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Антон Кутев

ИНТЕРНЕТ АКТИВНОСТИ
ОТЧЕТ
28.03.-04.04.2013

ОБЕМ НА СЕДМИЧНАТА АКТИВНОСТ
През отчетния, на база анализ на потребителската активността в онлайн пространството
през период, обемът на публикуваните постове беше увеличен на 700 коментара,
позиционирани във Facebook и във форумите под публикации в 24 онлайн базирани
медии.
Линкове и съдържанието на постовете, както и пропорционалното им разпределение в
отделните форуми е представено в приложенията по-долу:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Пропорционално разпределение по публикуваните коментари по
брой
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Публикувани коментари във Facebook
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Публикувани коментари във форуми
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АНАЛИЗ на база ежедневния мониторинг на онлайн пространството:
Има усещане за безвремие и хаос в предизборната кампания – хората не знаят за
кого да гласуват. Въпреки че основните партии обявиха официално или не толкова
своите листи, във форумите преобладават негативните нагласи и коментари. Не се
изразява директна симпания и подкрепа към конкретна партия, а се афишира
намерение да се гласува за нея, за да не дойдат другите. Първи привържениците на
ДСБ (явно осъзнавайки немощта й), започнаха да агитират да се гласува дори и за
ГЕРБ, само защото са антикомунисти. После самите гербери започнаха да агитират да
се гласува за тях за де не вземат властта БСП и ДПС. Прави впечатление опитът БСП и
ДПС да бъдат разглеждани като един субект – така негативните настроения в
обществото към ДПС автоматически се прехвърлят и към БСП.
Прави впечатление, че по почина на БСП, и в ДПС се оттеглят знакови фигури. Доган,
Е.Етем и Юнал Лютфи няма да бъдат в следващия парламент. Но коментиращите в
нета не приемат това за някакво особено достойнство, защото са сигурни че Доган ще
дърпа задкулисно нещата в партията си. За сметка на това, сърфиращите в интернет
бяха скандализирани от новината ,че Д.Пеевски оглавява листата на ДПС в Пазарджик
и витиеватото ккомпромисно решение на ВСС за оттеглянето му като следовател до
след 4 години (без да подава оставка). Негативните коментари по този повод засегнаха
не само ДПС, но и тройната коалиция и БСП (като коалиционен партньор).
Във форумите се дискитури и изчерпването на банката с кадри на ГЕРБ – водачи на
листи са старите министри (без Свиленов, Младенов и Атанасова), зам.министри и
депутати. Знакова е кандидатура на шефа на НАП, чиято номинация е коментирана в
онлайн пространството като отплата за потулената проверка на 6-те апартаменатна
Цветанов. Като част от предизборната кампания на ГЕРБ се възприема раздялата с
емблематични фигури и предаването им на правосъдието за злоупотреба със служебно
положение (М.Найденов) и конфликт на интереси (Е.Димитров).


СОЦИОЛОГИЯ
Обществената енергия от протестите се разпиля – ГЕРБ и Атака увеличиха малко
привържениците си, а БСП губи подкрепа. Скандалното проучване на М.Янова, в
което даде преднина с 14% на ГЕРБ (и доведе до бойкотирането й от останалите
социолози) бе последвано от няколко други проучвания, които също отчитат
преднина на ГЕРБ (макар и наполовина). Не е сигурно дали Кунева ще преодолее 4%
бариера за влизане в НС, което я принуди да отправи обвинения, че ГЕРБ и БСП не
искат нов политически играч. Коментиращите в онлайн пространството си обясняват
тези резултати със страха на интервюираните да признаят истинските си симпатии,
както и със стеремеж на определени социолози да въздействат върху вота на
конформистите (гласуващи за този, който има най-големи шансове за успех). Във
форумите основната дискусия беше между привържениците на ГЕРБ и БСП, със
спорадични включвания на фенове на М.Кунева и Я.Янев.
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РАЗПАД
Процесите на разпад са много ясно изразени и показателни. Разпадна се проекто
коалиция на ДСБ-БДФ и „Синьо единство” на Н.Нейнски. Областен координатор на
НДСВ публично обяви се оттеглянето си от поста в знак на несъгласие с
предизборанат коалицията НДСВ-К.Дал. Заради погазване на волята на местните
структури и подмяната на водачите на листи, членове на „България на гражданите”
искат оставката на М.Кунева и масово напускат партията. Сривът в е най-силен в
Сливен, Пловдив и Кърджали. Както и да бъдат обяснявани тези процеси
(неразбирателство за листите, неспазване на демократичните принцип) на практика
те разпиляват десните гласове.
Ситуацията в БСП също не са добра. Остава впечатление за
− некоординираност и вътрешни противоречия в партията. ГЕРБ използва това и се
опитва да прехвърли топката в полето на вътрешнопартийната опозиция, като
заявиха че може би Станишев е подведен от своите да огласи сигнала за
нерегламентираните подслушвания. Добрата идея за обновяване на листите,
смяна на поколенията и отваряне на БСП към обществото (с поставяне на
избираеми позиции на хора от гражданската квота) не бе добре реализирана.
Заради неразбирателство между централното ръководство и местните структури
има напрежение в Търговище, София-област и Монтана.
− Учудващо заявената от ръководството на БСП идея за отмяна на плоския данък,
не срещна подкрепата на националния съвет. Този разнобой даде повод за нови
подигравки и лични атаки към лидера Станишев. Всичко това съвсем не спомага
за представяне на БСП като сериозен и стабилен политически субект.
− Освен шокиращо за привържениците по места, обявяването на имената от
гражданската квота бе съпътствано от минискандали (подкрепата на М.Захариев
на ГОРД и Борисов в миналото, двойното гражданство на К.Калудов, членството в
ГЕРБ на Д.Далаклиев). Имаше и оттеглени кандидатури, което само даде излишен
повод за нападки и критика към лидера на БСП.
− Много негативни коментари отнесе и обявената кандидатура за премиер на БСП –
П.Орешарски. Освен факти от неговото политическо минало и неудачни
икономически решения, във форумите се коментираше необяснимия десен завой
на лявата партия. Декларациятан а Станишев, че „не ламтим за власт, а искаме
промяна” не беше достатъчна да успокои членовете и симпатизантите на БСП.
Сърфиращите в нета не остават безучастни към тези вътрешно партийни проблеми
и квалифицират този начин да се води предизборна кампания като нескопосан опит.
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СКАНДАЛЪТ “БЪЛГАРСКИ УОТЪРГЕЙТ”.
И през тази седмицата се носеше ехото на скандала с подслушванията. Атаката на
Цветанов и ГЕРБ към Станишев достигна нива, при които се загуби добрият тон, а
гл.прокурор се принуди да излезе публично и да обяви, че макар и анонимен,
сигналът за нерегламентираното подслушване на политици, общественици и
бизнесмени е сериозен и достоверен, а посланичката на САЩ е в течение.
Осмелилият да заяви, че е подслушван Й.Грозев от БХК отнесе доста негативни и
ругателни коментари на палатените хейтъри на ГЕРБ във форумите. Като цяло
обществото е чувствително по темата за подслушването и дори опитите да ГЕРБфеновете да обяснят, че няма нищо притеснително, ако няма какво да се крие, както
и че по времето на тройната коалиция също е било така, не среща желания ефект.
Изнасянето на допълнителна информация за броя на исканите разрешения за СРС
(по 8 на час всеки ден), както и сумата от 100 млн.лв., изразходвана за тази дейност,
допълнително нагнетиха напрежинеето в нета. Основните полемики са между
привърженици на ГЕРБ и БСП, като ясно си личат платените коментатори на ГЕРБ.



СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
Първоначалното одобрение към действията на служебното правителство започва да
намалява заради неговата мудност и непредприемане на конкретни мерки срещу
монополите. Усещането е, че кабинетът се рее между спешни мерки и дългосрочни
приоритети, в резултат на което не знае какво да прави.
Въпреки сключеният между основните партии договор за честни избори, хората имат
опасения за манипулации на изборите. Поканата на служебният премиер към
областните управители (да излязат в отпуск, ако са партийно ангажирани) се прие
добре. Но тъй като не доведе до някакви радикални действия (едва няколко решения
за излизане в отпуск), в социалните мрежи се коментира, че това не трябваше да се
оставя на тяхната съвест, а да ги беше отзовал принудително.
Решението на служебния кабинет да направи задължителни разписаните правила за
управление на парите на държавните предприятия се приема положително във
форумите на онлайн медиите. Ясно се очертава очакването на пишещите това
реално да сложи край на монопола на КТБ и медийната империя на Д.Пеевски, която
поддържаше предишната власт. Но отказът на Райков да се освободи от
политическите кабинети и зам.министри на правителство на Борисов, както и да
огласи в какво състояние е заварило финансите на държавата, будят притеснения,
че това е второ подобрено издание на правителството наГЕРБ.
Недоволство предизвикват мерките за подпомагане на социално слабите – наистина
41 млн.лв. бяха отпуснати за еднократни помощи (по 50 лв. на семейство) , но това
се оценява като крайно неефективно и незадоволително на фона на информацията,
че същевременно тече ремонт в Боянската резиденция на премиера за 10 млн.лв.
Дори обявените намерения за премахване на лихвите върху прогнозните дялове на
парното не се прилагат, а продължават да се удържат от сметките на хората.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЛЕВНЕЛИЕВ
Поведението на патрона на служебното праивителство - президентът Плевнелиев е
оценявано като още по-неадекватно, който вместо конкретни препоръки към
министрите организира тридневен молебен за прекратяване на самоубийствата на
българите. Вместо напр. да вземе отношение по проблема с „частната ГДБОБ” на
Цветанов, чиято жертва се оказа и самият той при съставянето на служебния
кабитен. В тази връзка, избрът на БСП на източник за обявяване на идеята за
връщане на националното бюро за контрол на СРС-та от Мл.Червеняков (доста
спорна и недолюбвана фигура) е неподходящ и провокира голямо количество
негативни коментари.



ЛИДЕРИТЕ НА ПРОТЕСТИТЕ
Усещането за хаос най-точно отразява драмата с лидерите на протестите.
Първоначално протестиращите бяха „парцелирани” от големите партии, които
припознаха отделни части от тях и направиха чрез тях опит да „яхнат” протестите.
Така се оформира изборни коалиции ВМРО-Орлов мост, Евролевица – Българска
пролет, ГЕРБ –студентите на Стоичков, Другата България –Обединена България, и
т.н. След бурната реакция и разочарование на обществото, протестиращите решиха
да участват на изборите отделно от партиите и част от тези предизборни обединения
се разпаднаха (напр. ВМРО-Орлов мост). Мотото „всички са маскари” обаче има наймного привърженици, а партийните защитници остават неразбрани и обикновено
водят спор само помежду си. Голяма е вероятността от ниска избирателна активност,
което увеличава ролята на твърдите партийни ядра в предстоящите избори.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
В този контекст изборът на Г.Лозанов отново за председател на СЕМ е показателен –
явно се очаква доста некоректна предизборна борба и се търси обтекаем и
дипломатичен ръководител на регулаторния орган, към който партиите ще адресират
жалбите си.



ДРУГИ
В такава обстановка на нищонеправене, директорът на НИМ използва да направи ПР
на ГЕРБ и награди с почетни плакети Борисов и министри от неговото правителство заради борбата им с контрабандата на антики и финансовото подпомагане на на
разкопките. Дребнотемие завладя и опозицията - Янев огласи съмненията си относно
нередности в подаването на декларациите на служебните министри, а Сидеров
декларира готовност да е премиер. Безспорно все неща извън дневния ред на
общество, в което хората се мъчат да оцеляват - по данни на Евростат България е
шампион по неравенство между бедни и богати.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ на база направения анализ:
1. Тъй като е трудно, да се защитава директно ГЕРБ, техните екипи във форумите
комуникират тезата за подкрепа на Янев и Сидеров, и яростно атакуват Станишев.
Атаката не е по тези, а персонална и на много ниско ниво. Опитват се да обвържат
БСП и ДПС в задължителна коалиция, като атакуват червените за действия на
етническата партия.
2. По всичко личи, че вотът на тези избори няма да е „за”, а „против”. Докато ДСБ и
ГЕРБ се обявяват за антикомунисти и призовават привържениците си да гласуват за
тях за да не дадат властта отново на БСП и ДПС, то БСП естествено атакува основно
ГЕРБ с тяхната псевдо дясна политика. В отбора с кръговата отбрана е Кунева, а
протестиращите са против всички.
3. Посланията на БСП остават нечути, тъй като форумците ги коментират не по
същество, а най-вече източниците им. По наше мнение, би било препоръчително
лидерът Станишев да се „скрие” от медиите за известно време, както направи
Борисов и спечели (според последните социологически проучвания симпатиите и
антипатиите към него са изравнени, като напоследък дори има покачване на
симпатиите).
4. За да достигнат до хората и бъдат разбрани посланията на БСП трябва да бъдат
избистрени и сведени до няколко, но отличаващи се и илюстрирани със запомнящи
се примери (както направи Сидеров при лансирането на неговата идея за
повишаване на работна заплата и пеенсия поне колкото в Габон). Тезите на БСП е
желателно да бъдат комуникирани от млади, по-малко известни водачи на листи и
дори от хора в гражданската квота - за да се преодолее антикомунистическата
пропаганда и да се възприети по същество от непредубедената аудитория.
5. Крайно време е да започне редовно и масирано лансиране на водачите на листи на
БСП, с подаване на информация за техните лични и професионални автобиографии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ПРОПОРЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ПУБЛИКУВАНИТЕ КОМЕНТАРИ – 28.03.-04.04.2013
trud.bg

Брой постове

9

segabg.com

57

24chasa.bg

22

standartnews.com

91

dnevnik.bg

54

capital.bg

27

19min.bg

3

vsekiden.com

2

dnes.bg

35

vesti.bg

24

novini.bg

38

news.ibox.bg

37

ekipnews.com

1

investor.bg

29

bulgaria.actualno.com

10

politics.actualno.com

53

business.actualno.com

2

society.actualno.com

12

blitz.bg

1

frognews.bg

12
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offnews.bg
21.
22.
23.
24.

39

afera.bg

41

krumovgrad-bg.com

1

facebook.com

100
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПОСТОВЕ във Facebook, 28.03.-04.04.2013г.

1

Адрес
http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317118311749699/

Потребител
Trayan Petkov

2

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317101498418047/

3

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Antonio Lozanov
317208428407354/

4

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317212058406991/

5

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317512835043580/

6

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317516251709905/

7

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink Anjy Veselinova
/317859941675536/

8

9

10

11

Anna Plachkova

Коментар
като за априлски старт
http://www.youtube.com/watch?v=vaFIaoEJ_ek
&feature=player_embedded
Гепи до Гроб :(

След бягството от отговорност на ГЕРБ не
знам на какво се надяват.
http://www.standartnews.com/balgariyapolitika/vodachite_na_listi_gerb_sreshtu_bsp182951.html
Значи Станишев е прав.
http://faktor.bg/novini/balgariya/7773-sotirAnjy Veselinova
tzatzarov-signalat-na-stanishev-edostoveren.html
Брей какви кадърни хора по 2.4 милиона
лева усвоявали
Antonio Lozanov http://offnews.bg/index.php/177483/student-naministerska-savetnichka-poluchi-2-4-mln-levaza-4-mesetsa-ot-momn
Това май е Цветановата първоаприлска
шега.
Trayan Petkov
www.standartnews.com/interviews/shte_imame
_nad_100_deputati-182923.html
Цветанов е бил любимият персонаж за 1
април май

И сега се чудим защо проверките нищо не
https://www.facebook.com/grou
доказват.
ps/298629430265254/permalink Siika Stamenova http://www.dnevnik.bg/izbori2013/2013/04/02/2
/317866821674848/
034039_shefut_na_nap_proveriaval_imotite_na
_cvetanov_e/?p=0#addcomment
А така - откриха сериозни нарушения в
енергетиката
http://www.facebook.com/group
http://www.investor.bg/ikonomika-is/298629430265254/permalink/ Borisa Mirkovich
politika/332/a/prokuraturata-otkri-seriozni317874158340781/
narusheniia-v-energetikata,149121/#commentnewest
http://www.facebook.com/group
и на мен така ми се струва, че стана:
s/298629430265254/permalink/ Anjy Veselinova
Партиите подменят лицата на протеста
317918088336388/
http://www.facebook.com/group Hristo Zaprianov
крайно време беше. ехее кога се беше
s/298629430265254/permalink/
заканил Борисов да им взема лицензията
317876931673837/
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12

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317867531674777/

Hristo Zaprianov

то беше ясно. не стига че са ни най-ниски
заплатите, ами и най-надписани сметките

13

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317533015041562/

Trayan Petkov

ццц. обзавели се пределено

14

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317533015041562/

Hristo Zaprianov

но и сериозно крадене е паднало - всички
партии теглят заеми, герберите си имат
финансирането

15

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318199641641566/

16

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318207464974117/

17

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318216238306573/

18

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318220838306113/

19

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Antonio Lozanov
318262478301949/

http://www.facebook.com/groups/29862943026
5254/permalink/318262478301949/

20

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Antonio Lozanov
318249961636534/

пък той каква "безпристрастна" проверка ще
направи. Всички ще са невинни по всичко.

21

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Antonio Lozanov
318224554972408/

добър въпрос! Крайслергейт ще вземе да ги
катурне, ако не потопят разбира се всичко
преди това

Не се ли постараха - постараха се!
http://www.standartnews.com/biznesKiril Mustangiev
biznes/kolaps_na_energiynata_sistema_do_dni
-183249.html
Герберът Найденов го няма и Европа пусна
субсидиите. И Европа вече ги знае, че ГЕРБ
е синоним на ГРОБ
Antonio Lozanov
http://www.investor.bg/ikonomika-ipolitika/332/a/marin-raikov-ima-shansfiskalniiat-rezerv-da-nadhvyrli-47-mlrdleva,149132/
Що ли не го вярвам предвид реномето на
съпартийниците му
http://www.novini.bg/news/129442%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B
D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%
B2-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B
Konstantin
B%D0%B0Prokopiev
%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8
2%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B
8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%
BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B
0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html#comments
Съгласна съм с г-жа Огнянова. След като и
прокуратурата доказа, че сигналите са
достоверни, ми става ясно, че живеем в
Anna Plachkova 1984 и тя е още по-страшна от Оруеловата.
http://offnews.bg/index.php/178458/neliognyanova-grazhdanite-imat-pravo-da-znayatdali-sa-bili-podslushvani-video
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22

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Antonio Lozanov
318216238306573/

те герберите се стягат за фалшификации и
манипулации…

23

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Antonio Lozanov
318220838306113/

:( Кога ли ще стане ясно кой подслушва
подслушващите?

24

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318220838306113/

Konstantin
Prokopiev

Аферата Уотъргейт коства мандата на
американският президент Никсън

25

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318220838306113/

Trayan Petkov

26

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318220838306113/

Trayan Petkov

27

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318216238306573/

Konstantin
Prokopiev

28

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318249961636534/

Konstantin
Prokopiev

Герберската справедливост е равна на
заличаване на следите.

29

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318207464974117/

Konstantin
Prokopiev

Е, да. Но трябваше да се стигне до пълна
мизерия, че Герб да се усети, че да
отстранят Найденов, та да дойдат
европарите.

30

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318207464974117/

Trayan Petkov

е та представи си колко са крали и от
българи, и от европейци

31

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318249961636534/

Trayan Petkov

32

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318249961636534/

boyan linevski

33

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318207464974117/

boyan linevski

Е, то това е свободният свят, тука е Биг
Брадър. На Цветанов да му коства един
Крайслер само.
За жалост това е герберската
действителност. въпреки това сега след като
стана ясно, че сигналът на Станишев е
достоверен, ще попрестанат така нагло да
подслушват
И въпреки това, въпреки устойчивата
четиригодишна икономическа стагнация с
ясно изразени елементи на рецесия,
въпреки свито потребление, въпреки силно
намалени външни инвестиции и оттегляне
на големи чуждестранни инвеститори, ГЕРБ
се кандидатират за втори мандат. АБСУРД!

За жалост е така. В най-добрия случай,
герберите ще нарочат изкупителна жертва
да поеме вината все едно е действала сама
за себе си, а не е й е било наредено отгоре.
ми, че те никога не са виновни никога и за
нищо. Дали ще е подслушване или
обедняване - никога не са виновни, а това,
че обедняването на хората е с около 21-22%
за четирите ГЕРБави години, при отчитане
на повишаването на цените на група от 20
основни потребителски стоки, в т.ч.
увеличаването на цената на тока с общо 18
% /5+13/, въобще, ама въобще не ги
притеснява.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
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34

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318216238306573/

boyan linevski

позитивна ще е ако БСП победи, щотото
всичко друго ще е повтаряне на мизерията и
диктататурата Бокова.

35

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318220838306113/

boyan linevski

Ми по-страшна е - герберска е. Клан-кланнедоклан и никога не виновен

36

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318262478301949/

boyan linevski

Герб се правят на интелектуалци. А Веско
Маринов се излага - как ще се продава на
хората, фалирали България!

37

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318262478301949/

Trayan Petkov

продажна история, какво да ти кажа. Те и
социологически проучвания си купуват,
Веско няма си купят.

38

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink
/318280884966775/

Katq Ivancheva

Eeee, ама бива ли такива работи. Пари има
за всичко, само за хората няма...

39

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318280884966775/

Trayan Petkov

абсолютна гавра! най-бедни с най-високи
цени и 10 млн за ремонт след като ще е там
само 2 месеца .Бандити!

40

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink
/318262478301949/

Katq Ivancheva

Псевдоинтелектуалци.

41

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink
/318280884966775/

Katq Ivancheva

42

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink
/318207464974117/

Katq Ivancheva

43

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink
/318249961636534/

Katq Ivancheva

44

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318249961636534/

Trayan Petkov

45

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318249961636534/

Borisa Mirkovich

Това е пълна пародия - естествено, че
техните кадри няма да намерят нищо
нередно! Тези ни правят на луди!

46

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318280884966775/

Borisa Mirkovich

Боже! Думи нямам! Каква наглост!

