
дидатската листа на Коали-
ция „Неутрална България“ в 
Стара Загора д-р Атанас Пан-
чев. Обединението включва 
четири политически партии – 
„Русофили за възраждане на 
отечеството“, АТАКА, БКП 
и КПБ, и е подкрепено от 12 
неправителствени организа-
ции и сдружения, които рабо-

тят заедно в предстоящата предизборна 
кампания. 

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ за 2023 г.!
   За вестник КВАНТОВ       
                  ПРЕХОД    

   каталожен №618
можете да се абонирате чрез фирма 

"Доби прес" ЕООД 
(тел.  02/963-30-81; 02/963-30-82) 
или на сайта www. dobipress. bg
Вестникът ще ви бъде доставен 
в дома Ви или по куриер. 
Абонамент: за 3 месеца -   9.00 лв.;
         за 6 месеца - 18.00 лв.;
         за 12 месеца - 36.00 лв. 
За контакт: 0887/081-959 
е-mail: kvantov_prehod@dir. bg

От Редколегията

На стр. 6 
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КВАНТОВ

На стр. 2 

Последвайте ни в 
социалните мрежи:

www.ppvo.bg

„Неутралитет на България 
и неучастието под никаква 
форма в протичащия военен 
конфликт между Русия и 
Украйна е основната задача, 

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

На стр. 4-5-8

Предстоящите парламен-
тарни избори са съдбоносни 
за страната ни. Проблемът в 
момента е геополитически, 
затова гласуваме „за“ или 
„против“ независима Бълга-
рия. За силна държава, тра-

диционни ценности и поли-
тики, насочени и на запад, и 
на изток, ще работят канди-
датите за народни представи-
тели от Коалиция „Неутрал-
на България“. 

Коалиция Неутрална България: 

За силна държава и 
традиционни ценности

Представяне на листата на КП 
"Неутрална България" в Стара Загора, 
читалище "Климент Охридски"

КАК СЕ РОДИ МЕЖДУНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ

За международен ред 
без диктат, за мир, 

дружба и сътрудничество 
между народите

Невъвличане на България във войната и 
икономически отношения с Русия са основните 
цели на Коалиция „Неутрална България“

МНОГОХИЛЯДНО 
ШЕСТВИЕ ЗА МИР

На 12 март 2023 г., в 9 български града – София, 
Пловдив, Варна, Русе, Ст. Загора, Силистра, Ка-
занлък, Шумен и Търговище многохилядно мно-
жество  изрази позицията на 80% от българския 

която си поставя Коалиция 
„Неутрална България“. Ще 
работим българската дър-
жава да бъде зона на мира“. 
Това обяви водачът на кан-

На стр.  2 На стр. 6  

Николай Малинов бе избран 
единодушно за председател  

на Международно движение 
на русофилите (МДР).
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В Коалицията влизат ПП Атака, Русофили за 
възраждане на отечеството, Българска комунис-
тическа партия и Партия на българските комуни-
сти. Целта на „Неутрална България“ е присъствие 
в българския парламент и защита на позицията за 
неутралитет на България във военно отношение.

„Вече сме част от военен конфликт между чужди 
държави и това става под външен натиск, против 
виждането на мнозинството българи. От подкрепа-
та за „Неутрална България“ ще зависи дали участи-
ето на България на грешната страна за пореден път 
ще се реализира от продажен политически елит или 
ще имаме възможност да предпазим страната си от 
поредната национална катастрофа“, категорични са 
кандидатите за народни представители.

Коалицията настоява за премахване на чужди-
те военни бази от територията на страната с ед-
ностранно решение на българското правителство, 
както и държавата да не участва по никакъв начин 
във военен конфликт – нито с техника, нито с жива 
сила.

Кандидатите са против санкциите срещу Русия, 
тъй като те нанасят икономически щети на Бълга-
рия. Около 60 милиарда лева са загубите на страна-
та ни от наложените санкции срещу Русия.

Прекратяване на участието ни във военни бло-
кове също е сред приоритетите на Коалиция „Неу-
трална България“. 

