиев  Костадинов 
13. Мария  Методиева  Александрова 
14. Максим  Александров  Тополов  
15. Ваня  Атанасова  Георгиева 
16. Богомил  Върбанов  Върбанов 
17. Николай  Мариянов  Николов  
18. Иванка  Николай  Кършева 
19. Никола  Ели  Декало 
20. Красимир  Георгиев  Симеонов 
21. Милчо  Петков  Александров 
22. Елен  Иванова  Янкова  
23. Спас  Владимиров  Спасов 
24. Венцеслав  Асенов  Захариев 
25. Симеон  Тодоров  Гагов 
26. Веселин  Димитров  Панов

Волен Сидеров - водач на листата в МИР 25 – 
СОФИЯ 25. Български журналист, писател и об-
щественик, с над 3000 публикувани статии във 
водещи печатни издания и 5 книги.  Основател и 
лидер на ПП „АТАКА”. Народен представител в 
40-то, 41-во, 42-ро и 43-то НС.  

МИР 26 – СОФИЯ област
1. Радко Любенов Ханджиев 
2. Кристиян Роберт Димитров 
3. Анелия  Желязкова Дулева 
4. Ивайло Стоянов Докузанов 
5. Болеслав Марков  Павлов 
6. Галина Вескова Николова 
7. Богомил Върбанов Върбанов 
8. Ваньо Крумов Иванов 
9. Марат  Бен Акудаго Михайлов 
10. Георги Христов Георгиев  
11. Кремена Илиева Йорданова 
12. Марин Иванов Георгиев 
13. Христо Йотов Йотов 
14. Станка Недялкова Димитрова 
15. Йошка Йорданова Спасова

Радко Ханджиев, водач на листата в 26-и МИР 
– София област. Научен работник, доктор по ис-
тория. Председател на правозащитната непра-
вителствена организация Гражданско сдружение 
„Асоциация на данъкоплатците в България“, член 
на НС на ППВО.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО  НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ


