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OWP
(OBÓZ WIELKIEJ POLSKI)
KUKIZ’15
KORWIN
(KOALICJA ODNOWY RZECZYPOSPOLITEJ
WOLNOŚĆ I NADZIEJA)

ZMIANA 

• 
• 
• 

контакти с представители на партии, избрани в Сейма
сътрудничество с извънпарламентарни политици
работа с представители на експертните среди и обществеността

•
•

проруски митинг в подкрепа на т.нар. "Новорусия"
пресконференции (Варшава, Жешув, Люблин, Краков) • вандализъм спрямо паметниците в Полша

• подкрепа за определени кандидати
по време на предизборната кампания
през 2014 (OWP), (ZS), (SAMOOBORONA) ....

SRP
(SAMOOBRONA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ )
PSL
(POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE)

На 18 май бившият член на SRP
и основател на проруската партия ZMIANA,
Матеуш Пискорский е арестуван
от полските специални служби
по подозрение за шпионаж в полза на Русия

През 2014 година Усовски
получава 100 000 евро
за проруски акции в Полша,
Чехия и Словакия.

Най-активна дейност Усовски развива в Полша

АЛЕКСАНДЪР УСОВСКИ

Гражданин на Беларус,
публицист, лобист и организатор на политически акции

в полза на Кремъл в Източна Европа.
През неправителствената организация

"Източноевропейска културна инициатива"
(VÝCHODOEURÓPSKA KULTÚRNA INICIATÍVA),

регистрирана в Словакия, реализира руски операции
в информационното пространство

в страните от Вишеградската четворка

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН

Депутат от Държавната дума на РФ
от управляващата партия "Единна Русия".
Директор на Института за страните от ОНД,

придвижва проекти по подривната дейност
срещу страните от бившия съветски лагер

и Източна Европа.

КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ
Руски олигарх,

свързващо звено между терористите
в Донбас и ръководството на РФ.

Финансира подривна дейност
в интерес на РФ в Източна Европа

ПОДКРЕПА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ
КРАЙНО ДЕСНИ

ЛЕВИ

ОТКРОВЕНО ПРОРУСКИ

РАБОТА С ПОЛИТИЦИ

Подривната дейност на РФ в страните от Източна Европа, разобличена в кореспонденцията на Усовски
"Типичният Усовски"

Дългосрочни цели на Кремъл в Полша

АКЦИИ

Създаване
на проруска
фракция в Сейма

Внедряване
на проруски
кандидати
в местното управление

Подкрепа
за настроения
и акции,
насочени против НАТО

Създаване и поддържанE
на напрежение
в украинско-полските
отношения

Прокарване
на идеите
на "Руския свят"

Линк към източници от
HTTP://NPLM.IN/WAS HTTP://NPLM.IN/MAS HTTP://NPLM.IN/MVS