„Това е най-сложното. Много хора казват да на-
правим референдум за участието ни в НАТО. По 
закон не може да се прави референдум по между-
народен договор. Реалното решение е да изчакаме 
до 2024 година когато изтича 20-годишният дого-
вор с НАТО. Тогава можем да излезем от пакта“, 
обясни водачът на листата Атанас Пачев.

Коалиция Неутрална България: 

За силна държава и 
традиционни ценности

От стр. 1 От Коалиция „Неутрална България“ се ангажира 
да работят още за безплатно лечение в държавни-
те болници, безплатно образование в държавните 
училища и университети, справедлива данъчна 
система и намаляване на неравенствата. Кандида-
тите за народни представители са против приема-
нето на еврото.

Листата на Коалиция „Неутрална България“ за 
предстоящите избори: 

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

На изборите на 2 април, Коалиция „Неутрална 
България“ е под номер 6 в бюлетината!

Източник: Zagora.bg

В Старозагорски избирателен район коали-
цията регистрира двойна листа с 22-ма кан-
дидати.

„За пореден път сме изправени пред парла-
ментарни избори, но за пръв път от много 
време този избор може да бъде съдбоносен за 
бъдещето на България. Все по-ясно става, че 
проблемът на страната ни не е нито полити-
чески, нито икономически, а основно пробле-
мът на страната ни е геополитически. Бълга-
рия е поставена под огромен натиск от наши-
те евроатлантически партньори и затова на 
2 април изборът ще бъде единствено и само за 
едно – за или против индустриална и независи-
ма България. Осъзнавайки този проблем, в Ко-
алиция „Неутрална България“ сме се събрали 
партии и организации, които преди всичко из-
повядваме триадата: силна държава, тради-
ционни ценности и многополюсен свят“, обяви 
в началото на брифинга Ставри Сотиров, член на 
ИБ на „Русофили за възраждане на отечеството“.

„Коалиция „Неутрална България“ си поставя 
основна цел и задача страната ни да не бъде във-
лечена във военния конфликт, който е близко до 
нашите граници, където воюват два братски на-
рода. Ние заемаме позиция, че България трябва 
да бъде неутрална, да не участваме по никакъв 
начин с военна техника и жива сила в този кон-
фликт. Преди да се разпусне 48-ото НС, се гласу-
ваха промени в доста закони.

По този начин бившият парламент раз-
върза ръцете и на служебното прави-
телство, и на президента да изпращат 

военна техника и жива сила във войната. Ние ка-
тегорично се противопоставяме срещу тези гла-
сувани решения, тоест нашата коалиция застава 
като основен опонент на т.нар. „партии на война-
та“. Затова в нашата програма основен приори-
тет е България да си запази своя неутралитет и да 
бъде зона на мира“, коментира водачът на листа-
та Атанас Панчев, който е доктор по „Защита на 
културно-историческото наследство“ и адвокат 
от Софийската адвокатска колегия.

„Коалиция „Неутрална България“ настоява 
още за отпадане на санкциите срещу Русия и 
възстановяване на търговията и икономиче-
ските връзки между България и Москва. За 
пореден път заявяваме своята позиция за пре-
махване на чуждестранните военни бази от 
българска територия, както и напускане на Се-
верноатлантическия пакт – НАТО“, коментира 
още Атанас Панчев.

Невъвличане на 
България във войната 
и икономически 
отношения с Русия 
са основните цели за 
Коалиция „Неутрална 
България“

Водачът на листата Атанас Панчев - доктор по „Защита на културно-историческото 
наследство“, адвокат от Софийската адвокатска колегия, със старозагорци

От стр. 1
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„В нашата програма са залегнали и много со-
циални въпроси като безплатно лечение в дър-
жавните болници, безплатно образование в дър-
жавни училища и университети, справедлива да-

нъчна система и намаляване на неравенството.

Нашата икономическа програма включва възобновява-
не на търговията и икономическите връзки с Руската 
федерация. Построяване на АЕЦ „Белене“, възстано-

вяването на още 2 блока в АЕЦ „Козлодуй“. Посредством санк-
циите ние се лишихме от възможността не само да търгуваме 
с Русия, но и руски туристи да посещават нашето Черноморие 
– повечето се насочиха към Турция и тя спечели милиарди на 
наш гръб де факто. България в общи линии е загубила около 
60 милиарда от това, че спазва санкции, тоест всички, които до 
момента управляваха, се съобразяват с Брюксел и Вашингтон. 
А ние можем сами да вземаме решенията тук, в България и Коа-
лиция „Неутрална България“, ако влезе в бъдещото НС и имаме 
достатъчно депутати, ще променим част от законодателството, 
което да е в полза на българския народ“, допълни Панчев.