	
  

адски! направо ми се реве - сметките не
спират да идват, окрадаха държавата и пак
се продължава. в тази държава май на
управниците не им трябват хора.
Едвам свързваме двата края, но Райков си
позволява ремонт за 10 млн! Продължават с
шашмите.
Ами здравните осигуровки? Заграбване на
общо над ДВА милиарда лева от резерва на
НЗОК, лични здравни вноски на
осигуряващите се Българи, създаване на
хаос и объркани политики, с които
Българското здравеопазване бе поставено
на колене. За тази кражба Бойко Борисов,
Симеон Дянков и ръководството на НЗОК
трябва да бъдат разследвани и осъдени, а
пък какво правят - готвят се за нов мандат!
Няма справедливост!
Няма разбира се - на тях им трябват пари,
не им трябва народ. Те и изборите ще си
подредят както си искат. Милиционерроднина-милиционер-роднина с традиции…
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47

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318285448299652/

Borisa Mirkovich

48

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318199641641566/

Borisa Mirkovich

49

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317533015041562/

Borisa Mirkovich

50

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317876931673837/

Borisa Mirkovich

51

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317876931673837/

Milena Velinova

52

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318287364966127/

Milena Velinova

53

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318287364966127/

Trayan Petkov

54

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317533015041562/

Milena Velinova

55

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318199641641566/

Milena Velinova

56

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318285448299652/

Milena Velinova

57

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318287364966127/

Milena Velinova

58

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318287364966127/

59

60

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318287364966127/
http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318285448299652/

Ognian Tzankov

Trayan Petkov

Ognian Tzankov

	
  

ГЕРБерските милиционери се опитват да
правят политика срещу конкуренцията.
Наглост и безочие.
Ми те крали-крали като за последно! Това
със зелената енергия беше такова
кожодерство не е истина!!! Естествено, че
ще колабира енергийната система.
Боже, не мога повече да чета това. ГЕРБ СА
ПОГОЛОВНИ КРАДЦИ!
той не им взе лицензията, щото трябваше да
бръкне в джоба на приятелите, които са
уредени в ЧЕЗ.
А точно тази недосегаемост на топгрупировките и олигарсите – ТИМ, ЛукойлЗлатев, Георги Гергов, Ганчев, братя Галеви
и др. и прикриването на определени
незаконни дейности, им бяха стихията. Пък
народа да се оправя. Потресена съм
Е, той само ходи и лъже. Ето и Станишев
излезе прав за подслушванията! Само за
това ще гласувам за БСП!
То му се изпя песента вече - ако ще Мадона
да им пее на кампанията и да тръбят всички
агенции че Герб са предпочитани -истината
е, че никой не ги иска и няма да управляват
2-ри път
Възмутена съм! Герб се превърнаха в ГРОБ
чудесно - да я няма зелената енергия! само
тя ми струва повече от всичко останало - как
ни крадаха с нея не е истина. Кожодери
гадни!
След всичко това, ще гласувам за БСП!
Тяхната идея за програмен кабинет е найадекватното противодействие срещу
мизериите, които ГЕРБ правеха 4 години
Ами да - колкото и социолигически
проучвания да си купят
Начи 5 апартамента не му бяха достатъчни,
иска да ги направи 7. Представяте си за
какви шашми и измами става въпрос и какви
пари се леят
Те затова дават мило и драго да се докопат
до властта. Щото парите са не хиляди, а
милиони и милиарди
И аз вече ще гласувам срещу ГЕРБ. Като
гледам само част от кирливите им ризи, ми
се отвращава, че разбирам как зверски
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много са ни крали и драли
Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма е много точно определение за
герберското управление - бандит до
бандита, кожодер до кожодера
това е и доказателство, че Райков е
герберски кадър и цялото служебно
правителство е параван за действията на
герберите. още се краде, но под ново име
Ами липса на политики за развитие на
бизнеса, но пък успоредно с това съсипване
на дребните и средните фирми.
Предизвикаха десетки хиляди фалити и
загуба на над 400 000 работни места!
ГРОБАРИ!

61

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318199641641566/

Ognian Tzankov

62

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318280884966775/

Ognian Tzankov

63

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317876931673837/

Ognian Tzankov

64

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318249961636534/

Ognian Tzankov

Корупция и поставени лица - поредната
хватка на бандитското управление на герб.

65

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318249961636534/

Anjy Veselinova

Тия съвсем ни взеха за неразбиращи - как са
само оплетени като свински черва - гербер
до гербера.

66

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317876931673837/

Anjy Veselinova

Кожицата ни свалиха с тия цени. И докато те
си караха лъскавите коли и се разкарваха по
Виетнам - ние тънехме в пълна мизерия.
Няма да гласувам за ГЕРБ пък!

67

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318280884966775/

Anjy Veselinova

БЕЗОЧИЕ! Крайно безочие при това! И моят
глас безвъзвратно го загубиха!

68

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318280884966775/

Trayan Petkov

А бе ти нормална ли си да си се съмнявала тези от ден първи лъжат, крадат и грабят, а
като ги хванат се правят на неразбиращи.
Тия не заслужават дори да си помисляш да
гласуваш за тях! Долни крадци

69

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318199641641566/

Anjy Veselinova

постараха се максимално да я скапят

70

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318207464974117/

Anjy Veselinova

71

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318207464974117/

Anjy Veselinova

72

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318207464974117/

Anjy Veselinova

	
  

Ми то им стига само това, че Найденов го
няма. Каквото и да ми разправят, Найденов
е от бръмбъра по-бръмбар. Само той е
усвоил 3 млн от Европейските програми или поне за само толкова се говори!
А бе виж Райков дава 10 млн да се прави
резиденцията. СЕГА! П о време на найголямата криза, нашия дава 10 млн за
ремонт! АБСУРД!
какво да ти кажа - той е част от герберските
замисли за завръщане. Един път не им
потърси отговорност за престъпленията, а
само се чудеше как да ги изкара къде ли не
герои
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73

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink Todor Krastanov
/318285448299652/

74

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink Todor Krastanov
/318207464974117/

75

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink Todor Krastanov
/318280884966775/

76

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink Todor Krastanov
/318199641641566/

77

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink Todor Krastanov
/318287364966127/

78

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Antonio Lozanov
318287364966127/

Ми нали играят заедно - как да си потърси
отговорност от себе си. Краденето на
милиарди не е лесно.
разбира се, че за техни лични облаги пари
ще има. къде отидоха еврофондовете - за
коли, апартаменти и екзкурзии. питайте
найденов само той е превърнал ПРСР в 2
апартамента
а колко я мразя тази зелена енергия - беше
поредната схема за източване на парите на
хората. герберските мозъци само за това
мислят - как да обеднее максимално бързо
народа
крадене, бате, и то яко крадене. как се
напуска такъв пост - ще видите колко
машинации ще има на изборите, ще драпат
със зъби и нокти да се доберат до
парламента, че и имунитет за краденето да
имат
мда, комбинацията имунитет+пари е това
дето искат - безнаказано да си разиграват
коня.

79

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Antonio Lozanov
318199641641566/

Въобще не мислят за народа - народа е
само касичка за тях. Няма да гласувам за
тях в никакъв случай!

80

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Antonio Lozanov
318280884966775/

81

82

83

То сме вече всички на това мнение! Долу
ГЕРБ!

Цветанов в 5. крадене и имунитет за
краденето искат - това са хора без грам
съвест
за пенсии и заплати пари няма, ама за
http://www.facebook.com/group
ремонт на резиденция веднага намериха 10
s/298629430265254/permalink/ Siika Stamenova
млн. И тия са същите като герберските
318280884966775/
престъпници
както са го правили 4 години - то сега почват
да излизат нещата. Подслушването само би
http://www.facebook.com/group
им изяло главите, ако бяхме в Америка.
s/298629430265254/permalink/ Siika Stamenova
Президенти падат за такова нещо - тука ще
318287364966127/
го потулят тихомълком и ще си продължат
да подслушват
http://www.facebook.com/group
ето - операция потулване в пълна сила. и ще
s/298629430265254/permalink/ Siika Stamenova
си продължават да си подслушват
318249961636534/
необезпокоявани

84

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Siika Stamenova
317876931673837/

И аз няма да гласувам за ГЕРБ. Оглозгаха
ни до кокъл! НИКОГА!

85

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Siika Stamenova
317533015041562/

извънредни ремонти за по 10 млн!
Светотатство! Това е провеждане на
геноцид срещу народа - нямаме какво да
ядем, те крадат ли крадат.
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http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
317533015041562/

87

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318249961636534/

Trayan Petkov

88

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318585541602976/

Hristo Zaprianov

89

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink
/318588631602667/

Katq Ivancheva

Trayan Petkov

и им се разминава! то това е страшното няма съд и присъда за тях
каквато е и обикновено практиката - герб
отричат, бягат от отговорност и пак се
правят на света вода ненапита, ако им мине
номера.
Начи Герб имат пари за по 8 СРС-та на час,
но нямат пари за хората. Тва вече е
прекалено!
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=56
63071
Тъкмо и аз започвах да се чудя...Не може
Гербер да проверява Герб и да излезе
истината…

90

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Siika Stamenova
318588848269312/

А аз попаднах на това - плащали сме 3 пъти
по-скъпа енергия от определената??? Боже,
какво крадене е паднало! Гръм да ги удари!
http://offnews.bg/index.php/178821/plashtame3-pati-poveche-skapa-energiya-otkolkotoevropa-ni-zadalzhi#comment-60833

91

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Milena Kraicheva
318585541602976/

ми тези пари за СРС-тата са отивали да си
гарантират постовете. за такава важна цел
винаги се намират пари, не мислиш ли :(

92

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Milena Kraicheva
317876931673837/

Този на ДКЕВР бил спестил 60 000 лева!
Егати закуските дето са закусвали....

93

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Milena Kraicheva
318588848269312/

Какво???? Тези са за затвора, не да ми се
кандидатират отново! Ауу побеснях!

94

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/
318588848269312/

95

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Antonio Lozanov
318588848269312/

96

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink
/318588848269312/

97

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink
/318585541602976/

Katq Ivancheva

98

https://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permalink
/317876931673837/

Katq Ivancheva

Trayan Petkov

Katq Ivancheva

	
  

нема какво да беснееш - ще си получат
заслуженото. Никой с акъла си няма да
гласува за тях отново. И като нямат
имунитет…
нема гласувам и аз за тях. едвам
преживявам - не месец за месец, а ден за
ден. бавят ни заплатите с почти месец и то
щото тия надписвали като невидели сметки
за ток и крадели от всички страни.
алчна работа. антибългарска.
мда, инвестирали са си в себе си, но
виждаме, че дори това е до време - балонът
ГЕРБ се спука и то от тяхната собствена
алчност.
е какви са тия закуски! направо ми става
супер гадно като чета всичко това - при Герб
имаше толкова нагло и неприкрито крадене,
крадене и пак крадене ...това е ненормално!
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http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Todor Krastanov
317876931673837/

100

http://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/ Todor Krastanov
318585541602976/

	
  

ти какво искаш да кажат, че няма да крадат
щото им стига? а бе не ги ли виждаш какви
са алчни? Гербер срам няма - ако има още,
а то има още изглежда - ще се бутат и за
още.
ми да видим кой ще проверява наистина
проверяващите. че сам Гербер на гербера
око не вади, а в герберският стан само
приближени и поставени
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПОСТОВЕ във форуми, 28.03.-04.04.2013г.
Адрес

Потребител

1

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/03/29/10-prokurori-dushatza-bg-uotyrgeit-vmvr.184149#comment-newest

Иван

2

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/03/29/tv-sblysyk-cvetanovsreshtu-stanishev-zaradi-bguotyrgeit.184077#commentnewest

варненец

3

http://www.dnes.bg/politika/2013/
03/28/stanishev-lyje-bsp-shterazchita-na-kompromati.184046

бг

4

http://www.dnes.bg/politika/2013/
03/29/bylgarskiiat-uotyrgeitzvuchi-pravdopodobno.184147

анонимен

5

http://www.dnes.bg/politika/2013/
03/29/deklaraciite-na-slujebniteministri-podadeni-sys-zadnadata.184144#comment-newest

анонимен

6

http://www.dnes.bg/politika/2013/
03/29/politichesko-shou-na-gerbv-bijuto-na-borisov-na-7april.184065#comment-newest

анонимен

	
  

Коментар
Нека прокурорите си направят
проверката, но според мен няма оставени
следи в МВР и затова ЦЦ се държи така
наперено. Явно подслушваенот е без
съответни документи, а записите се
предавали на ръка. За да се докаже,
трябва да се намери смел свидетел!
Станишев описва много дипломатично
управлението на ГЕРБ като "усещане за
полицейщина". Точния израз е
"милиционерска диктатураст гестаповски
хватки".
Невероятно е как позицията на ЦЦ се
промени във времето. Първоначално
каза, че не знае за такова подслушване и
ако е имало той не е присъствал. После
каза, че ако се докаже подслушването ще
излезе от политиката и ще се оттегли
всички постове. Но днес вече беше ведро
напорист и атакуващ, което означава
само едно - всички следи са заметени
успешно!
За всички е правдоподобно, само за
ГЕРБерските платени драскачи
подслушването не е възможно. Та нали
като не става с ум и визия, само по този
начин полицаите могат да контролират
околните...
ЯНЕВ Е МАРИОНЕТКА НА ББ И ЦЦ,
ЗАЩОТОПРАВИ КАКВОТО МУ НАРЕДЯТ.
ТОВА С ДЕКЛАРАЦИИТЕ Е БУРЯ В
ЧАША ВОДА И НА ПРАКТИКА НЕ
ИНТЕРЕСУВА ОБЩЕСТВОТО.
ВСЪЩНОСТ ПОСЛАНИЕТО Е КЪМ
СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР - АКО НЕ
СЛУША МУ ПРАЩАТ ЯНЕТО ДА СЕ
ЗАЯДЕ ЗА НЕЩО....
най-голямото политическо шоу ще бъде
ако ГЕРБ се извини на народа и си
посипе главата с пепел...
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7

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/03/28/precedent-gerb-ujpadna-ot-vlast-a-vdigareiting.184023#comment-newest

мони

8

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/02/dsb-ne-shte-nadejda-isinio-edinstvo.184411#commentnewest

Ивчо

9

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/02/raikov-prashta-v-otpuskoblastnite-upraviteli-s-partiinifunkcii.184408#comment-newest

Сара

10

11

http://www.investor.bg/nafokus/441/a/raikov-poiskaoblastnite-upraviteli-svyrzani-spartii-da-izliazat-votpusk,149058/?utm_source=dne
s.bg&utm_medium=box&utm_ca
mpaign=box#comment-newest
http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/01/kostov-ne-prielprotegnatata-ryka-na-nadejdaneinski.184362#commentnewest

12

http://www.investor.bg/nafokus/441/a/niskata-izbiratelnaaktivnost-osnoven-risk-zaizborite,149059/?utm_source=dn
es.bg&utm_medium=box&utm_c
ampaign=box#comment-newest

13

http://krumovgradbg.com/%D1%81%D1%80%D0
%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%80%D
1%82%D0%B8%D1%8F%D1%8
2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D
0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D1%8A%D1%80%D
0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%
BB%D0%B8-100/#comment-318

14

http://19min.bg/news/8/43603.ht
ml#comments

Повече от очевидно е че има сценарий за
манипулиране на изборните резултати,
които трябва да оправдаят с такива
"сензационни" предварителни поручвания
за нагласите. Аман от поръчкови
социолози!
Ами то си беше ясно, че командира иска
да бъде начело и няма да дели властта
си с никого. Лошото е, че коалицията ДСБ
и БДФ въобще няма да влезат сините в
парламента.
Не е достатъчно Райков да им обърне
внимание, че трябва да са почтени.
Направо трябва да изпрати вкупом
областните управители в плаетн отпуск
до изборите...

sonka.74

Намерението на служебния премиер не е
достатъчно, трябва направо да отпрати
партийно ангажираните областни
управители, защото не може да се
разчита на тяхната безпристрастност...

анонимен

до 116: Те щото от ГЕРБ са целите в бяло
- нито са продажни мафиоти, нито
прклети хора, не искат да обеднеее
народа и въобще не манипУлират
системата... Смях!

sonka.74

Трябва да се гласува масово и то с разум
- иначе ще се върне диктаторския режим
предвид очакваните манипулации на
изборните резултати!

Витко

Кунева това си може, това праави наясно е, че е на ръба да влезе и слага
парашутисти начело на листите. Но това
май й изигра лоша шега...

анонимен

Листите на ГЕРб възпроизвеждат
досегашния парламент. Как не разбраха,
че за да ги изберат хората трябват нови и
млади хора начело...

	
  

19	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

05/04/2013	
  
	
  

15

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/02/veche-niama-za-kogo-daglasuvam-jalva-se-martindimitrov.184420?utm_source=sta
rt&utm_medium=box&utm_camp
aign=top%2Bnews%2B#commen
t-newest

мунчо

16

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/vseki_chetvarti_balgari
n_iska_boyko_za_premier183074.html?rand=0.104199928
61380134#comments

потребител

17

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/sem_preizbra_georgi
_lozanov_za_predsedatel183072.html?rand=0.057406169
602444934#comments

потребител

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/shefat_na_politsiyata_v
_shumen_oglavi_listata_na_gerb
183073.html?rand=0.219304639
91186622#comments
http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/shefat_na_politsiyata_v
_shumen_oglavi_listata_na_gerb
183073.html?rand=0.213508347
98048646#comments

В момента у нас няма истинско "дясно" ГЕРБ ще влязат в НС, но определено не
са десни (а просто частни), ДСБ, СДС и
тем подобни няма да влязат със
сигурност. Кунева1, която уж е на ръба,
също няма да влезе след скандалното
редене на листи в партията й (вместо да
постави млоди и неопетнени хора
тачело). Така че наистина десния
избирателе е оставен без читав субект,
за когото да гласува...
Въпреки, че този Институт за модерна
политика обслужваше интересите първо
на НДСВ, а впоследствие и на ГЕРБ (т.е.
на всички управляващи партии), новината
от това безпристрастно "проучване" на
хората на Цеков е, че 75% от българите
НЕ ЖЕЛАЯТ ББ отново за премиер! А на
изборите, резултатът дори ще бъде още
по-драстичен.
За изборите трябва дебелокож
председател на СЕМ, който да блъфира
между жалбите на различните партии за
нарушения. Правилно се е
оттеглирладосегашната председателка трябва обтекаем, нищонеправещ и
нищонеказащ човек като парвенюто
Лозанов, за да се издържи на атаката...

потребител

ГЕРБ са набутали само стари муцуни в
листите си. Как очакват да гласуват
хората да тях?!А пък на някои знакови
фигури дори пропускат да им посочат
образованието и квалификацията...

потребител

Разбира се, че полицай ще оглави
листата на ГЕРБ, та нали целият им
режим си беше такъв полицейски!

20

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/delyan_peevski_i_iskra_
mihaylova__koparova_sa_nomin
atsiite_na_dps_pazardzhik182802.html?rand=0.794731470
5994875#comments

потребител

Отвратително - главата на медийния
октопод, задушил свободата на словото,
е начело на листите на ДПС. Заради него
се прочухме чак в Европа като
отрицателен пример на злоупотреба и
срастване на медии и власт.Каквито и да
са другите номинации, този екземпляр
стига за да се отвратят хората...
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http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/02/borisov-izliza-sreshtustanishev-i-danailov-navota.184427#comment-newest

анонимен

Явно борбата срещу Станишев ще е
общосемейна: в София ще е ББ, а в
Ст.Загора верната му Лиляна Павлова.
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http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/rabotodatelite_napus
naha_tristrankata183082.html?rand=0.328099485
39430944#comments

потребител
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http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/02/borisov-izliza-sreshtustanishev-i-danailov-navota.184427#comment-newest

българин
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http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/02/borisov-izliza-sreshtustanishev-i-danailov-navota.184427#comment-newest

Стойкова
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1888810

durak
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1888241

durak
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1888944

durak
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1888714

durak
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1887208

durak
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1889011

durak
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1888866

Тоз пък Цв.Симеонов, не го ли е срам че
беше ченге на ДС, а сега се прави
наголям морализатор...
До Анонимен123: Какво се вреш
историята - че тогава върни и до ханските
шатри. МИЗЕРИЯТА, до която ни
докараха недоучените, но разчитащи на
силовите служби ГЕРБери е днес и скоро
не се вижда изход от нея...затова и
хората се палят по улиците, както никога
не е било по нашите ширини!!!
До Krum Donev: Видяхме я Кунева колко
"нормално"и "по веропейски" подмени
вота на местните организации за да си
сложи начело на листите на партията
лично предани и верни на нея другари.
Хайде стига с този водевил ...
Нелеп е опитът да се изкара българският
"Уотъргейт" като недоразумение. Горкият
човек може би пък така препечелва нещо
допълнително, но не си струва парите ...
Аман от популистките ходове на ЦЦ,
жената е загубила дете, но това не пречи
да я използват за изборната кампания...
"подкрепяла го в усилията му да накаже
престъпниците" сякаш 4 години ГЕРБ не
беше на власт?!?
Да го видим този Изборен борд как ще
действа, щото засега е само една
говорилня...
много добре, че ще се срещнат ББ и
Станишев - да видим кого ще
предпочетат хората. Щото "кофтият
матриал" нещо взе напоследък да
разсъждава, в резултат на което
последва лавина от самозапалвания по
улиците на българия, ужасени от
мафията, от отчаяние и мизерия ...
СИДЕРОВ Е РУПОР НА ГЕРБ НАИСТИНА Е МНОГО ПРОЗРАЧЕН И
ПРОГНОЗИРУЕМ...
КОЛКОТО И ДА МУ Е МЪЧНО НА ПРОФ.
КОНСТАНТИНОВ ЛЮБИМАТА МУ ГЕРБ
НЯМА ДА ДОМИНИРА СЛЕДВАЩИЯ
ПАРЛАМЕНТ...МЪКА...
И кой е виновен са състоянието на
държавата?! Да не би Пурко от Горно
Нанадолище?! Грешка нямат ГЕРБ да
бягат от отговорност. Трябваше обаче да
сложат Дянков в листите - за да напомня
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на хората кой ги докара до този хал...
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http://www.frognews.bg/news_53
066/Nishto_novo__pak_skandal_sred_sinite/#nnn_
742017

Мишо
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http://www.frognews.bg/news_53
071/MBMD_ofitsialno!_GERB_vo
di_BSP_s_14_5procenta/#nnn_7
42158

Макс

34

http://www.frognews.bg/news_53
072/Diankov_aut_i_ot_listite_i_ot
_izpalnitelnata_vlast/#nnn_74212
8

сашо

35

http://www.frognews.bg/news_53
013/CHii_premier_shte_e_Plame
n_Oresharski#nnn_741847

дон домат

36

http://www.frognews.bg/news_53
058/IMP_GERB__24_8procenta_BSP__20_6procenta/#nnn_742054

мижитурка
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http://www.frognews.bg/news_53
051/V_Velev_V_Tristranniia_sav
et_ne_delim_banitsa/#nnn_7418
22

мони
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http://www.vsekiden.com/132582

стоян
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http://www.vsekiden.com/132582

Пепи

	
  