Пред старозагорските медии той припомни, че 20-годишният 
договор между Република България и НАТО изтича през 2024 г. 
„Ако през 2024 година в българския парламент има патриотични 
организации като нашата, ние няма да го преподпишем този до-
говор и България ще напусне алианса, както навремето ген. Де 
Гол изкара Франция от Северноатлантическия пакт. Но за целта 
трябва да влезем в българския парламент. Надяваме се българи-
те да разберат за какво става въпрос. С референдум този въпрос 
не може да се реши, тъй като международните договори спрямо 
нашата Конституция стоят по-високо. Тоест ние можем само и 
единствено да направим така, че да не преподпишем договора 
и по този начин да напуснем НАТО“, подчерта Атанас Панчев.

Водачът на листата в Старозагорско съобщи още, че вче-
ра се е провел международен конгрес в Москва, на кой-
то са присъствали представители на над 50 държави от 

почти всички континенти в света, по време на който е основано 
Международно русофилско движение и за негов председател е 
избран председателят на „Русофили за възраждане на отечество-
то“. „Това е голяма чест за България. Това показва, че връзките 
между Русия и България не са прекъснати“, отбеляза Панчев.

Вторият в листата – областният координатор на АТАКА Ми-
хаил Михайлов, завършил колеж в Сейнт Пол, САЩ, „Полито-
логия“ във Великотърновския университет и магистратура по 
„Политология, дипломация и национална сигурност“ изрази 
надежда, че към новата Коалиция „Неутрална България“ в най-
кратки срокове ще се присъединят и други политически форма-
ции и граждански сдружения. „Надявам се българинът най-на-
края да се събуди, защото битката не е политическа, тя е геопо-
литическа. Става въпрос за покварена подмяна на всички нацио-
нални български ценности и традиции. Като студент навремето 
бях писал една тема за това, че НАТО, преведено на български е 
САДО (Северноатлантическа договорна организация), ние няма 
как да изповядваме тези аглосаксонски ценности, те за нас са 
чужди, ние сме българи, славяни, източноправославни сме. Ние 
сме за един многополюсен свят, не еднополюсен, не да имаме 
един световен жандарм и всички да се подчиняват на този хеге-
мон. Заставаме зад това България да бъде неутрална и нашият 
слоган, както и името на нашата коалиция може да бъде извикан 
по площадите на България“, отбеляза Михаил Михайлов.

За Старозагорска област кандидатите за народни представи-
тели от Коалиция „Неутрална България“ обявиха като приори-
тети запазването на дългосрочната работа на комплекс „Марица 
изток“, защото, по думите им, затварянето му през следващите 
няколко години е равносилно на национално предателство, при-
вличане на инвестиции от Русия, Китай, Япония и Корея, както 
и възобновяване на договора с „Газпром“, за да бъде гаранти-
рана доставката на газифицираните Стара Загора и Казанлък, 
които в края на миналата година бяха изправени „на кътни зъби“ 
заради прекратените доставки от основния доставчик на газ в 
България.

За Коалиция „Неутрална България“ на изборите на 2 април се 
гласува с No 6 в бюлетината.

Източник: starozagorskinovini.com
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ПРОГРАМНИ ТОЧКИ НА КОАЛИЦИЯ 
„НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ”

Коалиция „Неутрална България” е създадена през 2023 г . за предсрочните 
парламентарни избори на 2 април между партиите: „Русофили за възраждане 
на Отечеството”, „Атака”, БКП и КПБ. Целта на коалицията е присъствие 
в българския парламент и защита на позицията за неутралитет на България 
във военно отношение. Вече сме част от военен конфликт между чужди 
държави и това става под външен натиск, против виждането на мнозинството 
българи. От подкрепата за „Неутрална България” на тези и следващи избори 
ще зависи дали участието на България на грешната страна за пореден път 
ще се реализира от продажен политически елит, както през 1915 г. и 1941 г., 
или ще имаме възможност да запазим Родината си от поредната национална 
катастрофа.