Не виждат десните, че са един файтон
хора, ами се изпокараха и заради това
"кой да води бащина дружина". Ама
Костов власт доброволно не дава...
Пълни стъкмистики - "рейтингът на
правителството след оставката на ББ се
увеличава, но пък отново го искали точно
него за премиер". Колкото и пари да е
получила тази социоложка едва ли си
струва презрениетона гилдията и на
хората...
Дянков да е благодарен, ако въобще
може да се върне и при жена си! А
ГЕРберите трябваше да го сложат в
листите, че хората да не забравят кой ги
набута в мизерията!
Ха-ха-ха, че за делата на предишния
премиер-слънце чак ЦРУ пишеше
доклади! В сравнение с ББ Орешарски е
"слаба ракия"....
Любими са ми такива проучвания, при
които те питат "за кого ще гласуваш на
изборите" и ти вземат всички лични
данни... Трябва да си луд за да
отговориш истината, все пак старият
режим само се е стаил под крилото на
служебното правителство и е готов да ти
скочи с полицаите си отново...
Брей, че се уплашили работодателите да
ние си декларират имуществото. Ами да
бягат, сега е времето на страхливците,
които като не могат смислено да
отговорят защо искат да се измъкнат,
просто си плюят на петите...
М.Захариев беше издател на Плейбой
доста отдавна. Нищо лошо не не може да
се каже за него и това си личи по
злобеещите гербери...:-)
Освен че обнови листите си (50% от
водачите на листи са нови) БСП даде
преднина на гражданската квота. Така
трябва - нови и необременени с
политическо минало хора трябва да
влязат в парламента!
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http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2033949_bez_iznen
adi_boiko_borisov_vodi_listite_n
a_gerb_v/?p=0#addcomment

chuvalche
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http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/03/zaplatata-mi-ne-e-s-6a-s-5cifri.184496?utm_source=start&u
tm_medium=rssbox_dnes&utm_c
ampaign=tema#comment-newest

банкер
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http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/03/minimalnata-pensiia-vgabon-e-194-evro-a-unas.184482#comment-newest

Бисер
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http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/gerb-planyt-za250-hil-rabotni-mesta-eneizpylnim-bsp-pari-shteima,149109/?utm_source=dnes.b
g&utm_medium=box&utm_camp
aign=box#comment-newest

sonka.74
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http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5657871#commentsBl
ock

dimitar_di
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http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5655931#commentsBl
ock

dimitar_di

	
  

Листите на ГЕРБ не са изненада - все
същите калинки от предходното
правителство и парламент... но да
включиш и шефа на НАП за награда
заради правилно осъществената
"проверка" идва малко в повече дори за
нашенеца...
Когато цялата страна е натикана в
мизерия, проява на лош вкус е да
парадираш с богатството си. Още повече,
че един инженер-химик като този не може
да бъде успешен банкер без да е
служебно "назначен" от хитър политик (в
случая Костов), чиито интереси да
защитава пред новите италиански
собственици на банката (бившата
външнотърговска банка на страната).
Айде не нас тия истории за големия труд
и зор, защото не е много далеч в
миналото времето, когато въпростният
господин беше никой!
Позицията на БСП е най-реалистична отмяна на плоския данък (който смуче от
бедните и дава на богатите) и 450лв.
минимална РЗ в края на мандата след 4
години. Не бива да се подлъгваме по
обещанията на Атака, които са само
патерица на ГЕРБ и ще ни предадат,
както и досега са го правили в
парламента...
Много точно БСП посочва, че във всеки
областен град трябва да има 1-2 големи
предприятия, които да осигурят
прехраната на населението. Сега само се
закриват заводи и работници се
изхвърлят на улицата - последният
бастисан от ГЕРБ завод е АрсеналКазанлък!
Заради наглото му поведение и конфликт
на интереси, ГЕРБ не посмяха да го
сложат в листите си, въпреки че им беше
шеф на партийната група в НС. Ако им
позволим да се върнат във властта,
ГЕРБерите пак ще си започнат по стария
начин с лобирането за свои бизнеси и
усвояването на тлъсти печалби и то като
за последно! Така че Емо Ротманса ще ни
се види като малкото зло....
Смислено ми изглежда предложението на
БСп за премахване на плоския данък,
защото той взема еднакво и от бедняка и
от богаташа, но "тежестта" му в двата
бюджетае различна...
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http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/03/i-sam-voinyt-e-voinfinansist-1-ostana-bezzamestnici.184523#commentnewest

моньо
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http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/03/priiatel-na-binev-izdigalborisov-za-kmet-sega-otbsp.184534

анонимен
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http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/03/ne-spia-ot-razocharovanieprizna-neinski.184506#commentnewest

десен
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http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/03/fidosova-i-cvetanovizkadruvaha-komisiiata-zakonflikt-nainteresi.184545#commentnewest

пик
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http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/03/prokuraturata-izze-otmvr-spectehnika-zanabliudenie.184537#commentnewest
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/03/mnogodetni-tatkovcise-glasiat-zadeputati.184548#commentnewest

анонимен

анонимен
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http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/02/203
4229_socialistite_izpraviha_zavoi
a/?p=0#addcomment

chuvalcheto
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http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/02/203
4201_gerb_predstavi_tejkata_si_
artileriia_za/?p=0#addcomment

chuvalcheto

	
  

ГЕРБ наистина нямат кадри, щом се
налага да си ги прибират от старите
властови позиции, като НАП и
финансовото министерство... Но
резултатът на провалената им политика
ще лъсне на изборите!
ФАКТ Е, ЧЕ САМО БСП ПОСТАВИ НА
ИЗБИРАЕМИ ПОЗИЦИИ ДОКАЗАЛИТЕ
СЕ ЛИЦА ОТ ГРАЖДАНСКАТА КВОТА.
ДОКАТО ДРУГИТЕ ПАРТИИ СЕ
КАПСУЛИРАТ В ТЯСНО ПАРТИЙНИТЕ
СИ ИНТЕРЕСИ..
Факт, че Костоф обслужи по този начин
ГЕРБ - ако бяха се обединили всички
остатъци от дясното, то хората с десни
разбирания, които не траят ГЕРБ, щяха
да имат за кого да гласуват. А сега?!
Невероятно е бишата дясна ръка на ЦЦ и
Фидосова да ги обвинява, че го
репресирали... Смешно и нелепо е, че той
не е очаквал Комисията за конфликт на
интереси да реши очевадното! Тъй като
основно е облагодетелствал себе си, а
ГЕРБ трябваше да даде някого курбан за
изборите, то сега виждаме резултата...
Добре приказва гл.прокурор, ама само да
не стане като проверката на 6-те
апартамента на ЦЦ! Всъщност, има един
резултат от нея - за благодарност шефът
на НАП е в изборните листи на ГЕРБ!
Драго ми е, че ГЕРБ така присърце прие
програмата на БСП за трето дете във
всяко бг семейство!
Станишев иска да отвори БСП към хората
и затова в гражданската квота е поканил
доказали се вв професията си хора. Ако
това е грешката му - нека повече бг
партии грешат като него, защото се
нагледахме на партокрация...
Колкото и да се напъват ГЕРБ не могат
да извадят читави фхора - просто няма
откъде. Та затова претоплят манджата, с
няколко знакови липси, като министрите
на здравеопазването и културата, които
не водят листи, а са само за пълнеж... Но
виж външният и спортният министри дори
са изпаднали от каруцата - толкова ги
обичат местните структури...
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http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/03/shefyt-na-beh-popadapod-udarite-nazakona.184524#commentnewest

анонимен
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http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/03/gramota-za-borisovpo-povod-40-godininim.184546#comment-newest

анонимен

56

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/03/podpishete-tuk-nishtoche-ne-moje-daglasuvate.184514#commentnewest

Мирела
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http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/03/izborniiat-bord-da-ne-seprevryshta-v-parlamentarenkontrol-prizovaraikov.184570#comment-newest

анонимен
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Според мен, шефът на НЕК и БЕХ е
просто необходимата жертва, която
трябва да откупи ГЕРБ от гнева на
народа... Ама едва ли сам той е виновен
за високите сметки за тока?! И едва ли
отстраняването му ще промени много
катастрофалните изборни резултати на
ГЕРБ!
Няма край натегачеството на директора
на НИМ, който се изживява като
застаряващ гларус ... Но добре ги е
подредил в редицата за почетните
плакети - роднина, милиционер, роднина ,
милиционер, В.Божков, ББ, Б.Радев, ЦЦ,
Л.Цоцорков и К.Георгиев, и т.н.
Сигурно повечето от тези нямащи право
на глас, но подписали се за изборното
регистриране на партиии, са в подписката
за ГЕРБ или за Кувнева, защото те се
похвалиха, че само за 1 ден събраха по
10 и 15 хил.гласа!
този борд ще се превърне в говорилня,
ама пак е по-добре отколкото еднолично
нещата да се решават само и единствено
от МВР, без да се допитват за
валидността на изборните списъци до
районните служби ГРАО, както го бяха
замислили гербаджиите...
Тъй като у нас новините започват винаги
с "не" (няма да се увеличава цената на
бензина, не се очаква поскъпване на
тока, и т.н.), това енергично отричане на
дамата е като потвърждение на
слуховете...
Каквито и да се ни политически
пристрастия, никой не може да отрече, че
само БСП обнови 50% от листите си, като
на челни позиции включи освен свои
млади кадри и доказани специалистинепартийци, които ще са полезни в
парламента! И другите партии трябва да
се "освежат" така, защото ми писна от
потомствени депутати...
Хайде, по-скоро да се маха това
ретроградно герберско управление, че ни
опоскаха до кокал...По-скоро да идват
изборите!
Дотук ни докара милиционерското
управление на неграмотните калинки от
ГЕРБ...
Този субект явно се е взел насериозно, че
даже се опитва и да ръзсъждава. А
трябва само да слушка, да папка и да
благодари всеки ден за сладката
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службица, която му въздаде ББ според
заслугите ...
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65

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/03/gerb-eryt-emildimitrov-podpiral-sys-zakonifirmi-na-maikasi.184536#comment-newest
http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/04/oktai-kym-dps-nito-nsonito-nlo-shte-vi-spasi-otnarodniiagniav.184601#comment-newest
http://www.dnes.bg/stranata/201
3/04/03/ianev-se-stiaga-da-efundament-na-sledvashtiiakabinet.184554#commentnewest

Чавдар

Предизборно ГЕРб жертва някои от
своите като великодушно позволява на
държавните комисии да си свършат
работата истински и проверките за
безобразията на тези "екземпляри" да
бъдат доведени до край. Ама една птичка
пролет не прави, какво правим с
останалите...

анонимен

По добре познатия начин ГЕРБ се
опитват да разцепят и ДПС...
От Янето всичко може да се очаква, той е
като фурнаджийска лопата, няма логика в
действията му, а само поредната заповед
от ГЕРБ. Жалка история е да си патерица
на едно провалено управление...
Костов усети, че този път пресоли
манджжата - Надежда си каза ясно, че не
я ще заради идеята да има една обща
синя партия, а пречката за нейното
създаване е вождистката амбиция на
Костов. Та затова сега се опитва да
замаже с думи положението, ама не
става...
Не знам кой държавен служител "ще го
отнесе" за делата в енергетиката, но ми
писна да ме лъжат политиците. Напр.
казаха, че върху прогнозните дялове на
парното няма да се начисляват лихви,
ама не е така - Топлофикация си ги
начислява с пълна пара... Да му мислят
хората как да ги плащат, и най-вече за
кого ще гласуват на изборите!
Тъй като програмата на БСП е напълно
реалистична и конкретна (увеличаване на
доходите и откриване на работни места),
платените защитници на провалилите се
калинки няма какво да кажат . Затова
въртят сучат към ДПС забиват, към
детинско гугалетство избиват. Ама ядец по същество няка какво да кажат, защото
програмата на червените е точно това,
което искат хората в момента - работа и
хляб!!!

селянин

66

http://www.dnes.bg/stranata/201
3/04/03/niamame-razlichiia-sneinski-shte-se-razberemzareche-sekostov.184557#comment-newest

иван

67

http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1894075

toti

68

http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1894094

toti

	
  

26	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

05/04/2013	
  
	
  

69

http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1889855

toti

70

http://www.ekipnews.com/news/b
ulgaria/temida/prokuraturata_e_i
zzela_ot_mvr_transportno_sredst
vo_i_tehnika_za_neglasno_nablj
udenie/150593/?success=1#post
_comment

Зоя

71

http://www.frognews.bg/news_53
044/A_Todorov_Podslushvat_ot_
podzemiiata_na_Pravitelstvena/#
nnn_741703

тони

72

http://www.frognews.bg/news_53
128/Stanishev_Riazko_shte_ogr
anichim_monopolite_s_AETS_B
elene__prodaljavame/#nnn_743707

Весела

73

http://www.frognews.bg/news_53
118/Kaludi_Kaludov_izdarja_24_
chasa_v_chervenite_listi#nnn_74
3610

Сийка

74

75

http://www.frognews.bg/news_53
131/3dneven_moleben_po_initsiativa_
na_prezidenta/#comment
http://www.frognews.bg/news_53
126/Iordan_Bakalov_Nezakonnot
o_podslushvane_se_krie_svishe
#nnn_743658

Много добър анализ, само че с отворен
финал... А по време на избори
политиците представят своите програми.
Нека автора да ги коментира! Според
мен обещанията за 1000лв. МРЗ са
нереалистични (Атака), но има и
постижими - спешното откриване на
работни места и годишното индексиране
на пенсии и заплати, като след 4 години
стигне 450 лв. МРЗ (БСП)
Хубаво е че гл.прокурор прави щателна
проверка, ама доколкото стана ясно
подслушванията не са правени законно и
по надлежния ред. Така че едва ли ще
открият нещо, та затова и ЦЦ беше
толкова спокоен и сигурен в медийните
си изяви...
Нещо не мога да схвана тезата на автора
- ББ,ЦЦ и МВР не били виновни за
подслушването, защото го правили
военните разузнавачи. Ама тези военни
разузнавачи не са ли на подчиненине
точно на ББ?!? Много приказки, ама нещо
фактите издишат, пък и авторът не
отрича, че е имало нерегламентирано
подслушване!
Отмяната на плоския данък и семейното
подоходно облагане ще облекчат
обикновените семейства, които едва
свързват двата края, и то с икономии.
Предлаганата от БСП мярка е постижима
и бързо може да се реализира!
Не мога да разбера как е възможно някои
хора да са против гражданската квота и
по-широкото народно представителство в
парламента. Ако и други партии
последват примера на БСП и отворят
възможност за влизане на непартиици в
парламента, то исканията на хората ще
бъдат чувани своевременно и няма да
има улични протести и самозапалвания
от отчаяние!!!
Хубаво че президента показва, че е още
там, щото освен този тридневен молебен
не взема отношение по важните въпроси
на обществото!

Стамен

Точно така е и затова тази проверка едва
ли ще открие нещо. То затова и ЦЦ е
"абсолютно сигурен в невинността си"...

вичо
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http://www.frognews.bg/news_53
135/NTSIOM_6_9procenta_pred
nina_na_GERB_spriamo_BSP/#
nnn_743881

Шишо

77

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/04/2035013_samo_za_
den_dvama_otpadnaha_ot_grajd
anskata_kvota_v/

chuvalcheto

78

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/04/203
5037_vss_za_poreden_put_usluj
i_na_delian_peevski/?p=0#addco
mment

chuvalcheto

79

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/04/2035078_po_primer
a_na_dogan_ot_listite_na_dps_s
e_ottegliat/?p=0#addcomment

chuvalcheto

80

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/04/2034861_vss_osvob
odi_delian_peevski_kato_sledov
atel_zaradi/?p=0#addcomment

chuvalcheto

81

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/04/2035135_bsp_iska_
vrushtane_na_nacionalnoto_bjur
o_za_kontrol_na/?p=0#addcomm
ent

chuvalcheto

82

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643584#id_4583462

Мишо

	
  

Преднината не е голяма, защото само 3%
е статистическата грешка! Но прави
впечатление страхът на хората да си
признаят за кого ще гласуват реално (и
посочванетонто на отиващата си власт),
защото техния режим бе предимно
репресивен спрямо хората и бизнеса!
До коментар [#13] от "Julian Mall": мартин
захариев отдавна не издава това
списание, ама нейсе. Като няма какво да
се каже и не може да се отрече, че
даването на възможност непартийци да
влязат в парламента дай да изпадаме в
дребнотемие...
Д.Пеевски е еманация на корупционния
модел у нас, т.е. сливане на политическа
власт, медии и бизнес. Затварянето на
кръга, както се казва! Но гърченето на
ВСС заслужава да влезе в рекордите на
Гинес!
Значи и в ДПС последваха примера на
БСП да си обновят листите, като старите
се отдръпнат за да дадат място на
младите... Всички партии трябва да го
направяту а не да има пожизнени
депутати!
С това витиевато решение, ВСС със
сигурности си осигури място в книгата с
рекорди на Гинес! Браво и за тях ще
говорят, както за Пеевски в Брюксел!!!
Няма нормален гражданин и политик,
котйто да се радва на безпринципно и
ненужно, нерегламентирано и незаконно
направени подслушвания. Не че има
нещо за криене, просто това е нарушение
на правата им с користна цел и в угода на
поръчителя на подслушването (което и по
закон е подсъдно). А това беше масова
практика при ГЕРБ - освен избухналите
скандали, дори герберските министри си
признаха, че началникът им ги
подслушва!?!
Неивероятно е на фона на тоталната
разруха в страната да ни плашат с това,
какво е било преди... Много слаба
политическа пропаганда. Тезата че
трябва да се гласува за ГЕРБ за да не
дойде БСП на власт е тотално сбъркана точно с ГЕРБ ударихме дъното и хората
започнаха да се палят по площадите...
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http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643583

Мишо

84

http://www.standartnews.com/cel
ebrity_comments/gochoolu_doch
oolu_i_bg_studentite183140.html?rand=0.793639594
8943655#comments

омерзен

85

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/boyko_blagodari_na_bar
ozu_za_parite_za_zemedelie183297.html?rand=0.904255443
9237781#comments

потребител

86

http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1892530#comments

вальо

87

http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1895361#comments

Манов

88

http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1895365#comments

Добри

89

http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1893009#comments

Винету

	
  

Може технически Калуди да е отпаднал
от листата на БСП, но пък всички
разбраха кого подкрепя на изборите! И
при това остава да работи по
управленската й програма, в частта за
културата. Така, че не е болка за
умиране...
Мощни и ефективни студентски протести
като тези по времето на Кошлуков едва
ли ще има скоро, предвид от кого бяха
платени и направлявани те в онези дни
(затова впоследствие и той отиде да учи
в САЩ). Но виж, днешните псевдо
студентските протести си бяха
организирани от нашенските партийни
централи, като всяка партия си "назначи
и припозна" свои креатури: ВМРО Орлов мост, Евролевица - Българска
пролет, ГЕРБ - Орлов мост2, Другата
България - Обединение и т.н. И всичко
това без никакъв ефект!
Разбира се че трябва да се благодари на
Барозу за евросубсидиите - та нали точно
по тези програми М.Найденов отклони
доста средства в правилната посока....
Само за 1 страницата във Фейсбук,
популяризираща Оперативна програма за
развитие на селските райони, бяха
платени 50 000лв на минидстерските ПРки...
По българските села вече се живее като в
"дивия запад" преди два века. И то само
след 4 години управление на ГЕРБ. Ужас!
Вярно е, че" майсторлъка" в
социологическите проучвания е да
зададеш правилните въпроси на
правилните хора за да получиш желаните
резултати. Но Мира Янева се натегна яко
- докато другите агенции "констатират"
преднина от 4-5-7% за ГЕРБ,тя сглупи да
им "даде" двойно...
Вече и другите партии следват примера
на БСП и си "прочистват" редиците от
стари депутати. Само със смяна на
поколенията и нови идеи може да има
работещ парламент!
Вярно е, че ГЕРБ искат да ги изберат пак
с програма, която напълно отрича
досегашната им политика. Това е
безпринципно и може да се обясни само с
желанието им за дооглозване на
държавата. Алчните недоучени калинки
са по-лакоми и от марокански скакалци!
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http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1894111

марко

91

http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1893029#comments

Мария

92

http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1895611#comments

кики

93

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/05/bsp-kym-gerb-iskali-stepo-8-srs-ta-na-chas.184698

дони

94

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/05/bg-politici-i-biznesmenisys-smetki-v-ofshorki-iane-giznae.184701#comment-newest

Соня

95

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/04/i-gerb-i-bsp-ne-iskat-novpoliticheskiigrach.184671#comment-newest

монката

96

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/04/dps-si-otdyhnaobvinenieto-sreshtu-oktai-eadekvatno.184677#commentnewest

милиционер

	
  

Съвсем смислено ми звучи - семейно
подоходно облагане и индексиране на
пенсиите всяка година. Ако това е
програмата на БСП за тях ще гласувам,
че не се издържа повече на тая
мизерия...
Много се забави служебното
правителство№2 на ГЕРБ с мерките
против монополите. И като се разбра, че
само се говори, но нищо не се прави
монополистите си подкараха по стария
начин...
Кой гризна дръвцето сега - май един
мустакат банкер, начело на любиматана
предишното правителство КТБ . Отиде му
и на Д.Пеевски медийната империя....
Едно си баба знае, едно си бае. Какво да
очакваме от милионерите, за които
школата в Симеоново е като
Магнаурската школа - по 8 разрешения за
подслушване на час! Но си е рекорд!!!
Янев просто размахва пръст на
социолозите да качат още малко
рейтинга на патрона му ББ, а така също
да увеличат и неговия собствен мижав
процент. Ама едва ли ще се случи....
Видяхме как хората приеха "обективното"
проучване на Мира Янева!
Кунева саморазпадна партията си още
със създаването й - организация,
събрала разноцзветни ренегати, няма
бъдеще! Но и последните събития
спомогнаха за окончателното й отиване в
историята - скандалната подмяна на
водачите на листи по места,
"заслужената" пенсия от 50 000 лв. и
тлъстата заплатата на предател за
съветването на Париба (банката, която
кредитира изграждането на атомна
централа в Румъния за сметка на
затварянето на нашите блокове в
Козлодуй).
Това си беше постановка, с участието на
ГЕРБ. Сценката трябваше да изпълни
едновременно 2 задачи - да "респектира"
Доган (посветил доклада си на
диктатора), и второ да отклони народния
гняв от провалите на режима (тогава
току-що бяха почнали протестите)!!!
Момчето си е сложило главата в торбата,
знае какво и за кого са му обещали (едва
ли е персонално за него) и няма да каже
поръчителя! Работата отива малко като
оня с инкасото...
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http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/04/garantirah-rezerva-iizpylnih-angajimenta-kymzemedelcite.184673#commentnewest

калинка
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http://19min.bg/news/8/43429.ht
ml#comments

анонимен
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http://19min.bg/news/8/43692.ht
ml#comments
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1895757
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1895755
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1896116
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http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1897433
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http://news.ibox.bg/material/id_1
57674007/#clist

michael

	
  

РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ
БЛАГОДАРИ НА БРЮКСЕЛ ЗА
ЕВРОСУБСИДИИТЕ, КОИТО
М.НАЙДЕНОВ "УСВОИ" КАКТО ТРЯБВА НАПР. ВЕРНИТЕ МУ ПР-КИ САМО ЗА
ПОДГОТВЯНЕТО НА 1 СТРАНИЦА ВЪВ
ФЕЙСБУК ПОЛУЧИХА 50 000ЛВ. БРАВО
НА ТАКИВА УСВОИТЕЛИ!!!
Брей, ГЕРБ наистина са се уплашили и
започват да прибират мутрите си от
бордовете на монополите...
Имаше един който пестеше от закуски и
стана милионер. Явно бившия шеф на
ДКЕВР е негов последовател... И на
слепците е ясно, че част от тези имоти са
чист рушвет за "правилни решения" на
регулатора!
Идеята на БСП да привлече популярни и
интересни личност в гражданската си
квота, като ги сложи на избираеми места,
наистина гарантира освежаване на
политиката й и нови лица и идеи в
парламента. И другите партии трябва да
го направят...
Социолозите манипулират данните спорд
поръчителя на проучването. Но мира
Янева се оля и затова стана нарицателно
за "поръчков социолог". Но е много
спорно, че ББ ще "спечели цялата власт
на тези избори и няма да може да
управлява". Просто е нонсенс при
вълната от самоубийства от мизерия и
безпътица, заляла страната...
Станишев се реши на важна и
необходима стъпка - да обнови листите и
да смени старите депутати. Това може да
му коства главата във вътрешнопартиен
план, но е добре за българия. 50% нови
водачи на листи няма никоя друга партия,
дори и самопровъзгласилите се за баш
демократи десни формирования!
Надежда този път си вкара автогол,
защото на изборите ще се види, че зад
нея няма реални избиратели. Сините
окончателно потънаха, защото и ДСБ
няма да може да влезе в парламента...
МБМД беше точна агенция до времето,
когато Радева започна да се заиграва с
царистите и за благодарност получи дял
в Супер Боровец. След това всичко, което
излезе оттам е социологически боклук,
т.е. поръчкови напъни да бъде обслужена
властта!
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p?ArticleId=1895755

toti

107

http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1895576

toti

108

http://news.ibox.bg/material/id_1
310405400/#clist

michael

109

http://news.ibox.bg/material/id_1
514746218/#clist

michael

110

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643563#id_4584893

Мишо

111

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643721#id_4584911

Мишо

Всеки диктаторски режим се крепи на
компромати и репресии. Така че нищо
ново под слънцето - за да оцелее и на
нашенския милиционерски режим му е
нужен "материал", с който да изнудва
бизнеса и всеки, дръзнал да го
критикува....
ББ няма да има цялата власт, а хората се
страхуват да признаят за кого ще
гласуват - все пак служебния кабинет е
второ подобрено издание на
правителството на ГЕРБ и режимът на
герберите още не си е отишъл
напълно...Колкото до конформиски
настроените избиратели, които се
опитват да подлъжат социолозите,
надувайки %-те за ГЕРБ, борбата за тях
означава, че ГЕРБ здравата са ес
уплашили и борбата е за всеки глас...
Явно това, че с новото си ръководство
БСП се отваря към хората и включва в
гражданската си квота на избираеми
места популярни общественици и успели
професионалисти дразни силно ГЕРБ. Те
освен една Станка Златева и
Хр.Стоичков други не успяха да
привлекат! А и Стоичков го раздава
еманципиран и се заигра с
протестиращите. Мъка...
То си станна ясно, че протестиращите
бяха парцелирани от големите партии и
затова не се разбраха. И независимо
отлошия изборен резултат по-добре, че
ВМРО не приюти троянски коне в
редиците си...
Като всеки диктаторски режим и нашия
такъв на ГЕРБ се нуждае от компромати
за да изнудва останалите и да се крепи
на власт. Ама много са го ударили през
просото - по 8 разрешения за СРС на
час!?!
Станишев предприе доста рискована, но
нужна стъпка - да прочисти листите и да
пусне на избираеми места хора от
гражданската квота. Това може да му
изяде главата като шеф на БСП, но е
добре като цяло за БГ. Нови лица и нови
идеи ще има в парламента...
Всички големи партии си "припознаха"
част от протестиращите, ама след като
бяха разконстпририани - по -читавите се
отдръпнаха. Та затова и ВМРО излиза от
коалицията...

	
  

32	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

05/04/2013	
  
	
  
Социолозите ни натъкмяват нещата
според поръчителя на изследването, но
тази Мира се оля. Даже колегите й се
засрамиха и я отхвърлиха...
Цвинокио вижда у другите, това което той
сам прави, защото напоследък ГЕРБ
само със сценарии се занимават - то не
бяха вдигане на кръвно и пижами на
точки, докарване на свине на площада в
подкрепа на "любимото" правителство и
театрално хвърляне на оставки...
Емблематично за управлението на ГЕРБ "дай сега да пипнем и си разпределим
едни пари". Добре, че народа ги изхвърли
с протестите си, но е жалко че трябваше
да умрат хора за да се случи това!
Цветанов хиляди пъти е доказал, че не
може да му се вярва. Ако този човек
продължава да се показва по
телевизията и не се скрие като Борисов –
ГЕРБ гарантирано губят изборите. A и не
е само Станишев, Кунева също подаде
записи

112

http://www.blitz.bg/index.php?ne
ws=191966#commentsform

дора

113

http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1897721#comments

минка

114

http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1896550#comments

Вихра

115

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/10_prokurori_vlyazoha_v
_mvr182682.html?rand=0.766209975
4441263#comments

bake

116

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/tova_li_e_krayslerat_
podslushvach182673.html?rand=0.488339057
2628792#comments

bake

Дори и да е предизборен ход (което е
нормално) цялото общество трябва да се
замисли за какво се използва властта,
когато тя е в ръцете на милиционер.

117

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/i_vidinska_deputatka_se
_registrira_na_borsata182719.html?rand=0.731804808
7880457#comments

bake

хаха колко удобно е забравила основна
информация госпожата. покрай герб и тя
научила някой друг номер

118

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/mvr_shte_okazhe_pa
lno_sadeystvie_za_proverkata_n
a_prokuraturata182689.html?rand=0.627444782
7058774#comments

bake

Дори и да е предизборен ход (което е
нормално) цялото общество трябва да се
замисли за какво се използва властта,
когато тя е в ръцете на милиционер. A и
Цветанов хиляди пъти е доказал, че не
може да му се вярва.

119

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/bsp_poluchi_predsedatel
skoto_myasto_v_rik__vidin182733.html?rand=0.811005937
2009015#comments

bake

Браво! Да се действа вече е време, че от
герберски изпълнения дотука я
докарахме
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http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/savetnitsi_ot_gerb_is
kat_sad_za_chez182725.html?rand=0.005562645
57514119#comments

bake

мда, колкото Бойко взе лиценза на ЧЕЗ
като се заканваше, че ще го вземе,
толкова и тези искат да дават ЧЕЗ на
съд. Герберски празни приказки

121

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/tsatsarov_svika_speshno
_saveshtanie_za_bg_uotargeyt182582.html?rand=0.158180630
68385346#comments

bake

Ми не е само Станишев дето извади тази
информация. А записите на Кунева?
Просто сега заизлизаха кирливите ризи
на Герберите и те хукнаха да заличават
магариите си. Трябва смислените,
нормалните политици да се
противопоставят на стила Цветанов. И не
само Станишев – всички разумни и
нормални политици.

122

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/borisov_pak_premier_ak
o_gerb_specheli182523.html?rand=0.376516644
77423263#comments

bake

УЖАС! този иска да си направите 2 млрд
от крадене на 4! НИКОГА ПОВЕЧЕ ГЕРБ

123

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/tsvetan_tsvetanov_serge
y_stanishev_lazhe182612.html?rand=0.439356234
95119136#comments

bake

Цветанов е жалък в своите тези и
аргументи. Тях ги повтарят и платените
герберски писачи, без да се замислят, че
това е абсолютна глупост.Цветанов
хиляди пъти е доказал, че не може да му
се вярва.

124

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/tsvetanov_i_stanishev_se
_hvanaha_za_brambarite182643.html?rand=0.767246384
9508364#comments

bake

Цветанов е жалък в своите тези и
аргументи. Тях ги повтарят и платените
герберски писачи, без да се замислят, че
това е абсолютна глупост.Цветанов
хиляди пъти е доказал, че не може да му
се вярва.

bake

Само БСП имат реални и адекватни
представи за това какво трябва да се
прави, за да се излезе от кризата.
Другите само папагалстват популистки
фрази.

120

125

126

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/v_bsp_umuvat_za_premi
er182559.html?rand=0.893775484
1186791#comments
http://www.segabg.com/article.ph
p?id=642837#id_4574781

Ми какво може друго да се очаква от
диктатурата на Боковото правителство.
Да се извини наистина, защото Цветанов
е жалък в своите тези и аргументи. Тях ги
повтарят и платените герберски писачи,
без да се замислят, че това е абсолютна
глупост.Цветанов хиляди пъти е доказал,
че не може да му се вярва.
Ццц. То реално битката е между БСП и
ГЕРБ, а ГЕрберите така се изложиха, че
реално нямат шанс.

moriz

127

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=642852#id_4574784

moriz

128

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=642851#id_4574787

moriz
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129

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=642850#id_4574794

moriz

130

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=642834#id_4574798

moriz

131

132

133

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=642835#id_4574800
http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/boyko_otpisa_10_ministri
___182921.html?rand=0.093391836
46662697#comments
http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/lambo_znam_mnogo_ne
shta_za_boyko_no_ne_sam_klyu
kar182851.html?rand=0.000714245
129305624#comments

Защо Станишев бил извадил сега
подобна информация? Нещо повече и
Меглена Кунева го подкрепи със истински
записи. Колкото до Цветанов, Цветанов е
жалък в своите тези и аргументи. Тях ги
повтарят и платените герберски писачи,
без да се замислят, че това е абсолютна
глупост.Цветанов хиляди пъти е доказал,
че не може да му се вярва.
Мда, време му беше. Герберите се
омитат винаги като стане напечено, нищо
че Найденов краде с тяхната благословия

moriz

Ми Цветанов не дава кокалът лесно. Кой
знае какви шашми е замислил

pesho

който е луд да гласува за герб. Затвориха
държавата и искат да доокрадат
останалото. ГЕРБ са ГРОБ за България,
не го ли разбрахте?

pesho

БСП са с най-адекватна програма за
измъкване на страната от социалната,
икономическата и политическата криза, в
която ни поставиха ГЕРБ. Гласуването е
срещу ГЕРБ и кражбите им!

pesho

Реално битката е между БСП и ГЕРБ, а
всички знаем че заради некадърното
управление на ГЕРБ народа излезе на
улиците да протестират. ДОЛУ ГЕРБ!!

134

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/pri_izbori_dnes__ger
b__219_bsp__174182945.html?rand=0.108380680
69246076#comments

135

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/vodachite_na_listi_gerb_
sreshtu_bsp182951.html?rand=0.807260996
1583819#comments

pesho

И като се сетя какви мизерии направиха
ГЕРБ и дори дезертираха от отговорност,
когато народа излезе на улиците, въобще
няма да гласувам заГЕРБ. Ще гласувам
срещу ГЕРБ!

136

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643169#id_4578635

moriz

то битката е ГЕРБ срещу БСП. Аз за
гробарите няма да гласувам. Който си е
малко с акъла ще направи същото.

137

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643158#id_4578642

moriz

138

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643177#id_4578665

moriz

То народа обедня и от мизерия излезе на
улиците, герберите сами си финансират
кампанията с милиони. ГРОБАРИ! ДОЛУ!
хахахха, той пък е болен от гербовиски
тъпизъм щом пак се кандидатира. Никой
го не иска, стачки правят срещу нея и
накрая тоя се кандидатира да краде
отново
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http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643176#id_4578671

moriz

140

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643174#id_4578685

moriz

141

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643170#id_4578691

moriz

142

143

http://politics.actualno.com/Kune
va-Imenno-nedovolstvashtite-vPlovdiv-sa-spusnati-otgorenews_419998.html
http://politics.actualno.com/DPSnjama-ambiciite-da-izlychikandidat-za-premiernews_420025.html

144

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/v_dsb_ne_iskat_razvod
_sas__sinyo_edinstvo183046.html?rand=0.832877471
4869662#comments

145

http://www.standartnews.com/cel
ebrity_comments/gerb_trupa_av
ans_pred_chervenite_183036.html?rand=0.943027285
4056856#comments

146

http://www.standartnews.com/int
erviews/ako_si_mesten_no_neiz
vesten_kak_da_si_1183035.html?rand=0.094504161
34380746#comments

147

http://www.standartnews.com/int
erviews/shte_imame_nad_100_d
eputati182923.html?rand=0.288676760
76639914#comments

148

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/vodachite_na_listi_gerb_
sreshtu_bsp182951.html?rand=0.217403537
34767337#comments

БСП са най-адекватни от самото начало и
най-добрият избор.
Ццц, много ще ни липсва. То реално
битката е между ГЕРБ и БСП. След
провала на ГЕРБ, те нямат никакъв шанс.
Никой не ги иска гробарите.
герб толкова се компроментираха, че
нямат никакъв шанс и това не са съвсем
обективни резултати, но пък Герберите са
нагли с по-2 млрд, окрадени от
държавата сега уж сами си финансирали
кампанията
ми тя като си нарежда само нейните си
хора, защо си мисли че другите ще й
дават пари и ще я търпят. гроздето е
кисело, казала и лисицата.
герб наложиха почти диктатурно
управление. На изборите излизат Герб
срещу БСП и БСП ще победи. ГЕРБ
ограбиха държавата

toraks

toraks

peshou

ми те искат не искат, положението е
такова - БСП ще са срещу ГЕРБ, а след
масовата и поголовна излагация
Герберите са бита карта.

peshou

Кой знае каква машинация са направили
ГЕРБ пак. Тяхната излагация е толкова
голяма. Мин седмица нали си платиха да
са с 40% напред. Айде, айде все едно не
сме виждали предизборни игри

peshou

БСП са най-адекватни след провала на
ГЕРБ така че мисля, че ще успеят да ги
победят. Герб така се оляха и угоиха, че
народа излезе наулицата, за да
протестира срещу тях.

ivan

Тва няма да го бъде, но той е длъжен да
го каже и да се пробва да подмами някоя
заблудена душа. Като са били такива
можещи, що си подадоха оставката и не
оправиха държавата като трябваше. Сега
искат да крадат отново. ДОЛУ ГЕРБ

ivan

разбира се, че гласуването ще е срещу
ГЕРБ за БСП. Тия гербери милиони
изнесаха, всички на улицата излязохме
срещу тях и сега пак се мъчат да захапят
кокъла. Нагла работа е тяхната
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149

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/pri_izbori_dnes__ger
b__219_bsp__174182945.html?rand=0.314342070
31913397#comments

150

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/kostov_stanishev_mi_vze
_ideyata_za_svalyaneto_na_bori
sov182865.html?rand=0.299518803
9377512#comments

151

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/oresharski_priemam_no
minatsiyata_za_premier182919.html?rand=0.899089808
4959124#comments

152

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/boyko_borisov_e_dobre_
shte_uchastva_v_sreshti_s_izbir
ateli182931.html?rand=0.580865623
8193206#comments

ivan

реално на изборите положението ще е
тъкмо обратното. ГЕРБ се провалиха и в
социален, и в икономически и в
политически план.

peshou

на Костов все някой друг му е виновен и
му е взел идеята. Станишев е найадекватният политик в ситуацията и
предложението му за програмен кабинет
е най-разумното действие, което може да
се предприеме

peshou

БСП са най-адекватни в момента и имат
най-големи шансове. Герберите затова
отчаяно се чудят каква манипулация да
измислят

ivan

Ццц. Поредният медиен цирк. Много щото
се бяхме притеснили за него. Направо с
това високо кръвно къде е тръгнал на
избори

153

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643302#id_4579516

moriz

154

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643305#id_4579520

moriz

155

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643309#id_4579521

moriz

156

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643307#id_4579525

moriz

То беше ясно, че нищо няма да направят,
не знам какво толкова учудващо има.
Тяхната задача е да подготвят изборите,
нищо че дори самите те си повярваха, че
ще управляват.
защо ли ме съмнява това нещо? то и
миналата седмица Герб водеха с 40%,
демек с поред това проучване подкрепата на ГЕРБ пада. То и на
изборите ще си излезе точно така просто
сега бръмбарите и калинките правят
дезинформация на обществото
използват я и грам не ги е срам. То
толкова герберски бръмбари има, че не е
истина. Ей сега и манипулации правят с
цел подлъгването на народа, но никой не
им се връзва
а добър ден! Щото служебното
правителство се мъчеше да покрие гърба
на герберските хуни и затова сега се
"учудват" от опразненият резерв и
дълговете, в които са оставили
държавата
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http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/01/2033555_spor_za_li
stite_razturi_koaliciiata_na_sinyo
_edinstvo/?p=0#addcomment

158

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/02/2033662_dneshnoto_
zasedanie_na_suveta_za_tristra
nno/?p=0#addcomment
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160

161

162

163

164

165

166

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/01/2033515_sinyo_edin
stvo_na_nadejda_neinski_iska_d
a_se_otkaje_ot/?p=0#addcomme
nt
http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2033634_bsp_podre
jda_okonchatelno_listite_shte_ob
iavi_i/?p=0#addcomment
http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2033562_gerb_pred
staviat_vodachite_na_listi_za_pr
edsrochnite/?p=0#addcomment
http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/citat_na_denia/2013/03/29/2032
094_citat_na_denia_guznata_su
vest_na_stanishev_teji/?p=0#add
comment
http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/03/28/2031569_cvetanov_
otreche_obvineniiata_na_stanish
ev_za/?p=0#addcomment
http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/03/29/2032132_meglena_
kuneva_shte_vodi_lista_v_23i_raion_v_sofiia/?p=0#addcomm
ent
http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/01/2033504_osem_koal
icii_za_vota_sred_tiah_vmro__orlov_most_i/?p=0#addcommen
t
www.dnevnik.bg/izbori2013/2013
/04/01/2033504_osem_koalicii_z
a_vota_sred_tiah_vmro__orlov_most_i/

croushet

ее, тия направо се саморазцепиха.
Битката е между БСП и ГЕРБ.

croushet

ами да действат не само да приказват и
да обещават. омръзна ни от приказки и
популизъм. От герберските приказки сме
хем в социална, хем в икономическа, хем
в политическа криза

croushet

това е то, приключиха. Битката вече ще е
БСП срещу ГЕРБ
БСП са най-адекватни и техните
предложения за програмен кабинет, който
да решава конкретни проблеми звучи
най-разумно и ефективно като решение.
Такава наглост и алчност като
герберската няма. Може ли след такива
безобразия пак да се гласят да
управляват. Та излязохме на улиците
заради тях. Дянков къде го покриха след
като източи държавният резерв???
Яне и Волен се превърнаха в притурки на
герберската политика и някак вече
каквото и да кажат няма особено голямо
значение. То е ясно, че битката ще е
ГЕРБ срещу БСП.
А то Цветанов какво друго може да
направи - ще отрича. Има ли избор нали
герб пак се стягат да грабят и усвояват
еврофондове

croushet

croushet

croushet

croushet

излагация стана и там както винаги. Може
ли такива неща? 2000 човека я зарязаха.
Не един, не двама. То бива алчност, бива
ама тов апочти герберска алчност стана

croushet

тези се чудят вече как да целят гласове.
много жалко че герб обсебиха народния
протест с провокатори. Ясно е, че битката
ще е герб срещу бсп, а с манипулациите
си герб тотално се провалят.
а с тия коалиции как се промушват и
агент провокаторите не е
истина...започнали са отдавна
предизборните разпределения. ясно е, че
двубоят ще е между ГЕРБ и БСП.

croushet

croushet
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http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/01/2033230_alfa_risurc
h_ako_izborite_biaha_dnes__gerb_bsp_dps/?p=0#addcomm
ent

croushet

168

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/01/203
3558_ostavkata_e_mobilizirala_v
utreshna_podkrepa_za_gerb/?p=
0#addcomment

croushet

169

170

171

172

http://www.investor.bg/biudjet-ifinansi/333/a/biudjetniiat-deficite-bil-732-mln-leva-kym-kraia-nafevruari,149009/#commentnewest
http://www.investor.bg/blogosfera
/363/a/v-myrtvata-hvatka-nasocialniiapopulizym,149050/#commentnewest
http://www.investor.bg/analizi/85/
a/deficityt-na-socialnata-sistemae-19-mlrd-lv-za-samo-4godini,148693/#comment-newest
http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/rabotodatelitenapuskat-tristrankata-ne-iskatda-razkrivat-dohoditesi,149037/#comment-newest

173

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/rabotodateliteniama-da-blokirat-resheniiata-natristranniiasyvet,149042/#comment-newest

174

http://www.investor.bg/analizi/85/
a/shte-posmee-li-slujebnotopravitelstvo-da-brykne-vdylbokite-rani-nabylgariia,148179/#commentnewest

175

http://www.investor.bg/evroproekt
i/264/a/goreshtiiat-kartof-nabylgarskoto-jivotnovydstvo-smalkite-mlechnifermi,148811/#comment-newest

манипулация са всички проучвания. найясно ще се види на изборите. стига и там
да няма твърде много "външни" промени
във вота на народа, но пък затова са
наблюдателите. То е ясно, че Герб няма
да дадат кокала лесно, но пък толкова се
компроментираха, че повече няма
накъде.
Това пък ако не е поредния опит за
оправяне имиджа на герб не е истина.
хората излязоха на улиците, а герб
предпочетоха да се ометат вместо да
поемат отговорност за деянията си. И
след медийните циркове и излезлите
разкрития за кражбите им как си
представят да се появи тази "вътрешна
подкрепа" освен ако не си я измислят
Ми то самата герберска гордост Дянков
се грижеше да се стигне до там. Не беше
крадене, а крадене.

jelenski

ами многото лъгане и крадене и празни
приказки без действия доведоха до тук.
Социалният популизъм на Герб се
превърна в социална, икономическа и
политическа криза.
и как да не е след като великата
герберска гордост и национално падение
Дянков се беше заел най-усърдно да
направи това

jelenski

jelenski

jelenski

ццц и то сега като тъкмо щяха да лъснат
кой колко е крал по време на герберското
разграбване.

jelenski

мда, и аз съм съгласен. краденето беше в
превъзходна степен при герберското
разграбване. то нали целта на
управлението беше да се смаже всякакъв
малък и среден бизнес та да останат
крупните само.

jelenski

Няма да успеят разбира се - те покриха
всичките кражби на ГЕРБ. Как ще бръкнат
в раните след като трябва да изобличат
крадците и хуните от Герберското
управление

jelenski

То като се говори за земеделие веднага
ми изплува в главата герберският
бръмбар Найденов де нагуши към 3 млн.
Краде до пръсване и накрая герберите го
жертваха да се спасява, щото лъснаха
кражбите
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http://society.actualno.com/Aleks
ej-Petrov-daval-syveti-naNajdenov-kogato-neshtata-vzelida-stavat-seriozninews_420183.html

177

http://bulgaria.actualno.com/Rajk
ov-kym-oblastnite-upraviteli-Tezikoito-imat-partijni-funkcii-daizljazat-v-otpusknews_420180.html

178

http://bulgaria.actualno.com/BHK
-Cvetanov-e-lice-na-policejskotonasilie-news_420172.html

179

180

181

http://society.actualno.com/Ostav
at-li-merkite-za-podpomaganesamo-na-duminews_420153.html#
http://bulgaria.actualno.com/Gyly
bov-Osnovnijat-risk-na-12-maj-eniska-aktivnostnews_420145.html
http://politics.actualno.com/SDSMaskite-na-desnicata-zapochvatda-padat-news_420129.html

stadii

Той пък Найденов толкова пари усвои,
толкова кражби направи и от
Еврофондовете, че думи нямам. Какво се
прави на ударен? А и герберите се
правят на неразбиращи сега като трябва
да обясняват къде отидоха народните
пари

stadii

а бе като се знаем кой кой е никой няма
да отиде в отпуска - те са там, за да
изпълняват поръчения на партията. а и
герб са на зор - знаят че никой не ги иска.

stadii

stadii

stadii

всички ще гласуват срещу крадците от
ГЕРБ! излязохме на улиците срещу тях,
ще излезем и сега да гласуваме

stadii

то е ясно де, че никой няма да гласува за
тях, но все пак. грозно се разбягват. герб
срещу бсп ще е въпросът.