Какво иска „Неутрална България”?
1. Премахване на чуждите военни бази от територията ни с едностранно решение от 
страна на българското правителство, ако изберете такова.
От 2006 г. на българска територия действат абсолютно безплатно 4 военни бази на 
САЩ (не на НАТО), в които българската държава по договор няма право да знае 
какво се внася или изнася. Всяко едно българско правителство може да прекрати 
договора едностранно, без финансови последствия.

2.  Неучастие на България с военна техника, жива сила и по никакъв начин във 
военен конфликт между две или повече други държави.
Платени коментатори ни обясняват, че трябва да заемем страна във военния 
конфликт Украйна – Русия, който всъщност е конфликт САЩ –  Русия. Така са 
обяснявали подобни платени коментатори, че през 1915 г. трябва да вземем страната 
на Централните сили, вместо неутралитет. Ако бяхме запазили неутралитет, сега 
щяхме да имаме излаз на Бяло море, Одринска Тракия и голяма част от Македония. 
Платените коментатори и платеният елит взема грешното решение. Резултат – 
Ньойският договор. 
През 1940 г. ни се предлага неутралитет, срещу който получаваме Източна Тракия, 
Брегова ивица на Бяло море и статут на неутрална държава, неподкрепяла Хитлер. 
Платени коментатори и продажен елит избират другото решение. Резултат – 
Парижкият мирен договор през 1946-47 г., когато гърците искат български територии 
до Асеновград, а сърбите – до Перник. Спасява ни намесата на Сталин и неговият 
представител Молотов, имайки зад себе си силата на съветската армия. Тази, чийто 
паметник сега искат да съборят. 

3.  Неучастие в санкции срещу други държави. Санкции, които нанасят 
икономически щети на България.
Над 60 милиарда са щетите на България, затова че послушно и безропотно изпълнява 
санкциите, наложени от САЩ срещу Русия. Страната ни може спокойно да каже, 
че няма да участва в икономически мерки, които я прострелват в крака. За тази цел 
трябва да има правителство и присъствие в парламента, които да имат това мислене. 
От избирателите зависи.

4.  Неутралитет означава суверенитет. Да вземаме самостоятелно решения какво да 
строим, какво да не строим.
През 2010 г.  премиерът Борисов каза, че АЕЦ Белене е стратегически проект. 
Подкрепихме го. През 2011 г. тук дойде Хилъри Клинтън и на следващия ден 
Борисов обяви Белене за „гьол”. Защото Хилъри казала така и ние сме партньори. 
Значи по-добре е да не сме партньори, да сме неутрални и да решаваме сами дали да 
правим обект, който носи ползи на България, или да го прекратяваме, защото това е 
от полза за САЩ.
През 2014 г. дойдоха у нас трима американски сенатори и казаха да спрем Южен 
поток. Изключително изгоден за България проект. На власт бяха ДПС, БСП, ГЕРБ 
и те веднага спряха проекта. Такива повече не избирайте – Борисовци, които ви 
ограбват и клякат на външните господари, въпреки че те ги пишат в „Магнитски”, за 
да ги държат още по-здраво.
Неутралитетът означава да решаваме сами какво е изгодно за нас, какво - не.

5.  Прекратяване на участието ни във военни блокове.
Това е най-сложната точка. Много хора казват: Да направим референдум за участието 
ни в НАТО! Не може! Със сегашния закон референдум по международен договор НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ ПРАВИ! Който ви говори друго, ви лъже. От 2012 г. се опитваме да 
променим закона за референдумите в тази част. ГЕРБ, ДПС и БСП бяха против. Сега 
няма кой и как да промени закона, освен ако избирателите не вкарат 121 депутати от 
„Неутрална България”
Така че – реалното е да изчакаме 2024 г, когато изтича 20-годишният договор с 
НАТО. Тогава, ако има българско правителство (и мнозинство в парламента), можем 
по устав да излезем от пакта. Мислете! Кой ще е на власт през 2024 година зависи от 
нас!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО  НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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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 КОАЛИЦИЯ 
НЕУТРАЛНА 