182

http://politics.actualno.com/Osem
-koalicii-se-registriraha-v-CIKnews_420115.html

stadii

183

http://politics.actualno.com/Slujeb
noto-pravitelstvo-predstavispisyk-na-prioritetite-sinews_420105.html

stadii

184

http://bulgaria.actualno.com/Stani
shev-Trjabva-da-osvobodimBylgarija-okonchatelno-ot-ednopagubno-upravlenienews_420093.html

stadii

185

http://politics.actualno.com/DSBuchastva-na-izborite-v-koalicija-sBylgarski-demokratichen-forumnews_420086.html

stadii

186

187

http://politics.actualno.com/Ataka
-vnasja-signal-v-EK-zanarushenijata-na-ERP-tatanews_420083.html
http://politics.actualno.com/Izdiga
t-Oktaj-Enimehmedov-zadeputat-news_420076.html

Точно така си е. То не бяха полицейщини,
не бяха чуда и всичко минаваше през
Цветанов. Ей и подслушванията също.
ДОЛУ ГЕРБ
остават на приказки разбира се. иначе ще
лъснат колко много са крали герб и как са
провалили държавата. национални
предатели са ГРОБ

а бе това пак е някакъв опит да се цепят
гласове. герберите се чудят какво да
измислят
след толкова размотване, сега и списък с
приоритети изваждат. служебното
правителство трябва да подготви
изборите, а те се чудят как да скрият
зулумите на герб максимално
така е, нужно е да се действа вече, а
позицията на БСП е най-адекватна и
модерна. предложението на Станишев за
програмен кабинет е насочено към
решаване на проблемите, които
герберите създадоха
единствените, които могат да съставят
правителство са герб и бсп. герб се
дискредитираха максимално по всички
фронтове и продължават да излизат
сведения за техните машинации.
мда, Волен се сети кога - не минава
седмица без да каже нещо привидно
ново. Жалко, че Герб го ползват както
ползват и Яне - да им замазва кражбите.

stadii

тва почва да ми прилича много на
герберска постановка.

stadii
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http://www.novini.bg/news/12900
7%D1%82%D1%80%D0%B0%D0
%BA%D1%82%D0%BE%D1%8
0%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D
0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%B5%D
1%86%D1%81%D0%BB%D1%8
3%D0%B6%D0%B1%D0%B8%
D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D
0%BD%D0%B0-10%D0%BC%D0%BB%D1%80%D
0%B4-%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D
0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B
D%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0
%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8
2%D0%B0.html#comments

189

http://www.novini.bg/news/12905
6%D0%BC%D0%B0%D1%80%D
0%B8%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B9%D
0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D
0%B0%D1%81%D1%82%D0%B
D%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D
0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D
0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8
2%D0%B8%D0%B9%D0%BD%
D0%B8.html#comments

mishou

мда, как ли пък не. не са свикнали да
връщат, няма и да започнат да връщат.
Найденов и герберското му началство са
се оляли - и държавният резерв и
еврофондовете…

mishou

и как ще са безпартийни след като
партиите са ги сложили там. поредното
изказване от което не произтича нищо,
кога ще има реални резултати не се знае.
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http://www.novini.bg/news/12906
2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D
1%82%D0%B8%D1%82%D1%8
3%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D
0%B5%D1%80%D0%BD%D0%
B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B
A%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%B1-24-8%D0%B1%D1%81%D0%BF-206.html#comments
http://www.novini.bg/news/12899
5%D1%85%D0%BE%D1%80%D
0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D
0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D
0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%
B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D
0%B8%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D
0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B
8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.
html#comments

mishou

ми то е ясно че битката е между герб и
бсп. Излязохме на улицата заради
некадърните ГЕРБ!

mishou

Бойко е отчаян. Кранчето с парите се
затвори.
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http://www.novini.bg/news/12901
5%D0%BA%D0%BD%D1%81%D
0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D
0%B0-%D0%BF%D0%BE-50%D0%BB%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D
0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D
0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%
BB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D
0%BB%D0%B0%D1%82%D0%
B0-%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D
1%81%D0%B8%D1%8F.html#co
mments

mishou
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http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5654511#commentsBl
ock

darkou

194

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5654832#commentsBl
ock

darkou
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http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5644571#commentsBl
ock

darkou
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http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5648071#commentsBl
ock
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198

http://offnews.bg/index.php/1777
40/evgenij-dajnov-po-kakvorazbirame-che-nyakoj-e-komunist
http://offnews.bg/index.php/1774
83/student-na-ministerskasavetnichka-poluchi-2-4-mlnleva-za-4-mesetsa-otmomn#comment-59583

поредната доза популизъм и празни
обещания преди изборите. те и герб
хвърляха популистки обещания напред
назад и накрая България фалира

ГЕРБ загробиха държавата, превърнаха
икономическата криза в социална и
политическа, грабеха, крадяха и мамеха
поголовно, замазвайки положението с
популизъм. Безработицата е 12%,
заплатите са минимални, цените са
максимални.Никога отново ГРОБ!
А бе и скандални са си - може ли за
единия бонус толкова голяма преднина
да се дава. То цялото това нещо цъфна
от лакомия. Герберите дават пари да
манипулират мнението на хората
поредната машинация на Цветанов.
кокалът на властта и парите трудно се
пуска. значи има още какво да се краде в
България и той най-добре го знае.
Герберите не се спират току-така
Позицията на Станишев е найадекватната и отговаряща на условията в
България. Неговата идея за програмен
кабинет, който да решава въпросите е
тъкмо това от което се нуждаем след
кражбите на герберите
Герб са от най-лошият вид - нагли,
безочливи аматьори, които фалираха
почти държавата. ДОЛУ ГЕРБ!

korn

То това са поредните калинки са това бръмбари. С Найденовите в Земеделието
беше същата работа - крадене, крадене и
много крадене

korn
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199

http://offnews.bg/index.php/1774
87/tsvetelina-borislavova-nemislya-che-signalat-nastanishev-za-podslushvaniyata-vblaf#comment-59584

korn

Цветелина най-добре ще знае какво е
положението. нали го търпя толкова
време. Крайслергейт си съществува, ама
Цветанов е длъжен да отрича

200

http://offnews.bg/index.php/1777
53/na-zhivo-brifinga-na-gerb-zaizbornite-listi#comment-59585

korn

пълна скръб са тия, пак се напъват да
управляват. Все едно хората не ги видяха
какви са грабители

201

http://offnews.bg/index.php/1777
61/rajkov-puska-oblastniteupraviteli-s-partijni-angazhimentiv-otpusk#comment-59586

korn

това малко смешно е - областните са
станали областни по полит линия, как ще
отиват в отпуск точно пред избори. то виж
какви машинации герб подготвя само!

202

http://offnews.bg/index.php/1777
64/nadezhda-i-kostov-se-skaraliza-predsedatelskiyapost#comment-59590

korn

ей разцепиха се и туй то. не че имат кой
знае какъв шанс да влязат в парламента.
битката е между герб и бсп.

203

http://offnews.bg/index.php/1777
00/aleksej-petrov-tsvetanovbarka-partn-orstvoto-spredatelstvo#comment-59592

korn

цветанов нон-стоп мисли за власт и пари.
решил е сигурно апартаментите да ги
прави 7, че 5 не е хубаво число. а и
герберската политика е да се краде и да
се лъже и всеки който е неудобен е
предател.

204

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/skandal_v_studioto_na_b
tv_182933.html?rand=0.851134922
540735#comments

stark

а бе права е Йотова - ей и Цветелина
каза, че Сигнала на Станишев е
достоверен. Цветанов пак прави некви
схеми за манипулация и популизъм

205

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/vseki_chetvarti_balgari
n_iska_boyko_za_premier183074.html?rand=0.816127248
7350546#comments

stark

поредната герберска манипулация! долна
лъжа и измама е това, щото е отчаян
опит да се излъжат хората да гласуват за
крадци и хуни

york

Герберите ще се пръснат от яд, че никой
не ги иска, та почнаха да си купуват
социологически проучвания

gogi

ццц. пак възможност за герберите да си
сложат хора и да манипулират вота

gogi

той ги поканил, ама кой ще го послуша.
герб се надяват да манипулират изборите
сериозно.

206

207

208

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/izborniyat_bord_tragva
_ot_sryada183063.html?rand=0.973740488
0475368#comments
http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/vanshno_mezhdunarodni
yat_prestsentar_ne_e_nasha_ra
bota183061.html?rand=0.181841585
82883936#comments
http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/raykov_podkani_oblast
nite_da_izlyazat_v_otpusk183053.html?rand=0.453106792
76127397#comments
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http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/vseki_chetvarti_balgari
n_iska_boyko_za_premier183074.html?rand=0.933083948
6341328#comments

gogi

Никой не го иска Бойко и това с всеки
изминал ден лъсва все повече и повече.
затова е и така отчаяна агитката на герб чудят се с какъв популизъм да изръсят

210

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/boyko_otpisa_10_ministri
___182921.html?rand=0.283029066
2882685#comments

gogi

народа отписа герб, те пак се бутат.
наглостта герберска граници няма.

211

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/vodachite_na_listi_gerb_
sreshtu_bsp182951.html?rand=0.544973338
3640167#comments

ah

ГЕРБ загробиха България - видните
Дянков, Цветанов, Борисов, Найденов
направиха всичко възможно да източат
държавния резерв, да вдигнат на макс
цените и да застопорят на минимума
заплатите. КОЖОДЕРИ!

212

http://afera.bg/razsledvania/4054
2.html#comment-345709

korn

крадене по герберски - много и по много!

213

http://afera.bg/reporter/40583.ht
ml#comment-345711

korn

214

http://afera.bg/reporter/40579.ht
ml#comment-345712

korn

215

http://afera.bg/pozitsia/40574.htm
l#comment-345714

korn

216

http://afera.bg/reporter/40571.ht
ml#comment-345718

emo

217

http://afera.bg/pozitsia/40567.htm
l#comment-345719

emo

218

http://news.ibox.bg/material/id_7
16893071/#clist

moximilian

219

http://news.ibox.bg/material/id_4
43868364/#clist

moximilian

220

http://news.ibox.bg/material/id_5
0375862/#clist

moximilian

	
  

демек уреждат си техните хора. ами
кунева вече съвсем изпадна, така че
битката е БСП срещу ГЕРБ. Гробарите от
ГЕРБ се мъчат да манипулират хората и
със социологическтие проучвания така,
че ще гласуваме срещу тях.
гласувай за БСП. Герберската диктатура
трябва да спре. Виж че унищожиха
малкия и средния бизнес нарочно за да
ни управляват монополите.
а то това е поредната герберска мъдрост
на зам вожда Цветанов.
Е, че как иначе може да се установи тази
къде ли не еднолична диктатура и да се
направят 2 млрд!
много,много зле. герберите са много
некомпетентни, но нагли и не пускат
лесно кокалите
Станишев предлага най-адекватни мерки
за излизане от герберската криза.
Борисов като вдигне кръвно, щото ги
хванаха да бъркат в кацата с меда и иди
го намери. ДОЛУ ГЕРБ
и при условия, че статистическата
грешка е 3%, демек са равни. Ще
гласувам против ГЕРБ. Смазаха малкия и
средния бизнес, за да могат да си уредят
монополите за сметка на българският
народ
хахаха и как герберите ще оставят вота
на народа в ръцете на народа?? това
никога няма да стане
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http://news.ibox.bg/material/id_5
23486732/#clist

moximilian

222

http://news.ibox.bg/material/id_1
470807944/#clist

moximilian

223

http://news.ibox.bg/material/id_1
976991033/#clist

moximilian

224

http://news.ibox.bg/material/id_1
011245210/#clist

moximilian

225

http://news.ibox.bg/material/id_5
02267057/#clist

moximilian

226

http://news.ibox.bg/material/id_1
875458187/#clist

moximilian

227

http://news.ibox.bg/material/id_1
09882890/#clist

moximilian

228

http://news.ibox.bg/material/id_1
034185160/#clist

moximilian

229

http://news.ibox.bg/material/id_8
18053898/#clist

moximilian

230

http://news.ibox.bg/material/id_1
567694456/#clist

moximilian

231

http://news.ibox.bg/material/id_1
700516531/#clist

moximilian

232

http://news.ibox.bg/material/id_4
80597038/#clist

moximilian

233

http://news.ibox.bg/material/id_8
05789272/#clist

moximilian

	
  

мда, много приказки накрая нищо
съществено. почвам да си мисля, че
целта е да се замажат гафовете на
предишното правителство. що никой не
обвини Дянков за това, че фалира
държавата, а го покриха дълбоко?
герберите си измислят мъртви души с
цел да се докопат до поста отново. тия се
готвят за манипулации.
е, това много гадно. трябва да се гласува
задължително на тия избори да не
дойдат пак на власт герберите да
фалират официално държавата.
Тази за бонуса дет ще получи от герб
така се омаскари, че не е истина. никой
никога повече няма да й вярва на
"социологическите проучвания".
манипулация на населеението
герберска му работа. Долу ГЕРБ
И тримата един дол дренки - и тримата
искат властта и това е то. Само че нямат
шанс - ГЕРБ срещу БСП и доводите
срещу Герб са направо тонове
мда, няма да иде в парламента нито сам,
нито с тях двамата. ГЕРБ срещу БСП ще
са. А на ГЕРБ народа няма да прости за
кражбите и разграбванията на държавата
и еврофондовете. Дянковци и
Найденовци да ни крадат не ни трябват!
Трябва да се спечелят наистина тези
избори, защото алтернативата е
грабителите ГЕРБ де дадоха ЧЕЗ на
доверените хора, гласуваха лобистки
закони за монополите, източиха
еврофондовете и държавния резерв и
вдигнаха безработицата на 12%! Долу
ГЕРБ!
Е, значи са я подслушвали и нея. Зам
Вожда не й е имал доверие. Ццц.
Герберският уотъргейт се е вихрил
наистина.
герберска история.
айде поредният номер на герберите да
манипулират мнението на хората. слаба
ракия
кой знае колко платили Герб за тези
резултати. никой ги не ще и те са готови
да фалшифицират и социологическите
проучвания, за да се покажат "обичани"
БСП са с най-адекватни позиции за това
какво трябва да се направи, за да се
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234

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/prof_konstantinov_gerb_
vzimat_nad_90_deputati183087.html?rand=0.393578719
6590589#comments

per

а той се чуди какво да измисли вече.
като плащат герб ще танцува по тяхната
музика

235

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/vseki_chetvarti_balgari
n_iska_boyko_za_premier183074.html?rand=0.749776009
3842192#comments

per

хахаххаа, ясно е че който дава парите ще
получава резултатите. герберите отчаяно
искат да манипулират хората. никой ги не
ще и те не могат да го преживеят

236

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/vseki_chetvarti_balgari
n_iska_boyko_za_premier183074.html?rand=0.158636889
61012679#comments

gogi

статистическата грежда е 3% така, че
ГЕРБ са бита карта :) Да свикват вече

per

хахаха колко ли платени и нелигитмни
дипломи има тука не е истина. някои
муцуни ги видяхме и в действие! долу
ГЕРБ!

per

мда, да видим де - може да е поредната
пиар акция за печелене на време. той
Дянков опостуши социалните така че не
се знае

237

238

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/shefat_na_politsiyata_v
_shumen_oglavi_listata_na_gerb
183073.html?rand=0.389464774
03462854#comments
http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/darzhavata_razvarza
_kesiyata_za_maykite_po_velikd
en183086.html?rand=0.038066956
65537352#comments

239

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643316#id_4580138

moriz

240

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643317#id_4580140

moriz

241

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643314#id_4580141

moriz

242

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643313#id_4580145

moriz

Ми то ГЕРБ си поръчали изследване, а
жената искала да вземе и бонус :)
нормално е да е такава драстична
разликата. сигурно плащането е било в
евро с парите де найденов усвояваше
колко ли фалшиви дипломи и хора де си
нямат ни най-малка идея какво правят са
в тия листи. Новият Дянков дебне от
всякъде с любезното съдействие на ГЕРБ
и при условие, че статистическата грешка
е 3% ни става ясно, че ГЕРБерите са
хванати натясно и нямат шанс вече.
Видяхме ги що за предателска стока са
ццц. двамата се борят за оглозгания
кокал. И заедно и поотделно нямат шанс.
БСП са срещу ГЕРБ и БСП трябва да
спечели. 1 мандат ни стига и ГЕРБ ни
фалираха.
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244

245

246

247

248

249

250

251

252

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2033949_bez_iznen
adi_boiko_borisov_vodi_listite_n
a_gerb_v/?p=0#addcomment
http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2033902_prichinite_
za_provala_na_sinyoto_obedine
nie_potuvat_v/?p=0#addcommen
t
http://www.dnevnik.bg/biznes/20
13/04/02/2033939_rabotodatelite
_oficialno_napusnaha_tristrannii
a_suvet/?p=0#addcomment
http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2033752_raikov_priz
ova_oblastnite_upraviteli_s_parti
en/?p=0#addcomment
http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/01/203
3558_ostavkata_e_mobilizirala_v
utreshna_podkrepa_za_gerb/?p=
0#addcomment
http://www.investor.bg/nafokus/441/a/raikov-poiskaoblastnite-upraviteli-svyrzani-spartii-da-izliazat-votpusk,149058/#commentnewest
http://www.investor.bg/nafokus/441/a/niskata-izbiratelnaaktivnost-osnoven-risk-zaizborite,149059/#commentnewest
http://politics.actualno.com/6956-890-bylgari-imat-pravo-daglasuvat-na-12-majnews_420204.html
http://politics.actualno.com/Grajd
anskata-kvota-na-BSP-KaludiKaludov-Tanu-Kirjakov-i-MartinZahariev-news_420233.html
http://politics.actualno.com/MBM
D-301-e-podkrepata-za-GERB156---za-BSP-news_420215.html

stefan savov

колко ли от тези имат фалшиви дипломи
и не знаят къде са попаднали? някои от
тях дори ги видяхме в грабежко действие.
Всеки от тях може да е бъдещият Дянков
да ни фалира тотално. А Вожда какво ли
кръвно ще вдигне като види че хем е в
два района, хем никой го не иска

stefan savov

мда така е. борят се за оглозган кокал.
шанс 0.

stefan savov

е, те се притесниха сега че закона няма
да ги защитава и ще им приберат
заграбеното. герб разглезиха децата си не може постоянно да грабиш.

stefan savov

това пък как ще стане наистина не го
виждам. някои герберски калинки се
окопават като за до живот

stefan savov

при условие че 3% е статистическата
грешка на социологическите проучвания,
Герб така са се мобилизирали че БСП ги
настига. Вече никой не вярва на
популистките им речи

jelenski

това няма как да стане просто. герберите
са на зор.

jelenski

трябва да се гласува, че сметките няма
да спрат да идват, а Герб ни оставиха с
мега ниските доходи и мега надписаните
цени

gogol

от къде ги измислиха тия хора не е ясно.
сигурно герберите са преброявали и
мъртви души в своя полза.

krhr

БСП са с най-адекватни решения и
реалнопостижими цели, които да оправят
кашите на ГЕРБ.

krhr

смях в залата. Кой знае какъв бонус е
прибрала госпожата от ГЕРБ та да водят
с такъв процент при условие, че целият
български народ излезе на улицата да
протестира срещу тях!

	
  

48	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

05/04/2013	
  
	
  

253

http://www.novini.bg/news/12909
7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D
0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B
0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D
0%B0%D1%87%D0%B8%D1%8
2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D
1%82%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D1%81%D0%B8.html#comme
nts

254

http://www.novini.bg/news/12916
1-%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1
%82-%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0%D1
%81%D1%82%D0%BD%D0%B
8%D1%86%D0%B8%D1%82%D
0%B5-%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D
1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%81%D
1%82%D0%B8%D1%82%D0%B
5-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BF.htm
l#comments

255

http://www.novini.bg/news/12909
8%D0%BC%D0%B1%D0%BC%D
0%B4%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%B1-%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D
0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D
1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D
0%BA%D1%80%D0%B5%D0%
BF%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%81%D0%BF.htm
l#comments

ovin

чудно - половината от тях ги видяхме в
акция как грабят народа с пълни шепи,
другата половина сигурно са марионетки,
удобно поставени. Новият Дянков дебне в
засада

ovin

листата на БСП е най-адекватна, а
тяхната идея за програмен кабинет е найдобрият шанс за измъкване от батака на
който Гроб ни насъди

ovin

смях в залата. Кой знае какъв бонус е
прибрала госпожата от ГЕРБ та да водят
с такъв процент при условие, че целият
български народ излезе на улицата да
протестира срещу тях!
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257

258

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/bibliya_za_vseki_ministar
183154.html?rand=0.039705835
96070765#comments
http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/kamata_pristava_na_voy
vodite183130.html?rand=0.918988220
3923918#comments
http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/prokuraturata_kazva_
rezultatite_ot_proverkite_na_erpt
ata183143.html?rand=0.103359925
77140485#comments

don

Да я четат правилно и да не съгрешават,
че на позицията на която се намират е
доста примамлива. ГЕРБ доста
покрадоха в разрез не само с
Библейските закони, но и с
демократичните закони

don

ейй, тия пък нямат грам шанс. битката е
БСП срещу ГЕРБ. ДОЛУ ГЕРБ!

don

шоу шоу. сега ще изкарат, че всичко е
наред, въпреки че народа излезе на
улицата, за да протестира срещу
безбожно надписаните сметки, а Бойко
предпочете да даде оставка и да не се
разправя с монополите

don

ГЕРБ досега крадоха, сега ще говорят за
изкарване на пари. Айде популизма си го
запазете за тоя дето още вярва.
Направиха безработицата 12% и смазаха
малкия и средния бизнес за сметка на
монополите, докато Дянков ограби
социалните осигуровки...Със сако или
без, ГЕРБ са бита карта

259

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/siderov_v_gabon_pensiy
ata_e_194_evro_da_ne_sme_po
glupavi_ot_plemeto_bantu183147.html?rand=0.497204578
1252875#comments

260

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/vodachite_na_listi_gerb_
sreshtu_bsp182951.html?rand=0.085832837
07179501#comments

don

А бе Герб са бита карта вече - и България
не ги иска, и Русия не ги иска и Щатите не
ги искат. Само те се напъват да харчат
окрадените пари за предизборни
кампании

261

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/vtori_stefan_sofiyanski_v
_politikata182952.html?rand=0.847959437
9530658#comments

don

ГЕРБ загробиха България! Долу ГЕРБ

262

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643434#id_4581135

jelen

263

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643433#id_4581143

jelen

264

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643439#id_4581145

jelen

Ми то ако не са фантомите, ГЕРБ как ще
покажат последователи. Мъртвите души
са им електората.
Е, как! То затова младежката
безработица при управлението на ГЕРБ е
скочила с почти 100%.
Ами да, така е. При нас Герберската
гордост Дянков правеше безчинства
безнаказано - фиксира на минимум и
заплати и пенсии, а вдигна до небесата
цените. Най-бедният народ плаща найголемите сметки. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
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Да я четат правилно и да не съгрешават,
че на позицията на която се намират е
доста примамлива. ГЕРБ доста
покрадоха в разрез не само с
Библейските закони, но и с
демократичните закони
То коалицията така и така няма шанс, но
се изпокараха за оглозгания кокал.
Битката е ГЕРБ срещу БСП. След
безчинствата на ГЕРБ трябва да се
гласува против тях!
БСП са най-подходящият кандидат с найадекватна стратегия за решаване на
проблемите, които ГЕРБ ни създадоха
Герб си плащат да манипулират
общественото мнение щото вече знаят,
че никой не ги иска ни да ги чува, ни да ги
знае, след безбройните зулуми и кражби
от аматьорските им калинки
Е, че те ГЕРБ социологически проучвания
си купуват, та фантоми няма да си купят.
Смях в залата.
Дано не я четат така както Дяволът чете
Евангелието или както ГЕРБ управляваха
4 години България
вземат я, но при нас се постараха
нарочно да сме така. Красотата неедна
Дянков огряваше мин на финансите
твърде много време. То лесно милиарди
не се правят, а Боко има 2.
БСП са с най-реалната програмна
стратегия за оправяне на безчинствата на
ГЕРБ.
ами Герб много си обичат старите муцуни
щото с тях сигурно имат и схема за
източване
ццц. герб нямат никакъв шанс, щото
точно тези лоялни министри ги видяхме в
действие как грабеха и безчинстваха

265

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643440#id_4581146

jelen

266

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643438#id_4581151

jelen

267

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643429#id_4581155

jelen

268

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643305#id_4581160

jelen

269

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643434#id_4581165

moriz

270

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643440#id_4581167

moriz

271

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643439#id_4581172

moriz

272

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643438#id_4581174

moriz

273

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643433#id_4581190

moriz

274

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643430#id_4581193

moriz

275

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/03/2034299_prokuraturat
a_shte_obiavi_rezultatite_ot_pro
verkata_v/?p=0#addcomment

stefan savov

много ми е интересно какво ще излезе от
тази проверка. Че Бойко даде оставка
само и само да не рови монополите.
Герберския чадър беше много голям

276

www.dnevnik.bg/izbori2013/2013
/04/02/2034235_bez_romipartnyori_na_izbiraemite_mesta_
v_listite_na/?p=0#addcomment

stefan savov

БСП са най-адекватният избор с идеята
за програмен кабинет.

277

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2034039_shefut_na
_nap_proveriaval_imotite_na_cv
etanov_e/?p=0#addcomment

stefan savov

Това обяснява и защо нищо не е
намерил. Щото му обещали депутатско
кресло. Герберската излагация
продължава.
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278

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2034168_bsp_predi
zborno_zapazvane_na_10_danu
k_za_dohodi_do/?p=0#addcomm
ent

stefan savov

279

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2034056_martin_di
mitrov_vuv_feisbuk_ne_iskam_d
a_sum_deputat/?p=0#addcomm
ent

stefan savov

280

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2034024_tanju_kiria
kov_i_kaludi_kaludov_vliazoha_v
/?p=0#addcomment

stefan savov

281

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/03/2034363_broiat_na_st
oletnicite_v_izbiratelnite_spisuci_
namalia/?p=0#addcomment

stefan savov

282

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/03/2034310_lipsata_na
_doverie_provali_koaliciiata_sinit
e_obiavi/?p=0#addcomment

stefan savov

283

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/02/203
4173_nova_doza_antipazar/?p=0
#addcomment

stefan savov

284

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/02/203
4201_gerb_predstavi_tejkata_si_
artileriia_za/?p=0#addcomment

stefan savov

285

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/02/203
4193_durjavna_podkrepa_za_13
8_hil_dushi/?p=0#addcomment

stefan savov

286

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/02/203
4229_socialistite_izpraviha_zavoi
a/?p=0#addcomment

stefan savov

	
  

Точно така! ГЕРБ замразиха заплатите и
пенсиите, но вдигнаха до небесата
цените, че най-бедните плащаха найголеми сметки. Време е тази
несправедливост да бъде отстранена.
ми няма да бъде депутат, щото
десницата е разединена. и герб немат
толкова последователи колкото им се
иска. Никой няма да гласува за тях,
защото хората не са глупави и им
омръзна да ги правят на маймуни.
Листите на БСП са най-представителните
каквото и да си говорим, а виждането им
за програмен кабинет е най-адекватното
решение на проблемите на които ни
насадиха Герберите
кой знае с колко мъртви ддуши са пълни
тия списъци. герб трябва да са се
подсигури много здраво.
ами те се карат за оглозган отдавна
кокал, така че за тези избори сините няма
какво да покажат друго освен скандали, а
битката е ГЕРБ срещу БСП.
да видим какво ще стане, че много
приказки много обещания. иначе да цените на лекарствата растат доста
бързо, а не съм видял фалирала аптека.
то май при герберското управление
бизнеса даже разцъфтя съвсем.
все едно не ги видяхме какво
представляват 4 години - крадене,
крадене и пак крадене. От икономическа
кризата стана социална и политическа, а
герб побързаха да избягат от отговорност
за зулумите с куп пари и никакво
наказани. Безочие.
Ми да видим какво ще направят, че
започна много да прилича всичко на
предизборна машинация на герберски
кадри. Дянков окраде държавата и
социалното осигуряване е толкова зле, че
не може да бъде. Що се отнася до
безработицата там се положиха такива
усилия да стане от 6 на 12% със
смазването на малкия и средния бизнес в
полза на монополите, че просто нямам
думи.
На изборите отиват ГЕРБ срещу БСП. Не
трябва да се позволява на ГЕРБ да
фалират държавата, така както успешно
го правеха досега.
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287

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/gerb-planyt-za250-hil-rabotni-mesta-eneizpylnim-bsp-pari-shteima,149109/#comment-newest

288

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/kyde-shte-sesblyskattitanite,149083/#commentnewest

jelenski

Герб най-добре ще знаят - нали те
съсипаха икономиката и вдигнаха
безработицата с почти 100%.

jelenski

аз ще гласувам против ГЕРБ. След
лобистките закони, масовото крадене,
100% ръст на безработицата,
фиксираните на минимум заплати и
пенсии и максимално надписаните цени няма шанс да получат моят вот или вота
на който и да е било нормален човек

289

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/bsp-obeshtaminimalna-rabotna-zaplata-ot450-leva,149099/#commentnewest

jelenski

Чудесно би било това да стане.
Герберите ни фиксираха заплатите на
минимум, а ни надуха цените до
максимум

290

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/prokuraturataotkri-seriozni-narusheniia-venergetikata,149121/#commentnewest

jelenski

ми ще открие - те Герб затова бързаха да
избягат от отговорност като си подадоха
оставка.

291

http://politics.actualno.com/Slujeb
noto-pravitelstvo-prie-speshenpaket-socialni-merki-za-najbednite-news_420316.html

entzo

292

http://politics.actualno.com/Nikola
j-Conev-sydi-Fandykovanews_420310.html

entzo

293

294

295

296

297

http://bulgaria.actualno.com/Sveti
jat-Sinod-podari-na-vsekiministyr-Biblija-news_420309.html
http://politics.actualno.com/Volen
-V-Gabon-pensijata-e-194-evroda-ne-sme-po-glupavi-otplemeto-bantu-news_420297.html
http://politics.actualno.com/Partij
nite-subsidii-li-razcepihakoalicijata-v-sinionews_420282.html
http://politics.actualno.com/MBM
D-301-e-podkrepata-za-GERB156---za-BSP-news_420215.html
http://politics.actualno.com/Grajd
anskata-kvota-na-BSP-KaludiKaludov-Tanu-Kirjakov-i-MartinZahariev-news_420233.html

дано тези мерки да не се вземат само с
приказване, щото и Бойковото
управление беше само приказки за
народа и грабене на милиони за
герберите.
Хахаха, личната Фандъкова не дава уж
обществено достъпна информация за
разпоредителните сделки с общински
имоти, извършвани в периода 2008- 2012
г. Какви кражби е ставало,
смятайте...ДОЛУ ГРОБ!

entzo

дано не четат Библията както ГЕРБ
законите, че тогава го закъсахме съвсем
и отвсякъде.

entzo

Така е, ама ГЕРБ се постараха 4 години
да ни докарат до това положение. Много
се труди Дянков, много крадене падна,
много чуда. ГРОБ-арите се вихриха.

entzo

ми много гладни - кокъл празен. няма как
да се докопат до депутатското кресло.

entzo

кой знае какви пари е прибрала за това
проучване, щото Герберите са мега
отчаяни

entzo

листите на БСП са най-сериозни.
Крадците от ГЕРБ де крадоха здраво
четири години пак са се наредили да
фалират държавата
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298

299

300

301

302

303

http://politics.actualno.com/Bitkat
a-na-listite-Bojko-sreshtuStanishev-Pavlova-sreshtuOresharski-Cacheva-sreshtuLambo-news_420239.html
http://politics.actualno.com/BSPobeshtava-450-leva-minimalnarabotna-zaplata-sled-chetirigodini-news_420249.html
http://politics.actualno.com/Nevali
dni-podpisi-sa-izjali-glavata-nachetiri-partii-za-izboritenews_420252.html
http://society.actualno.com/Mihail
-Konstantinov-vse-oshte-e-vborda-na-direktorite-naInformacionno-obslujvanenews_420254.html
http://bulgaria.actualno.com/Lilja
na-Pavlova-Ne-sym-vlubena-vBorisov-s-premiera-siobshtuvame-semejnonews_420272.html
http://society.actualno.com/Otdnes-s-SMS-ili-obajdane-mojemda-proverim-v-koja-sekcijaglasuvame-news_420324.html

tork

ДОЛУ ГЕРБ!

tork

крайно време е това да стане!
Герберските гробари фиксираха
заплатите на минимум, но вдигнаха
цените до безумие

tork

герберите какво ще правят като мъртвите
души изчезнат. горките те.

tork

някои имат сериозни корени и не ги махат
лесно от там. герберите си пазят кадрите
здраво

tork

латино сериал и пиар за замазване на
положението, щото щом отричат така
отривисто значи си е точно така.
крадените от народа пари отиват за
нескопосан пиар. долу герб!

enzo

отиваме на избори и да приключаме с
този герберски театър, де фалира
държавата

304

http://society.actualno.com/Rajko
v-Haresaha-mi-predlojenijata-zaprovejdaneto-na-izborite-naBSP-i-NDSV-news_420326.html

enzo

305

http://bulgaria.actualno.com/Cen
ata-na-sblijavaneto-sys-ZapadaBylgarskijat-opitnews_420225.html

tork

306

307

308

http://politics.actualno.com/22strani-v-cjal-svjat-ne-pozvoljavatda-ima-sekcii-za-izborite-vBylgarija-na-12-majnews_420201.html
http://politics.actualno.com/Bitkat
a-na-listite-Bojko-sreshtuStanishev-Pavlova-sreshtuOresharski-Cacheva-sreshtuLambo-news_420239.html
http://politics.actualno.com/Volen
-V-Gabon-pensijata-e-194-evroda-ne-sme-po-glupavi-otplemeto-bantu-news_420297.html

ми БСП са най-адекватни с
предложенията си. ГЕРБ прекаляват със
популизма и пиара - пак нищо няма да
стане.
ми герберското управление беше доста
неадекватно що се отнася до държавата,
държавните дела и народа, но много
активно що се отнася за крадене. 2 млрд
лесно не се прави

anden

това е много жалко. Бойковата чета
разграби България и ако не се обединим
ще ни фалират официално

anden

Долу гробарите от ГЕРБ!

anden

ДОЛУ ГЕРБерските кожодери!
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310

311

312

313

314

315

http://politics.actualno.com/BSPobeshtava-450-leva-minimalnarabotna-zaplata-sled-chetirigodini-news_420249.html
http://society.actualno.com/Mihail
-Konstantinov-vse-oshte-e-vborda-na-direktorite-naInformacionno-obslujvanenews_420254.html
http://politics.actualno.com/Grajd
anskata-kvota-na-BSP-KaludiKaludov-Tanu-Kirjakov-i-MartinZahariev-news_420233.html
http://politics.actualno.com/Nikola
j-Conev-sydi-Fandykovanews_420310.html
http://politics.actualno.com/Slujeb
noto-pravitelstvo-prie-speshenpaket-socialni-merki-za-najbednite-news_420316.html
http://politics.actualno.com/Partij
nite-subsidii-li-razcepihakoalicijata-v-sinionews_420282.html#
http://www.novini.bg/news/12936
9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BA%D1%83%D1%80%D0%B
0%D1%82%D1%83%D1%80%D
0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%84%D0%B8%D1%81%D0%B
A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D
1%81%D0%BB%D1%83%D1%8
8%D0%B2%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0
%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0
%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B
0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D1%80.htm
l#comments

anden

да вземат да го направят наистина, щото
герберското управление ни съсипа.

anden

кой знае какви интереси и той обслужва.
всички са в герберската мрежа. този пък
особено

anden

Станишев наистина изгони Руменовците
и сега листите са с много нови лица.
Аргументите на БСП са най-достоверни

anden

тва значи само едно - яките далавери са
вървели. ако нямаше какво да се крие,
нямаше да го крият
ами герб се стараха да ни държат на
фиксиран минимум за тези 4 години.
всички имаме нужда от финансова
инжекция.
то няма как да стане това - на изборите
могат да сформират правителство само
Герб и БСП. бСП трябва да спечели, че
Герберите ще ни фалират.

anden

don

А така - Цветанов дал обяснения за
Крайслергейт. На 12-ти май треа им
резнем квитанцията, за да не ни фалират
официално

entzo
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http://www.novini.bg/news/12939
4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D
0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%
B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B4-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8
7%D0%BD%D0%B8%D1%82%
D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D
0%BE%D1%80%D0%B8.html#c
omments

317

http://www.novini.bg/news/12936
9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BA%D1%83%D1%80%D0%B
0%D1%82%D1%83%D1%80%D
0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D
1%84%D0%B8%D1%81%D0%B
A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D
1%81%D0%BB%D1%83%D1%8
8%D0%B2%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0
%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0
%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B
0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D1%80.htm
l#comments

ard

а да видим колко ще са прозрачни
изборите, че Герб се готвят за велико
фалшифициране

ard

най-накрая. Големият Вожд и дясната му
ръка са подслушвали здраво опозицията
и въпреки това се сгромолясаха в
собствената си игра
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http://www.novini.bg/news/12938
6%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D
1%88%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D
1%83%D1%82%D0%B0%D1%8
2-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%B1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BA%D0%B0%D1%80%D0%
B2%D0%B0%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8
1-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D
0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%
B8.html#comments

319

http://www.novini.bg/news/12936
3%D0%BE%D1%84%D0%B8%D
1%86%D0%B8%D0%B0%D0%B
B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D
0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%
82%D1%8A%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D
0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BF%D
1%83%D1%81%D0%BA%D0%B
0%D0%BD%D0%B5%D1%82%
D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D
0%BE%D1%89%D0%B8%D0%B7%D0%B0-100-000%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D
0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B
8.html#comments

ard

то тяхното крадене и угояване равно
няма. За затвора са, а не за парламента.
ДОЛУ ГЕРБ

ard

и с какви пари само ще се платят тези
помощи? щото герб изядоха държавният
резерв и Дянков се погрижи и със
социалните осигуровки да се случи
същото.
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http://www.novini.bg/news/12934
0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D
0%B2%D1%80-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D
0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D
0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%82%D0
%B0%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE%29.html#co
mments

321

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5657811#commentsBl
ock

darkou

322

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5658051#commentsBl
ock

darkou

323

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5655931#commentsBl
ock

darkou

324

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5651331#commentsBl
ock

darkou

325

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5648071#commentsBl
ock

darkou

326

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5637071#commentsBl
ock

darkou

327

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5654751#commentsBl
ock

darkou

и щеше да си бездейства безкрайно
много време още, ако не бяхме излезли
на улиците да протестираме! Герберите
не ни помогнаха, а ни оставиха да се
оправяме сами! ДОЛУ ГЕРБ!

ard

най-накрая. Големият Вожд и дясната му
ръка са подслушвали здраво опозицията
и въпреки това се сгромолясаха в
собствената си игра
а да видим, ама ме съмнява. герберите
са като хлебарките - не можеш да ги
махнеш окончателно. особено като има
държавни пари за дооокраждане
Ами така трябва - да се вдигне
минималната заплата. Не може Дянков
да я фиксира на минимум заедно с
пенсията, а герберите да надписват
двойно и тройно сметките. Само тока
беше скочил с 14% по времето на ГЕРБ!
хахахха първо априлска лъжа. Хората не
могат да траят ГЕРБ, пък те популистки
пиар си правят.
идеята на БСП за програмен парламент е
много добра и актуална след мизериите
на Герберското управление. Време е
малко да се усетят и положителни
промени
Браво на Станишев, че обнови листите.
Време беше за реформа! След
бандитизма на ГЕРБ имаме нужда от
обновление и промяна!
Обедняването на хората с около 21-22%
за четирите ГЕРБави години, при
отчитане на повишаването на цените на
група от 20 основни потребителски стоки,
в т.ч. увеличаването на цената на тока с
общо 18 % /5+13/; ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма .
Така че да не ми се правят на света вода
ненапита
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329

330

http://offnews.bg/index.php/1779
63/priyatelite-izbirattsetska#comment-60176

http://offnews.bg/index.php/1778
16/gamizov-se-obadi-da-niplashi-chujte-go/comment-page2#comment-60178
http://offnews.bg/index.php/1780
33/boryana-dimitrova-predpobeditelya-vav-vota-ima-dvakapana

korn

Класика в жанра - по приятелската са се
настанявали. От тук идва и
недосегаемостта на топ-групировките и
олигарсите – ТИМ, Лукойл-Златев, Георги
Гергов, Ганчев, братя Галеви и др.,
прикриване на определени незаконни
дейности /случаи като Мишо Бирата,
пристанище Росенец, Митниците и т.н./,
нарастване на битовата и
икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите;

korn

Винаги с тези които са на власт, демек
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма

korn

Вота трябва да е срещу гробарите ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма

331

http://offnews.bg/index.php/1782
20/emo-fasa-e-v-konflikt-nainteresi#comment-60181

korn

332

http://offnews.bg/index.php/1782
27/martin-zahariev-samo-bspchuva-naroda-video#comment60182

korn

333

http://afera.bg/mishena/40641.ht
ml#comment-346044

ivo

334

http://afera.bg/reporter/40654.ht
ml#comment-346046

ivo

Стола на Герберите взе че се разклати.
Те бяха гарант за недосегаемост на топгрупировките и олигарсите – ТИМ,
Лукойл-Златев, Георги Гергов, Ганчев,
братя Галеви и др., прикриване на
определени незаконни дейности /случаи
като Мишо Бирата, пристанище Росенец,
Митниците и т.н./ нарастване на битовата
и икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите;
само БСП наистина чува народа. ГЕРБ
искат само да крадат и да крадат и да
крадат. Те са виновни за заграбване на
общо над ДВА милиарда лева от резерва
на НЗОК, лични здравни вноски на
осигуряващите се Българи, създаване на
хаос и объркани политики, с които
Българското здравеопазване бе
поставено на колене. За тази кражба
Бойко Борисов, Симеон Дянков и
ръководството на НЗОК трябва да бъдат
разследвани и осъдени
Вожда не спи. Вожда подслушва. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
Колко подходящо - ГЕРБ имат нужда от
пиар и обществената патерица на ГЕРБ
Яне пак се изява. Къде беше та на
разясняваше тези факти по-рано.
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http://afera.bg/mishena/40649.ht
ml#comment-346047

emo

336

http://afera.bg/pozitsia/40637.htm
l#comment-346048

ivo

337

http://afera.bg/reporter/40633.ht
ml#comment-346049

ivo

338

http://afera.bg/mishena/40621.ht
ml#comment-346050

emo

339

http://afera.bg/razsledvania/4061
7.html#comment-346052

emo

340

http://afera.bg/pozitsia/40613.htm
l#comment-346055

emo

Ми то Герберската политика беше
насочена към устойчива четиригодишна
икономическа стагнация с ясно изразени
елементи на рецесия, свито потребление,
силно намалени външни инвестиции и
оттегляне на големи чуждестранни
инвеститори. Нормално е ГЕРБЕРСКИТЕ
кадри да се облажили.
айдееееее, Герберският октопод се
плъзва и плъзва и плъзва. Герб бяха
гарант за недосегаемост на топгрупировките и олигарсите – ТИМ,
Лукойл-Златев, Георги Гергов, Ганчев,
братя Галеви и др., прикриване на
определени незаконни дейности /случаи
като Мишо Бирата, пристанище Росенец,
Митниците и т.н. са много/, нарастване на
битовата и икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите.
то е ясно, че нарушения има, ама дали
ще ви оттърва да ги изнесете. ясно е на
всички ни, че Големият Вожд е наглеждал
стадото
Кандидат-гробарите подмениха протеста
и искат да подменят и вота. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
Само заграбване на общо над ДВА
милиарда лева има от резерва на НЗОК и
лични здравни вноски на осигуряващите
се българи по ГЕРБ-ерското управление.
Дянков и Борисов фалираха държавата,
но и парите от Брюксел често закъсняват
или дори не идват...Човек си задава
въпроси! Какъв бе контролът на тези
съфинансирания и колко средства от
бюджета бяха изхарчени ??? Много, но
засега това остава неизвестно. Извистни
са само някои от печелившите лица и
фирми.
А герб постоянно ни подлага на
манипулации. Само миналата седмица
платиха за невероятни резултати на
социологическото проучване. Никой не им
се връзва разбира се. Но за разлика от
Никсън, който накрая подава оставка,
ГЕРБ няма да пропуснат да
фалшифицират изборите, ако им се
отдаде възможност
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http://afera.bg/pozitsia/40613.htm
l#comment-346058

ivo

342

http://afera.bg/pozitsia/40574.htm
l#comment-346063

ivo

343

http://news.ibox.bg/material/id_1
746477544/#clist

moximilian

344

http://news.ibox.bg/material/id_5
06100121/#clist

moximilian

345

http://news.ibox.bg/material/id_9
33600906/#clist

moximilian

346

http://news.ibox.bg/material/id_8
23718904/#clist

moximilian

347

http://news.ibox.bg/material/id_5
6291445/#clist

moximilian

348

http://news.ibox.bg/material/id_1
251138030/#clist

moximilian

349

http://news.ibox.bg/material/id_1
408353456/#clist

moximilian

350

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/finansist_1_ne_sam_poz
harnikar_s_kapkomer183250.html?rand=0.731114961
3951292#comments

съгласен съм! Герберите обожават да се
пробват да манипулират хората, а
всъщност им си проличава колко са
некадърни
ми така е - лице е на полицейщината в
България и много е доволен от този факт.
Ето дори Уотъргейт си спретва, за да
може да остане в историята. Герберската
амбиция граници не познава
БСП са най-адекватни с програмата си за
възстановяване на България от
Герберските набези. ГЕРБ = Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
оставаше да има! ГЕРБерите си измитат
следите предизобрно. нали трябва да
доизточат държавния резерв и
еврофондовете.
то е ясно - хората излязоха да
протестират на улицата. Дянков ни
държеше на минимални фиксирани
заплати и пенсии, но пък наду до
небесата цените. На Герб народ не им
трябва, трябват им еврофондовете.
Както скочи по Герберско време със 14%
просто за да се източва джоба на народа.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
ГЕРБерите опустошиха България.
Обедняването на хората е с около 2122% за четирите ГЕРБави години, при
отчитане на повишаването на цените на
група от 20 основни потребителски стоки,
в т.ч. увеличаването на цената на тока с
общо 18 %, а що се отнася до
увеличаването на безработицата с над
40%, доведе до нови над 400 000
безработни. Реалната безработица е
близо 20% !!! Младежката безработица е
по-страшна и тя е около 30% протестиращите млади хора в страната
показват това
хахаха! Те ГЕРБ на мъртвите души
разчитат, че никой друг не ги ще след
като опустошиха България.
осмелили са се - най-накрая. Биг Бойко и
биг Цветанов дебнели дебнели.
Уотъргейт по български
то точно пожарникар започна пожара,
така че не знам как ще може да се
потушава този пожар ей така. Герб ни
съсипаха. Шанса сега на изборите е в
програмата на БСП

gor
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http://www.standartnews.com/biz
nesbiznes/depoziti_za_12_mlrd_ne_
sa_garantirani183237.html?rand=0.173958922
94577475#comments

gor

ми Бойковите хора се стараха нищо в
тази държава да не е гарантирано.
Осввен за тях си разбира се. Че дори
държавният резерв опустошиха. Шансът
да се оправим сега е в ръцете на БСП

352

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/sledim_si_doktora_i_
hapchetata_v_neta183238.html?rand=0.420275870
84642504#comments

gor

ГЕРБ така съсипаха здравеопазването,
че много ме съмнява това да стане. Има
заграбване на общо над ДВА милиарда
лева от резерва на НЗОК и лични
здравни вноски на осигуряващите се
Българи, с които Българското
здравеопазване бе поставено на колене.
За тази кражба Бойко Борисов, Симеон
Дянков и ръководството на НЗОК трябва
да бъдат разследвани и осъдени

353

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/brambarite_na_mvr_moz
he_da_se_prosledyat183255.html?rand=0.018901505
21252343#comments

gor

Полицейщината на ГЕРБ е легендарна.
Цветанов бди за стабилното кръвно на
Вожда Борисов.