      БЪЛГАРИЯ
за депутати в 49-ото 

Народно събрание
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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.
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Над 80 участници от 40 страни от Европа, Азия, 
Африка, Южна и Северна Америка се събраха на 
14 март 2023 г. в музея „Ал. С. Пушкин“ в Москва, 
за да учредят Международно движение на русофи-
лите (МДР). Те се присъединиха към Манифеста на 
МДР, подписан ден преди това от инициаторите, сред 
които Пиер де Гол – внук на генерал Де Гол, и светов-
но известният актьор Стивън Сегал, който е и специа-
лен представител на МВнР на Русия за хуманитарни 
връзки със САЩ и Япония.

Мястото на срещата
Мястото – Музеят на Пушкин в Москва,  не бе из-

брано случайно. Именно любовта към руската кул-
тура и руския език са крайъгълният камък на новото 
движение.

Символиката в емблемата
На емблемата на МДР са изобразени спътник, ба-

лерина, знамето на Русия и абревиатурата на органи-
зацията, изписана на френски – MIR. Високи техно-
логии, култура, мир, и всичко това – свързано с Русия, 
така обясниха символиката участниците в учредител-
ния конгрес.

Отговор на съвременния фашизъм –
 русофобията

„Днес светът  се е разделил на свят на Доброто и 
свят на Злото. Прекрасно разбираме, че русофил оз-
начава да бъдеш с Истината, с Доброто, да живееш с 
Чест, по Съвест. И за много от нас, макар да разбира-
ме какво ни чака, това е най-важното. А не да живеем 
в позор. Защото русофилството е нашият категоричен 
отговор на съвременния фашизъм русофобията“ – с 
тези думи форумът бе открит  от председателя на бъл-
гарското национално движение „Русофили“ Николай 
Малинов, който по-късно бе избран единодушно за 
председател на МДР.

Манифестът
„Ще съдействаме за разпространението на руската 

култура и запознаване с нейните постижения; Ще по-
магаме организационно и методически на приятелите 
на Русия по света в тяхната дейност, свързана с Русия; 
Ще подпомагаме разпространението на достоверна 
информация за Русия и нейното отношение към ак-
туалните проблеми на нашето време; Ще се проти-
вопоставяме на русофобията по света във всичките 
ѝ форми; Ще укрепваме „народната дипломация“ в 
защита на един многополюсен, мирен и хармоничен 
свят“ – се казва в краткия Манифест, утвърден от фо-
рума.

Тези цели участниците в движението си поставят,  
отчитайки „значимата роля и влиянието на Русия в 
съвременния свят“; декларирайки своето „уважение 
към руската история, език и култура“; бидейки твърдо 
убедени, че „взаимното сътрудничество прави наши-
те народи по-силни“; изразявайки своето убеждение, 
че „без активен и добронамерен диалог с Русия наши-
ят глобален свят е непълноценен и нестабилен“.

„Нашият път е пътят на любовта, 
доброто и верността“

Това декларират учредителите на МРД и изразя-
ват убеденост, че следвайки този път, русофилите от 
всички кътчета на планетата могат да бъдат изключи-
телно полезни на културните, икономическите и об-
ществените институции в своите страни, да насърча-
ват търсенето на взаимно разбирателство и да работят 
за преодоляване на враждебността, дезинформацията 
и недоверието в съвременния свят на конфликти.

Една от задачите, които си поставя движението, е 
чрез Европейска гражданска инициатива да постави 
в дневния ред на Европа отмяната на всички санкции 
срещу Русия, от които страдат преди всичко народите.

Предисторията
Идеята за създаване на Международно движение на 

русофилите (МДР) възникна в рамките на българско-
то национално движение „Русофили“. Тя бе лансира-
на за първи път през 2018 г. на Ливадийския форум в 
Ялта (Крим), където Николай Малинов сподели мно-

гогодишния позитивен опит на приятелите на Русия в 
България. От 2018 г. са проведени редица консултации 
както с отговорни политически фактори в Русия, така 
и с потенциални партньори от редица страни.