354

http://www.standartnews.com/biz
nesbiznes/kolaps_na_energiynata_si
stema_do_dni183249.html?rand=0.536143671
5447466#comments

gor

Ами да фалират, да видят и те как се
живее като обикновени граждани. щото
Боко нарочно провеждаше политики за
съсипване на дребните и средните
фирми, десетки хиляди фалити и загуба
на над 400 000 работни места и всичко
това нарочно - за да печелят монполите.
Надеждата сега е в БСП

355

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/stanishev_shte_vdigne
m_na_krak_ikonomikata183254.html?rand=0.391659675
7713764#comments

gor

Време е вече! Идеите на Станишев са
най-адекватни и правилни за излизане от
перманентната мизерия, в която ни сложи
Бойко

356

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/stanishev_shte_vdigne
m_na_krak_ikonomikata183254.html?rand=0.783661029
6609532#comments

polak

ДОЛУ ГЕРБ!

357

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/vseki_chetvarti_balgari
n_iska_boyko_za_premier183074.html?rand=0.072210652
6680194#comments

polak

Никой не го ще. Праввят си безумен пиар.
Обедняването на хората е с около 2122% за четирите ГЕРБави години, докато
Бойко в сметката си има 2 млрд! Долу
ГЕРБ! Гласуваме за БСП!Срещу ГЕРБ
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http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/siderov_v_gabon_pensiy
ata_e_194_evro_da_ne_sme_po
glupavi_ot_plemeto_bantu183147.html?rand=0.566668693
3843016#comments

polak

Обедняването на хората е с около 2122% за четирите ГЕРБави години, докато
Бойко в сметката си има 2 млрд! Долу
ГЕРБ! Гласуваме за БСП!Срещу ГЕРБ

359

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/obviniteli_pribraha_br
ambari_ot_mvr183170.html?rand=0.086515513
21584416#comments

polak

Станишев е прав! Гласуваме за БСП! Те
са най-подходящият кандидат, който има
ясен план как да ни измъкне от
перманентната криза и обедняване, които
ГЕРБ нарочни ни наложиха

360

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/obviniteli_pribraha_br
ambari_ot_mvr183170.html?rand=0.086515513
21584416#comments

to the

Долу ГЕРБерите крадливи!

361

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/prof_konstantinov_gerb_
vzimat_nad_90_deputati183087.html?rand=0.651395710
2689483#comments

to the

долу крадливите Гербери

362

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/prof_konstantinov_gerb_
vzimat_nad_90_deputati183087.html?rand=0.489397515
77648505#comments

polak

Обедняването на хората е с около 2122% за четирите ГЕРБави години, докато
Бойко в сметката си има 2 млрд! Долу
ГЕРБ! Гласуваме за БСП!Срещу ГЕРБ

363

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/shefat_na_politsiyata_v
_shumen_oglavi_listata_na_gerb
183073.html?rand=0.640445743
3717041#comments

to the

то така става - полицейщината си е
полицейщина - пак се намърдаха в
листите. ДОЛУ ГЕРБ!

polak

Ченгетата се намърдват обратно. Нищо
чудно, че има недосегаемост на топгрупировките и олигарсите като ТИМ,
Лукойл-Златев, Георги Гергов, Ганчев,
братя Галеви и др., прикриване на
определени незаконни дейности /случаи
като Мишо Бирата, пристанище Росенец,
Митниците и т.н./, нарастване на
битовата и икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите

364

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/shefat_na_politsiyata_v
_shumen_oglavi_listata_na_gerb
183073.html?rand=0.787669084
1855619#comments
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366

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/eksdeputatat_emil_dimitr
ov_oblagodetelstval_firmi_na_m
ayka_si183168.html?rand=0.558151655
0645975#comments
http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/eksdeputatat_emil_dimitr
ov_oblagodetelstval_firmi_na_m
ayka_si183168.html?rand=0.132707797
6282638#comments

to the

то в ГЕРБ кой ли не се облагодетелства!
И Найденов, и Дянков, и Цветанов, и
Борисов, че и Димитров... Окрадаха
държавата! ДОЛУ ГЕРБ!

gor

крадливи герберски предатели! окрадаха
държавата и пак се готвят да управляват
- т.е. да крадат!

367

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643573#id_4582737

moriz

368

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643568#id_4582740

moriz

369

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/03/2034722_kostov_nia
ma_razedinenie__12_listi_chakat_vodachi_ot/?p=
0#addcomment

trayan.petkov

370

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/03/2034690_mihail_kos
tantinov_ostava_v_informacionn
o_obslujvane/?p=0#addcomment

trayan.petkov

371

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/03/2034611_dve_strani
ci_pravila_otneha_vremeto_na_p
urvoto/?p=0#comments

trayan.petkov

	
  

Безнадеждни ще са - Герберите се
постараха да са безнадеждни и да ни
вземат абсолютно всичко! Устойчива
четиригодишна икономическа стагнация с
ясно изразени елементи на рецесия,
свито потребление, силно намалени
външни инвестиции и оттегляне на
големи чуждестранни инвеститори - каква
надежда има в това! ДОЛУ ГЕРБ!!! В тази
ситуация ще гласувам за БСП
Няма и да постави. То ГЕРБ ИЗЯДОХА
всички пари и всякакъв бизнес различен
от техния собствен. С липса на политики
за развитие на бизнеса, съсипване на
дребните и средните фирми, десетки
хиляди фалити и загуба на над 400 000
работни места, те целяха да се даде
превес на монополите и да се заграбват
народните пари
неизбираема история. БСП срещу ГЕРБ е
конфликта - всички други са за разбиване
на гласовете. Срещу ГЕРБ трябва да се
гласува, защото те направиха постоянна
икономическа, социална и политическа
криза. при това умишлено! 2та милиарда
на Борисов не са се появили току-така, а
са плод на 4 години краден
каквито са ни генералите, такива са ни и
професорите. този прави герберски
финтове. ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
а бе да вземат да гарантират
прозрачност на изборите, че ГЕРБерите
се стягат за доста манипулации. и
социологическо проучване си купиха.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
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http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/03/2034493_podpisi_na
_hora_bez_izbiratelni_prava_sa_
izpolzvani_za/?p=0#comments

trayan.petkov

373

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/03/2034310_lipsata_na
_doverie_provali_koaliciiata_sinit
e_obiavi/?p=0#comments

trayan.petkov

374

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/03/2034492_martin_za
hariev_bsp_otvori_ne_zavesa_a
_portal_za_glasa/?p=0#comment
s

trayan.petkov

375

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/03/2034363_broiat_na_st
oletnicite_v_izbiratelnite_spisuci_
namalia/?p=0#comments

trayan.petkov

376

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2034039_shefut_na
_nap_proveriaval_imotite_na_cv
etanov_e/?p=0#comments

trayan.petkov

377

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2034235_bez_romipartnyori_na_izbiraemite_mesta_
v_listite_na/?p=0#comments

trayan.petkov

	
  

а бе да вземат да гарантират
прозрачност на изборите, че ГЕРБерите
се стягат за доста манипулации. и
социологическо проучване си купиха.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
неизбираема история са и двамата. БСП
срещу ГЕРБ е конфликта - всички други
са за разбиване на гласовете. Срещу
ГЕРБ трябва да се гласува, защото те
направиха постоянна икономическа,
социална и политическа криза. при това
умишлено! 2та милиарда на Борисов не
са се появили току-така, а са плод на 4
години краден
БСП са с най-адекватни позиции от
началото на кризата. ГЕРБ само правеха
театрални постановки първо за да
доокрадат всичко, докато не дойде
службеното правителство и второ за да
замазват очите на хората. ДОЛУ ГЕРБ!
Как ли ще го преживеят това ГЕРБ? А
списъците с мъртви души? То в България
няма толкова хора, колкото ги изкарват
списъците. ГЕРБ разчитат на мъртвите
души, че само зомбита ще им повярват
на това, че няма да крадат. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма!
Ченгетата и подопечените се намърдват
обратно. Нищо чудно, че има
недосегаемост на топ-групировките и
олигарсите като ТИМ, Лукойл-Златев,
Георги Гергов, Ганчев, братя Галеви и
др., прикриване на определени незаконни
дейности /случаи като Мишо Бирата,
пристанище Росенец, Митниците и т.н./,
нарастване на битовата и
икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите
БСП са с най-адекватни позиции от
началото на кризата. ГЕРБ само правеха
театрални постановки първо за да
доокрадат всичко, докато не дойде
службеното правителство и второ за да
замазват очите на хората. ДОЛУ ГЕРБ!
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http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2034168_bsp_predi
zborno_zapazvane_na_10_danu
k_za_dohodi_do/?p=0#comment
s

trayan.petkov

Крайно време е! БСП са с най-адекватни
позиции от началото на кризата. ГЕРБ
само правеха театрални постановки
първо за да доокрадат всичко, докато не
дойде службеното правителство и второ
за да замазват очите на хората. ДОЛУ
ГЕРБ!ГЕРБерите ни оставиха без пукната
стотинка.

379

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2034056_martin_di
mitrov_vuv_feisbuk_ne_iskam_d
a_sum_deputat/?p=0#comments

trayan.petkov

Ми гласувай за БСП срещу ГЕРБ.

380

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2034024_tanju_kiria
kov_i_kaludi_kaludov_vliazoha_v
/?p=0#comments

trayan.petkov

381

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/02/2034188_sled_bunt
_na_mestnata_struktura_georgi_
bojinov_se/?p=0#comments

trayan.petkov

382

http://www.dnevnik.bg/biznes/20
13/04/04/2034796_minyorite_got
viat_otvetni_deistviia_ako_ne_se
_nameri/?p=0#comments

trayan.petkov

383

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/03/2034466_dkevr_ne_si
_vurshi_rabotata_nek_izkupuva_
toka_na/?p=0#comments

trayan.petkov

384

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/03/2034510_deputatut_ot
_gerb_emil_dimitrov_e_bil_v_ko
nflikt_na/?p=0#comments

trayan.petkov

	
  

Сериозни са листите на БСП, а и тяхната
програма най-адекватна. След кражбите
и бандитизма на ГЕРБ, стана ясно какво
толкова означава ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
БСП срещу ГЕРБ е конфликта - всички
други са за разбиване на гласовете.
Срещу ГЕРБ трябва да се гласува,
защото те направиха постоянна
икономическа, социална и политическа
криза. при това умишлено! 2та милиарда
на Борисов не са се появили току-така, а
са плод на 4 години краден
БСП са с най-адекватни позиции от
началото на кризата. ГЕРБ само правеха
театрални постановки първо за да
доокрадат всичко, докато не дойде
службеното правителство и второ за да
замазват очите на хората. ДОЛУ ГЕРБ,
които ЗАГРОБИХА БЪЛГАРИЯ за едната
комисионна!
Все ГЕРБерски заслуги. Нищо чудно, че
има недосегаемост на топ-групировките и
олигарсите като ТИМ, Лукойл-Златев,
Георги Гергов, Ганчев, братя Галеви и
др., прикриване на определени незаконни
дейности /случаи като Мишо Бирата,
пристанище Росенец, Митниците и т.н./,
нарастване на битовата и
икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите
Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари. ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
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http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/03/203
4712_mnogo_energiia_sumniteln
i_narusheniia/?p=0#addcomment

386

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/03/203
4681_emil_dimitrov_e_v_konflikt
_na_interesi/?p=0#addcomment

387

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/redakcionni_komentari/
2013/04/03/2034766_kogato_ger
b_te_razljubi/?p=0#addcomment

trayan.petkov

388

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/03/203
4727_i_vtoriiat_naznachen_ot_g
erb_oblasten_upravitel_na/?p=0#
addcomment

trayan.petkov

389

390

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/03/203
4724_bsp_predstavi_grajdanskat
a_kvota_v_listite_si/?p=0#addco
mment
http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/03/203
4769_bez_zashtiteni_svideteli_p
o_prokurorskata_proverka_za/?p
=0#addcomment

trayan.petkov

Все ГЕРБерски заслуги в класическа
ГЕРБ история - крадене на народни пари.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма!

trayan.petkov

както и всички останали. Поредната
класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари. ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма

trayan.petkov

trayan.petkov

391

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/02/203
4201_gerb_predstavi_tejkata_si_
artileriia_za/?p=0#addcomment

trayan.petkov

392

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643573#id_4582779

jelen

	
  

Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари и бягане от отговорност.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
Ченгетата и подопечените се намърдват
обратно. Нищо чудно, че има
недосегаемост на топ-групировките и
олигарсите като ТИМ, Лукойл-Златев,
Георги Гергов, Ганчев, братя Галеви и
др., прикриване на определени незаконни
дейности /случаи като Мишо Бирата,
пристанище Росенец, Митниците и т.н./,
нарастване на битовата и
икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите
Най-адекватни позиции за излизане от
кризата имат БСП и техните листи са найосвежените! Герберите разграбиха
България, ако искате и да я фалирате гласувайте отново за ГЕРБ.
то е ясно, че Герберите са подслушвали 2 милиарда не се правят толкова лесно,
колкото може да звучи. А крадецът винаги
е нащрек. ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
Ченгетата и подопечените се намърдват
обратно. Нищо чудно, че има
недосегаемост на топ-групировките и
олигарсите като ТИМ, Лукойл-Златев,
Георги Гергов, Ганчев, братя Галеви и
др., прикриване на определени незаконни
дейности /случаи като Мишо Бирата,
пристанище Росенец, Митниците и т.н./,
нарастване на битовата и
икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите
И как ще са неизвестни тези лица.
ГЕРБерски са! ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
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393

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643568#id_4582781

jelen

ми Герб окрадаха държавата и съсипаха
бизнеса. от къде пари да се появят? то
няма пари, щото са в 2-милиардната
банкова сметка на Вожда Борисов

394

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643568#id_4582781

jelen

Долу ГЕРБ!
Как ли ще го преживеят това ГЕРБ? А
списъците с мъртви души? То в България
няма толкова хора, колкото ги изкарват
списъците. ГЕРБ разчитат на мъртвите
души, че само зомбита ще им повярват
на това, че няма да крадат. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма!
Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари и бягане от отговорност.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
А прокуратурата я е страх от Цветанов,
иначе ще потвърди целият сигнал. Всички
знаем , че Крайслергейт е истина. Браво
на Станишев, че го направи публично и
официално! ДОЛУ ГЕРБ
БСП са с най-адекватни позиции от
началото на кризата. ГЕРБ само правеха
театрални постановки първо за да
доокрадат всичко, докато не дойде
службеното правителство и второ за да
замазват очите на хората. ДОЛУ ГЕРБ,
които ЗАГРОБИХА БЪЛГАРИЯ за едната
комисионна!
А пак измислиха как да манипулират
изборите герберите. ДОЛУ ГЕРБ!!
Ами ще се наложи, че ГЕРБ почнаха найнагло да си плащат за резултати, а когато
резултатите са фрапантни в полза на
ГЕРБ - дават и бонуси. ДОЛУ ГЕРБ и
манипулирането на обществото!

395

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643565#id_4582786

jelen

396

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643559#id_4582787

jelen

397

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643554#id_4582791

jelen

398

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643563#id_4582793

jelen

399

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643561#id_4582797

jelen

400

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643556#id_4582799

jelen

401

http://www.investor.bg/imenatana-biznesa/114/a/k-naidenovaimotite-v-bylgariia-sa-silnonadceneni,149157/#commentnewest

jelenski

Факт е това. но пак е част от схемата на
ГЕРБ за разграбване и фалиране на
държавата и народа. ДОЛУ ГЕРБ!

402

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/stanishev-ne-seotkazvame-ot-premahvaneto-naploskiiadanyk,149174/#comment-newest

jelenski

Така и трябва. Успех, г-н Станишев!!
ГЕРБ загробиха обикновените граждани в
полза на олигарсите и монополите.

403

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/deputatyt-otgerb-emil-dimitrov-e-bil-v-konfliktna-interesi,149159/#commentnewest

jelenski

Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари и бягане от отговорност.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма . Найденов и Дянков и те
това правиха! Кирил Йорданов също -
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поголовно крадене! ДОЛУ ГЕРБ!

404

http://www.investor.bg/nafokus/441/a/obshtinite-ifinansovoto-ministerstvovliazoha-v-spor-zaradinatrupanitedylgove,149166/#commentnewest

jelenski

Да, част от великия план на ГЕРБ да
загробят България. Крадене и безкрайно
много дългове. Никога повече ГЕРБ! Найадекватни позиции за излизане от
кризата имат БСП и техните листи са найосвежените! Герберите разграбиха
България, ако искате и да я фалирате гласувайте отново за ГЕРБ.

405

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/marin-raikov-imashans-fiskalniiat-rezerv-danadhvyrli-47-mlrdleva,149132/#comment-newest

jelenski

Ааа става дума за тия субсидии, които
герберският бръмбър Найденов найстарателно прибираше! ДОЛУ ГЕРБ!

406

http://www.investor.bg/nafokus/441/a/kabinetyt-odobriizvynrednite-socialni-merki,149133/#comment-newest

jelenski

трябват подобни мерки. Щото ГЕРБ ни
загробиха в мизерия. Най-бедният народ
плаща най-големи сметки, докато
Гробарите дезертираха от отговорност.
ДОЛУ ГЕРБ!

jelenski

Време беше да ги почнат. Борисов
оставка даде, но монополите не пипна!
ДОЛУ ГЕРБ!

jelenski

То това също е част от Герберският план
в комбинация безрасъдното им крадене.
Нали трябва да разграбят максимално
България. ДОЛУ ГЕРБ!

jelenski

ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма

jelenski

Борисов оставка подаде само и само да
не пипа монополите, приятелите си и да
не си разваля доходите. ДОЛУ ГЕРБ!

grigor

демек Гроб се готвят да правят егати
манипулациите само и само да се
докопат до властта. Ще гласувам за БСП!
ПРОТИВ ГЕРБ!

407

408

409

410

411

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/prokuraturatazapochna-proizvodstvo-sreshtushefa-na-beh-zaradinarusheniia,149130/#commentnewest
http://www.investor.bg/novini-ianalizi/339/a/sofix-zatvori-nachervena-teritoriia-za-vtoriporeden-den,149154/#commentnewest
http://www.investor.bg/biudjet-ifinansi/333/a/kalin-hristov-niamaopasnost-za-izpylnenieto-nabiudjeta,149169/#commentnewest
http://www.investor.bg/evropa/33
4/a/ek-oshte-oceniava-jalbatana-chez-sreshtubylgariia,149171/#commentnewest
http://politics.actualno.com/Izborn
ijat-bord-e-edinstvenokonsultant-s-rotacionnopredsedatelstvonews_420364.html
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БСП срещу ГЕРБ е конфликта - всички
други са за разбиване на гласовете.
Срещу ГЕРБ трябва да се гласува,
защото те направиха постоянна
икономическа, социална и политическа
криза. при това умишлено! 2та милиарда
на Борисов не са се появили току-така, а
са плод на 4 години краден
Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари и бягане от отговорност.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма Ченгетата и
подопечените се намърдват обратно.
Нищо чудно, че има недосегаемост на
топ-групировките и олигарсите като ТИМ,
Лукойл-Златев, Георги Гергов, Ганчев,
братя Галеви и др., прикриване на
определени незаконни дейности /случаи
като Мишо Бирата, пристанище Росенец,
Митниците и т.н./, нарастване на
битовата и икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите
Станишев е прав, Цв. Цв дебнел
старателно конкуренцията и въпреки това
подслушване го хванаха с ръце в меда.
Ще гласувам за БСП, против ГЕРБ!
Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари и бягане от отговорност. И
Найденов, Дянков и Борисов само това
правеха. ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
БСП са с най-адекватни позиции от
началото на кризата. ГЕРБ само правеха
театрални постановки първо за да
доокрадат всичко, докато не дойде
службеното правителство и второ за да
замазват очите на хората. ДОЛУ ГЕРБ,
които ЗАГРОБИХА БЪЛГАРИЯ за едната
комисионна!