Случайно или не, тъкмо тогава започна и полити-
ческото преследване на активистите на движение „Ру-
софили“ в България, засили се моралният тормоз над 
симпатизиращите на Русия. През 2019 г. българската 
прокуратура обвини Николай Малинов в шпионаж, 
а преди месец Съединените щати го сложиха в своя 
списък на корумпирани „Магнитски“. Делото, по кое-
то прокуратурата се затруднява да представи каквито 
и да било годни доказателства, се точи вече няколко 
години и поне до доказване на противното обвиня-
емият следва да се смята за невинен. За клеймото 
„корупция“ пък няма дори опит за показване на вина. 
Загърбили всякакви правни норми, професионални и 
етични стандарти обаче, водещите медии у нас невъз-
държано тиражират клевети, и доколкото въобще от-
разиха международния русофилски форум, вложиха 
усърдието си в това да отместят акцента от неговите 
цели, смисъл и значение към обвинения, които едва 
ли някога ще бъдат доказани.

Инициаторите
„Разбираме какво ни чака,  но все едно! Русофил-

ството е нашият категоричен отговор на съвремен-
ния фашизъм русофобията“, каза Малинов, който 
подписа Манифеста на МРД заедно с още 9 други 
инициатори. А те са: Валдемар Хердт (WALDEMAR 
HERDT), Германия – лидер на Международния съ-
вет на руските немци; Фабрис Сорин (FABRICE 
SORLIN), Франция – политико-стратегически анали-

тик, специалист по франко-руски отношения; Пепе 
Ескобар (PEPE ESCOBAR), Бразилия – геополитик, 
журналист, политолог, международник; Принцеса 
Витория Алиата (ALLIATA VITTORIA), президент 
на германо-арабско общество; Пиер де Гол (PIERRE 
DE GAULLE), Швейцария – президент и основател 
на фонда „Де Гол“ за мир, съгласие и благополучие на 
народите; Стивън Сегал (STEVEN SEAGAL), САЩ 
– актьор, специален представител на МВнР на Русия 
по хуманитарните връзки на Русия със САЩ и Япо-
ния; Сулеймане Анта Ндяй (SOULEYMANE ANTA 
NDIAYE), Сенегал – дипломат, журналист, преводач; 
Ели Хатем (ELIE HATEM), Ливан – адвокат; Рави 
Кроввиди (RAVINDRANATH KROVVIDI), Индия – 
доктор на матемагическите науки, общественик.

Учредителите
Учредители на движението са личности от следни-

те държави: Австрия, Албания, Аржентина, Армения, 
Беларус, Бразилия, България, Венецуела, Германия, 
Грузия, Египет, Израел, Индия, Индонезия, Италия, 
Испания, Кипър, Киргизия, Ливан, Латвия, Литва, 
Мали, Полша, Приднестровска молдовска република, 
Република Сръбска, Румъния, Сенегал, Сърбия, Си-
рия, Словакия, Судан, САЩ, Турция, Франция, ЦАР, 
Чехия, Черна гора, Швейцария, ЮАР.

Конгресът получи редица приветствия
„Никога не дружим с едни против други. Никого не 

заставяме да вземе една или друга позиция. Нека не се 
отнасяме към когото и да било от високо, изисквайки 
публично от всички, включително от страни, предста-
вляващи велики древни цивилизации, да изпълняват 
техните заповеди, както правят някои наши западни 
колеги“, каза в приветствените си думи към форума 
руският външен министър Сергей Лавров.

Лавров прочете приветствие до участниците от 
президента на Русия Владимир Путин, в което се каз-
ва: „Дълголетните традиции на дружба и взаимно ува-
жение, които свързват руснаците с другите народи… 
са живи и днес, независимо че много държави целена-
сочено нагнетяват антируска истерия, тормозят наши-
те съотечественици, въвеждат забрани и ограничения 
дори за принадлежащото към световната културна 
съкровищница творчество на нашите велики руски 
класици. Високо ценим вашата твърда решимост за 
противодействие на русофобските кампании и стре-
межа да развивате диалога и взаимноизгодното хума-
нитарно сътрудничество“.

„Русофилите са тези, които обичат руснаците 
като отражение на собствените си мечти за 

независимост и свобода“
Екип на Национално движение „Русофили“

Публикуваме със съкращения
Целия текст - в сайта на в. "Квантов преход": 

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

Отечеството":  www.ppvo.bg

КАК СЕ РОДИ МЕЖДУНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ

За международен ред без диктат, за мир, 
дружба и сътрудничество между народите

народ по повод на въвличането на България във военния конфликт между Русия и Украйна.
В шествието в София се включиха над 7 000 граждани. Събитието бе организирано от Българския 

национален съвет за мир и „Свободна и мирна България“.
Сред ораторите се откроиха професор Нако Стефанов-председател на Съвета, Волен Сидеров-

председател на ПП „Атака“ и водач на листата на коалиция „Неутрална България“ в 25 МИР София  и 
Варна, генерал Димитър Шивиков, водач на листата на ПК „Неутрална Бъргария“ в Пловдив област. 
Те изразиха твърдата решимост на преобладаващата част от българския народ да бъде прекратена 
всяка помощ за киевския режим и България да запази пълен неутралитет във военния конфликт.

Речи произнесоха: Деница Сидерова - съпредседател на Коалицията и водач на листата в 23 МИР 
София, Тодор Ангелов-ръководител на предизборния щаб на Коалицията, д-р Атанас Панчев - водач 
на листата на Коалицията в  гр. Стара Загора.

По време на похода за мир, който продължи повече от четири часа, под разветите български три-
багреници се разнасяха спонтанни възгласи: „Искаме мир!“, „НАТО – вън!“, „Янки –  вън!“, „За 
неутрална България!“

МНОГОХИЛЯДНО ШЕСТВИЕ ЗА МИРОт стр. 1



7 КВ
А

Н
ТО

В 
П

РЕ
ХО

Д 
7

Основател: акад. Атанас Панчев

Проектант на 
символа на вестника 
художник-хералдик 

Христо Танев

Главен редактор
Петър Петров

Редакционен колектив:
Желяз Христов
Лияна Фероли

Адрес на редакцията:
1172 София, жк „Дианабад”
ул. „Никола Габровски” №1
Хотел „Диана-1”,  ет. 6, ап. 62

Тел.: 0893/ 83 84 97
 0887/08 19 59

Издателска къща
„Новата цивилизация” 
ЕООД,  София
Първа Инвестиционна Банка 
АД, гр. София
IBAN: 
BG13FINV91501016554266
BIC KOD: FINVBGSF
Отдел Разпространение 
и абонамент: 0888/69 33 59
Атанас Ралчев Панчев
(за пощенски услуги)

www. kvantov-prehod. org

За непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  
ISSN 1312-7063 ● e-mail: kvantov_prehod@dir. bg

ВАШАТА 
СИГУРНОСТ  
Е НАШЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ!застраховки 

осигуряване 
финансови 

консултации

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

от Redlink 

Външната реклама се модернизира, изоставяйки 
старомодните статични визии на хартия и винил 
и все по-масово залага на светещи, динамични, 
подлежащи на програмиране дигитални формати. 
Екологичната им цена обаче става все по-спорна. 
У нас тази промяна от „аналогова“ към дигитална 
външна реклама още не е настъпила и в светлината 
на анализите за вредата от дигиталните съоръже-
ния може да се окаже, че българските старомодни 
решения са и разумни, и екологични. 

В своя twitter акаунт Greenpeace публикуваха 
вандализиран ситилайт в Кан, върху който пише 
„Това рекламно съоръжение хаби ток колкото три 
средностатистически домакинства. Машина за гло-
бално затопляне.“ Послание, появяващо се на фона 
на поредно лято с рекордно високи температури в 
Европа.

Въпросът дали наистина съоръженията за външ-
на реклама са „машини за глобално затопляне“ е 
сложен и няма еднозначен отговор.

Още през 2010 година проучване за разхода на 
енергия на дигитален билборд (6х3 метра) устано-
вява, че съоръжението хаби около 30 пъти повече 
ток от едно обикновено американско домакинство. 
През 2019 година проучване на Adblock Bristol по-
казва, че двустранен ситилайт хаби повече елек-
тричество от четири семейства годишно. Билборд 
на JC Decaux консумира еквивалента на ток за 36 
домакинства когато работи с пълна мощност цело-
годишно. Тези данни могат да продължат и с още 
примери, но въпросът е – заслужава ли си?

Доставчиците на външна реклама 
вземат мерки

В прехода си от аналогови към дигитални форма-
ти доставчиците на външна реклама се стремят да 

са максимално отговорни към обществото и приро-
дата. Всяко съоръжение се поставя с разрешителен 
режим и съответно е съгласувано с властите и общ-
ността. Организацията на доставчиците на външна 
реклама в Обединеното кралство – Outsmart – твър-
ди в специално публикувано изявление, че индус-
трията се стреми непрекъснато да намалява въгле-
родния си отпечатък като приоритизира енергийно 
ефективни доставчици и съоръжения, купува енер-
гия от възобновяеми източници и компенсира въ-
глеродния си отпечатък. Това става включително с 
мерки като отказ от петрол и пластмаса в ежеднев-
ната работа.

Агенциите имат съображения в полза на 
външната реклама

Ричард Кърк, стратегически директор в Zenith 
смята, че обвиненията срещу външната реклама 
носят негативизма на по-широко недоволство, за-
щото конкретно позициите навън имат много голя-
ма аудитория и доказан контакт с хората, което не 
може да се твърди за много други медийни канали. 
Освен това въглеродният отпечатък е редно да се 
сравнява с този на другите медии, а за целта все 
още липсва достатъчно сложен инструмент.

Проучване на Cavai посочва, че средно взета он-
лайн импресия има въглероден отпечатък, колкото 
изминат път от електрически автомобил между по-
ловин метър и девет метра и половина, гледане на 
OLED телевизор между две и 35 секунди или LED 
крушка, светеща между 30 и 700 секунди. Това оз-
начава, че енергийният разход на една дигитална 
импресия е между 0,14Wh и 1,93Wh. Едно дома-
кинство в Обединеното кралство консумира екви-
валента на 26 857 142 импресии. Това може и да 
изглежда много, но всъщност технологиите за ку-
пуване на импресии през програматик генерират 
на ден 2 000 пъти повече единици от търговете на 
Нюйоркската стокова борса. Рекламата добавя до-
пълнителни 28% към въглеродните емисии на все-

ки човек в Обединеното кралство през 2019 година. 
На този фон външната реклама е просто върха на 
огромен айсберг.

Ползите 
от външната реклама

В по-широк контекст съоръженията за външна 
реклама не просто доставят рекламни съобщения, 
те често служат и за разпространение на послания, 
важни за обществото и хората – пандемията го до-
каза убедително. Освен това и външната реклама, 
както телевизията, е медия достигаща едновремен-
но до много хора – в противовес на компютъра или 
телефона, които доставят рекламата само до един 
човек с висока енергийна цена. В цялото Обедине-
но кралство има 30 000 дигитални съоръжения за 
външна реклама, което е нищо на фона на 100 ми-
лиона екрана от всякакъв вид общо за територията 
на кралството.

Въглеродният отпечатък на външната реклама 
може да се разглежда като много нисък, ако се раз-
дели на броя хора, до които достига посланието – а 
те са хиляди, понякога милиони. Например диги-
талните екрани на Пикадили съркъс се виждат от 
56 милиона човека годишно.

Клиентите и рекламните агенции все повече 
имат корпоративни цели за намаляване на въгле-
родните емисии и това насърчава доставчиците на 
външна реклама да търсят по-ефективни начини да 
управляват съоръженията си – чрез електроспестя-
ващи крушки, слънчеви панели и други. В същото 
време Greenpeace участваха като рекламодател в 
Кан и спечелиха награда, което доказва, че дори те 
са наясно, че медиите имат решаваща роля за спе-
челване на умовете и сърцата на хората. 

Материалът е предоставен от Аутдор Медиа 
Тийм ЕООД

Колко вредна за климата е 

След протестите на 
Greenpeace по време 
на фестивала в Кан, 

рекламната индустрия 
се вглежда в ползата и 

вредата от дигиталните 
съоръжения за външна 

реклама

външната реклама?   
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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 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