412

http://politics.actualno.com/63partii-sa-registrirani-v-CIK-oshtetri-iskat-registracija-ot-VASnews_420359.html

grigor

413

http://politics.actualno.com/Shefy
t-na-NAP-vliza-v-listata-zaizborite-na-GERB-kato-ekspertnews_420349.html#

mer

414

http://bulgaria.actualno.com/Izze
ha-tehnika-za-neglasnonabludenie-ot-MVRnews_420338.html

mer

415

http://politics.actualno.com/Deput
atyt-ot-GERB-Emil-Dimitrov-e-bilv-konflikt-na-interesinews_420331.html

mer

416

http://society.actualno.com/Rajko
v-Haresaha-mi-predlojenijata-zaprovejdaneto-na-izborite-naBSP-i-NDSV-news_420326.html

mer

417

http://politics.actualno.com/Slujeb
noto-pravitelstvo-prie-speshenpaket-socialni-merki-za-najbednite-news_420316.html

mer

ми наложи им се да признаят макар и
негласно, че ГЕРБ загробиха България с
алчното си крадене.

418

http://politics.actualno.com/Nikola
j-Conev-sydi-Fandykovanews_420310.html

mer

герберските пластове почнаха да се
разместват. долу герб!!!

419

http://bulgaria.actualno.com/Lilja
na-Pavlova-Ne-sym-vlubena-vBorisov-s-premiera-siobshtuvame-semejno-

mer

а не си! колкото по отричаш толкова пода става. Цв. Цв отричаше за
подслушването - прокуратурата потвърди
сигнала. Айде, айде, кой знае и теб колко
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420

421

422

423

424

425

426

news_420272.html#

цв. цв. те е подслушвал. Долу ГЕРБ!

http://society.actualno.com/Mihail
-Konstantinov-vse-oshte-e-vborda-na-direktorite-naInformacionno-obslujvanenews_420254.html

goran

и той като Вожда Борисов ръси
популизми напред и назад. Никой не му
вярва вече. Какви жертви е направил седи си на поста и си прибира заплатата!
Каквито са ни генералите, такива са ни и
професорите! ДОЛУ ГЕРБ!

goran

какви жертви е направил? седи си на
поста и си получава заплатата, а иначе оставка, оставка. Герберски бръмбар под
прикритие!

goran

Така и трябва. Успех, г-н Станишев!!
ГЕРБ загробиха обикновените граждани в
полза на олигарсите и монополите.

goran

Успех, г-н Станишев!! ГЕРБ загробиха
обикновените граждани в полза на
олигарсите и монополите.

goran

Успех!! ГЕРБ загробиха обикновените
граждани в полза на олигарсите и
монополите.

goran

ми то няма и с какви пари и на едни и на
други да помагате. ГЕРБ опустошиха
всичко по пътя си. България е на път да
фалира. ДОЛУ ГЕРБ! НИКОГА ПОВЕЧЕ

goran

и от къде ги намериха тези пари ми е
много чудно! ДОЛУ ГЕРБ!

http://society.actualno.com/Mihail
-Konstantinov-vse-oshte-e-vborda-na-direktorite-naInformacionno-obslujvanenews_420254.html#cmnt
http://politics.actualno.com/BSPobeshtava-450-leva-minimalnarabotna-zaplata-sled-chetirigodini-news_420249.html
http://politics.actualno.com/Bitkat
a-na-listite-Bojko-sreshtuStanishev-Pavlova-sreshtuOresharski-Cacheva-sreshtuLambo-news_420239.html
http://politics.actualno.com/Grajd
anskata-kvota-na-BSP-KaludiKaludov-Tanu-Kirjakov-i-MartinZahariev-news_420233.html
http://society.actualno.com/Nikog
a-ne-e-stavalo-na-vypros-dapomagame-na-vsichki-kazvafinansovijat-ministyrnews_420415.html
http://business.actualno.com/Ban
kite-vnesoha-246-mln-lv-vyvFonda-za-garantirane-navlogovete-news_420382.html

427

http://society.actualno.com/Prekr
atiha-skandalnoto-delo-MishoBirata-news_420380.html

goran

428

http://business.actualno.com/EKoshte-njama-stanovishte-pojalbata-na-ChEZnews_420425.html

goran

429

http://society.actualno.com/Minior
ite-gotovi-za-nov-protest-news_420424.html

goran

Борисов се готви за избори и си чисти
реномето. Айде все едно не се знаем.
ДОЛУ ГЕРБ!
А ще излезе и ще е против България
сигурно. ГЕРБ продадоха отдавна
националните интереси за комисионни,
докато народа се гърчи в немотия. ДОЛУ
ГЕРБ!
Забатачването всички въгледобивни
дружества в страната е част от
Герберският план в комбинация
безрасъдното им крадене. Нали трябва
да разграбят максимално България.
ДОЛУ ГЕРБ!
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431

http://www.novini.bg/news/12957
9-%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D
0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B3%D
0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D
0%BF%D0%B8%D1%81%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%89%D
0%B5%D1%81%D1%82%D0%B
2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D
0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%
80-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%
B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%BE%D
0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%
BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D
0%BE%D0%BA%D1%80%D0%
B0%D1%82%D0%B8%D1%87%
D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D
0%BE%D1%80%D0%B8.html#c
omments
http://www.novini.bg/news/12952
1%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D
0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%
B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D
1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B
9%D0%BD%D0%B0%D1%82%
D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%B5%D0%BC%D0%B
0-%D1%89%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D
0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8
0%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D
0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D1%82%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4

mer

ГЕРБ се готвят яко да фалшифицират
изборите. Дано не успеят, че ще врътнат
катинара на държавата. ДОЛУ ГЕРБ!!!

mer

Ми ще колабира! Герб се стараха 4
години да колабират не само енергийната
система, но и цялата държава. Такова
крадене и усвояване не е бивало! ДОЛУ
ГЕРБ!
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%D0%B5%D0%BE%29.html#co
mments

432

http://www.novini.bg/news/12952
8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D
0%B0%D0%BD%D1%81%D0%
BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D
0%B8%D1%81%D1%82%D1%8
A%D1%80-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D
0%B0%D1%80%D0%BD%D0%
B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D
0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%
B5%D1%80.html#comments

то баш пожарникарят запали пожара с
протежето си Дянков! Толкова
аматьорщина никога не е имало! долу
ГЕРБ!

mer
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http://www.novini.bg/news/12957
6%D1%81%D0%BB%D1%83%D
0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%
BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B5%D
0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%
80-%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D1%80%D
0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%
BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D
0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%
BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%
B4%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D
0%B3%D0%BE%D1%82%D0%
BE.html#comments

mer

Поредното крадене. Същото беше и с
магистралите. По качество на пътищата
сме на 129 място в света. Трагедия !!! Но
мутрата комунист Бойко Борисов
ЧЕТИРИ години режеше ленти „на всеки
киломитър” и се мислеше за Кольо
Фичето...... ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма !!!!!

434

http://www.novini.bg/news/12953
5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%88%D0%B
5%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D
1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D
0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%
B0%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE%29.html#co
mments

mer

Успех, г-н Станишев!! ГЕРБ загробиха
обикновените граждани в полза на
олигарсите и монополите.
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http://www.novini.bg/news/12956
0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D
0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D
0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80%D
0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%
B5%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%83%D
0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB-%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D
0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D
1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8
2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%
D1%82%D0%B0.html#comment
s
http://www.novini.bg/news/12952
7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D
0%BA%D1%81%D0%B0%D0%
BD%D0%B4%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D
0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8
2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1
%80%D1%82%D0%B8%D1%80
%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D
1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B
D%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D
0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%
BB.html#comments
http://www.novini.bg/news/12951
8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D
0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%
BD%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D
0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D
0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8
2%D0%B5.html#comments

mer

E, как иначе! Борисов се готви за избори
и си чисти реномето. Айде все едно не се
знаем. ДОЛУ ГЕРБ!

mer

Тоя пък къде се бута. Няма никакъв шанс!
БСП срещу ГЕРБ е битката - всички други
са за разбиване на гласовете. Срещу
ГЕРБ трябва да се гласува, защото те
направиха постоянна икономическа,
социална и политическа криза. при това
умишлено! 2та милиарда на Борисов не
са се появили току-така, а са плод на 4
години крадене!

goran

Долу ГЕРБ!
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http://www.novini.bg/news/12949
8-%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0
%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D
1%82%D0%B8.html#comments
http://www.novini.bg/news/12949
2%D0%BA%D1%83%D0%BD%D
0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D
0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D
1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%80%D
1%82%D0%B8%D1%8F%D1%8
2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%81%D
0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D
1%83%D1%81%D0%BA%D0%B
0%D0%BD%D0%B5.html#comm
ents
http://www.novini.bg/news/12946
1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D
0%B8%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B9%D
0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D1%80%D1%8F-%D1%81%D0%B9%D0%BE%D1%80%D
0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%
BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D
0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%
BE%D0%B2%D0%B0.html#com
ments

goran

ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма

goran

има, има. но не си признават. то и без
това не е важно - "България на
приятелите" е повторение на Герберските
политики. ДОЛУ ГЕРБ!

goran

Долу ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
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http://www.novini.bg/news/12944
7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%
B2%D1%81%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D
0%B0%D0%BD-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%88%D0%B
5%D0%B2-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D
0%BA%D1%83%D0%BB%D0%
B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D
1%81%28%D1%81%D0%BD%D0%B
8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%
29.html#comments
http://www.novini.bg/news/12944
2%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D
0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%
BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D
0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D
0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B
2%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D
0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%
B1%D0%BE%D1%80%D0%BD
%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D
0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D1%8F.html#comments

goran

"Движение на приятелите" нямат никакъв
шанс. И те като ГЕРБ искат само да
грабят и да прокарват лобистки закони за
комисионни! ДОЛУ ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма

goran

ГЕРБ се готвят яко да фалшифицират
изборите. Дано не успеят, че ще врътнат
катинара на държавата. ДОЛУ ГЕРБ!!!
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http://www.novini.bg/news/12939
4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D
0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%
B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%
BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B4-%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8
7%D0%BD%D0%B8%D1%82%
D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D
0%BE%D1%80%D0%B8.html#c
omments
http://www.novini.bg/news/12938
6%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D
1%88%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D
1%83%D1%82%D0%B0%D1%8
2-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%B1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BA%D0%B0%D1%80%D0%
B2%D0%B0%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8
1-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D
0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%
B8.html#comments

goran

ГЕРБ се готвят яко да фалшифицират
изборите. Дано не успеят, че ще врътнат
катинара на държавата. ДОЛУ ГЕРБ!!!

goran

Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари и бягане от отговорност.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма Ченгетата и
подопечените се намърдват обратно.
Нищо чудно, че има недосегаемост на
топ-групировките и олигарсите като ТИМ,
Лукойл-Златев, Георги Гергов, Ганчев,
братя Галеви и др., прикриване на
определени незаконни дейности /случаи
като Мишо Бирата, пристанище Росенец,
Митниците и т.н./, нарастване на
битовата и икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите
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http://www.novini.bg/news/12938
4-%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D
0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D
0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%
BD%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D
1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8
6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D
0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D
0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%
B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D
0%B4%D1%83-2-%D0%B8-5%D0%BC%D0%BB%D1%80%D
0%B4-%D0%BB%D0%B2-.html
http://www.novini.bg/news/12937
6%D1%81%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%88%D0%B
5%D0%B2%D1%81%D0%BE%D1%86%D
0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%
B8%D1%81%D1%82%D0%B8%
D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%8E%D
0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%
B0%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.
html

goran

Яне продължава да обслужва интересите
на ГЕРБ и си заработва комисионната.
ДОЛУ ГЕРБ!

goran

Успех, г-н Станишев!! ГЕРБ загробиха
обикновените граждани в полза на
олигарсите и монополите.

447

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5660771#commentsBl
ock

darkou

448

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5655931#commentsBl
ock

darkou

е, то има и процент на статистическа
грешка. Не можем да позволим на ГЕРБ
да ни фалират официално и да
разпродадат държавата. ГЕРБ са
Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма. УСПЕХ НА БСП!
Не можем да позволим на ГЕРБ да ни
фалират официално и да разпродадат
държавата. ГЕРБ са Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма.
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http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5644571#commentsBl
ock

darkou

450

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5648071#commentsBl
ock

darkou

451

http://offnews.bg/index.php/1785
76/dvizhenie-bg-se-zhalvasreshtu-priyatelite-na-tsetska-vpleven#comment-60459

emo

452

453

454

455

456

457

http://offnews.bg/index.php/1785
50/stanishev-po-visok-danak-ipo-skap-tok-zabogatite#comment-60460
http://offnews.bg/index.php/1786
43/partiite-obeshtaha-da-nekradat-glasove-na-izborite
http://offnews.bg/index.php/1785
85/nova-kriza-s-toka-minite-iaets-edva-rabotyat#comment60462
http://offnews.bg/index.php/1784
39/shemata-po-koyato-cheziztochva-parite-ni#comment60463
http://offnews.bg/index.php/1783
02/oshte-44-miliona-iztekoha-otmitnitsite-za-mesets#comment60464
http://offnews.bg/index.php/1784
58/neli-ognyanova-grazhdaniteimat-pravo-da-znayat-dali-sa-bilipodslushvani-video#comment-

А дано! Щото прокуратурата вече доказа,
че сигнала на Станишев е достоверен. Да
се махат ГЕРБерските бръмбари! ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
Успех, г-н Станишев!! ГЕРБ загробиха
обикновените граждани в полза на
олигарсите и монополите.
Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари и бягане от отговорност.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма Ченгетата и
подопечените се намърдват обратно.
Нищо чудно, че има недосегаемост на
топ-групировките и олигарсите като ТИМ,
Лукойл-Златев, Георги Гергов, Ганчев,
братя Галеви и др., прикриване на
определени незаконни дейности /случаи
като Мишо Бирата, пристанище Росенец,
Митниците и т.н./, нарастване на
битовата и икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите
Успех, г-н Станишев!! ГЕРБ загробиха
обикновените граждани в полза на
олигарсите и монополите.

emo

ГЕРБ се готвят яко да фалшифицират
изборите. Дано не успеят, че ще врътнат
катинара на държавата. ДОЛУ ГЕРБ!!!
A то сега се почва. Нали си сложиха
своите хора в ЧЕЗ. Класическа ГЕРБ
история - крадене на народни пари и
бягане от отговорност. ГЕРБ - Граждани
за Европейско Развитие на Бандитизма
То 2 млрд не е правят лесно. Герберските
прийоми са разнообразни. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма

emo

emo

emo

emo

Герберските прийоми са разнообразни.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма

emo

Съгласен съм с г-жа Огнянова. След като
и прокуратурата доказа, че сигналите на
Станишев са достоверни, ми става ясно,
че живеем в 1984 и тя е още по-страшна
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458

http://offnews.bg/index.php/1784
58/neli-ognyanova-grazhdaniteimat-pravo-da-znayat-dali-sa-bilipodslushvani-video#comment60465

459

http://offnews.bg/index.php/1785
10/na-zhivo-ot-13-ch-skandalatmezhdu-sotsiolizite#comment60466

460

461

http://offnews.bg/index.php/1764
76/tsvetanov-nahlu-v-studio-dase-razpravya-sasstanishev/comment-page2#comment-60467
http://offnews.bg/index.php/1768
14/andrej-rajchev-balgarite-neiskat-kapitalizam#comment60468

от Оруеловата. Цв.Цв дебне!

emo

ДОЛУ ГЕРБ!
Ми ГРОБ си купуват социологически
резултати, за да замазват очите на
хората. В действителност никой не ги
иска щото вече всички знаят какво
означава ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
След като и прокуратурата доказа, че
сигналите на Станишев са достоверни,
ми става ясно, че живеем в 1984 и тя е
още по-страшна от Оруеловата. Цв.Цв
дебне и лъже! ДОЛУ ГЕРБ!

emo

emo

Българите не искат ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма

emo

462

http://offnews.bg/index.php/1774
83/student-na-ministerskasavetnichka-poluchi-2-4-mlnleva-za-4-mesetsa-otmomn#comment-60469

emo

463

http://offnews.bg/index.php/1772
89/gerb-vodi-s-4-5-na-bsp-14-zapartiya-na-protesta#comment60470

emo

464

http://offnews.bg/index.php/1774
83/student-na-ministerskasavetnichka-poluchi-2-4-mlnleva-za-4-mesetsa-otmomn#comment-60472

Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари и бягане от отговорност.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма Ченгетата и
подопечените се намърдват обратно.
Нищо чудно, че има недосегаемост на
топ-групировките и олигарсите като ТИМ,
Лукойл-Златев, Георги Гергов, Ганчев,
братя Галеви и др., прикриване на
определени незаконни дейности /случаи
като Мишо Бирата, пристанище Росенец,
Митниците и т.н./, нарастване на
битовата и икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите
При условие, че статистическата грешка е
3%. На всички ни е ясно, че ГРОБ си
купуват социологически резултати, за да
замазват очите на хората. В
действителност никой не ги иска щото
вече всички знаят какво означава ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма ! Долу ГЕРБ!
Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари и бягане от отговорност.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма

emo
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465

http://offnews.bg/index.php/1765
72/tova-li-e-krajslerat-zapodslushvaniya#comment-60473

emo

466

http://offnews.bg/index.php/1762
17/mira-yanova-vnushava-seche-seriozna-pobeda-na-gerboznachava-manipulatsiya-naizborite#comment-60475

emo

467

http://offnews.bg/index.php/1764
28/lilyana-pavlova-obyavi-vojnana-sluzhebniyapremier#comment-60476

emo

468

http://offnews.bg/index.php/1761
41/skandal-mezhdu-sotsiolozitezaradi-misterioznoizsledvane#comment-60477

emo

469

http://afera.bg/razsledvania/4066
0.html#comment-346343

korn

470

http://afera.bg/pozitsia/40708.htm
l#comment-346344

korn

471

http://afera.bg/pozitsia/40694.htm
l#comment-346345

korn

472

http://afera.bg/reporter/40703.ht
ml#comment-346347

korn

473

http://afera.bg/skandalno/40685.
html#comment-346349

korn

474

http://afera.bg/skandalno/40676.
html#comment-346350

korn

След като и прокуратурата доказа, че
сигналите на Станишев са достоверни,
ми става ясно, че живеем в 1984 и тя е
още по-страшна от Оруеловата. Цв.Цв
дебне и лъже! ДОЛУ ГЕРБ!
На всички ни е ясно, че ГРОБ си купуват
социологически резултати, за да
замазват очите на хората. В
действителност никой не ги иска щото
вече всички знаят какво означава ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма ! Долу ГЕРБ!
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
На всички ни е ясно, че ГРОБ си купуват
социологически резултати, за да
замазват очите на хората. В
действителност никой не ги иска щото
вече всички знаят какво означава ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма ! Долу ГЕРБ!
ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма ! Долу ГЕРБ!
замазват очите на хората. никой не ги
иска щото вече всички знаят какво
означава ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма ! Долу ГЕРБ!
Обедняването на хората с около 21-22%
за четирите ГЕРБави години, при
отчитане на повишаването на цените на
група от 20 основни потребителски стоки,
в т.ч. увеличаването на цената на тока с
общо 18 %. Oсвен това увеличаването на
безработицата е с над 40%, т.е. нови над
400 000 безработни. Реалната
безработица не е 12.4% /само за
регистрираните, според МТ и НСИ/, а е
близо 20% !!! Младежката безработица е
по-страшна и тя е около 30% –
протестиращите млади хора в страната
показват това.
какво означава ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма !
Долу ГЕРБ!
A и всички знаят какво означава ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма ! Долу ГЕРБ!
Успех на Станишев!! ГЕРБ загробиха
обикновените граждани в полза на
олигарсите и монополите.
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475

http://afera.bg/reporter/40670.ht
ml#comment-346351

korn

476

http://afera.bg/reporter/40654.ht
ml#comment-346352

korn

477
478

http://afera.bg/mishena/40649.ht
ml#comment-346353
http://afera.bg/pozitsia/40637.htm
l#comment-346354

Класическа ГЕРБ история - крадене на
народни пари и бягане от отговорност.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма Ченгетата и
подопечените се намърдват обратно.
Нищо чудно, че има недосегаемост на
топ-групировките и олигарсите като ТИМ,
Лукойл-Златев, Георги Гергов, Ганчев,
братя Галеви и др., прикриване на
определени незаконни дейности /случаи
като Мишо Бирата, пристанище Росенец,
Митниците и т.н./, нарастване на
битовата и икономическата престъпност,
безнаказаност на циганските банди по
места, както и усещането за нарастнали
несигурност и несправедливост у
гражданите. След като и прокуратурата
доказа, че сигналите на Станишев са
достоверни, ми става ясно, че живеем в
1984 и тя е още по-страшна от
Оруеловата. Цв.Цв дебне и лъже! ДОЛУ
ГЕРБ!
Яне продължава да обслужва интересите
на ГЕРБ и си заработва комисионната.
ДОЛУ ГЕРБ!
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
След като и прокуратурата доказа, че
сигналите на Станишев са достоверни,
ми става ясно, че живеем в 1984 и тя е
още по-страшна от Оруеловата. Цв.Цв
дебне и лъже! ДОЛУ ГЕРБ!
След като и прокуратурата доказа, че
сигналите на Станишев са достоверни,
ми става ясно, че живеем в 1984 и тя е
още по-страшна от Оруеловата. Цв.Цв
дебне и лъже! ДОЛУ ГЕРБ!

korn
korn

479

http://afera.bg/mishena/40641.ht
ml#comment-346355

korn

480

http://afera.bg/reporter/40633.ht
ml#comment-346356

korn

481

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/raykov_largoto_dava_evr
opeyski_lik_na_sofiya183274.html?rand=0.388784357
3871199#comments

delmano

Герберски пиар по време на
икономическа, политическа и социална
криза. Долу ГЕРБ!

482

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/plevneliev_da_pomog
nem_na_bednite183273.html?rand=0.605845982
1987912#comments

delmano

Празни приказки! ГЕРБ направиха
разликата бедни-богати толкова
фрапантна! ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
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483

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/vcc_osvobodi_vreme
nno_peevski_kato_sledovatel183267.html?rand=0.270251376
20053274#comments

delmano

Каквито ни генералите, такива ни и
магистратите. ДОЛУ ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма

484

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/ntsiom_gerb__244_bsp_
_175_183266.html?rand=0.895975919
648831#comments

delmano

Ми ГРОБ си купуват социологически
резултати, за да замазват очите на
хората. В действителност никой не ги
иска щото вече всички знаят какво
означава ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма! За БСП против
ГЕРБ!

485

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/vseki_chetvarti_balgari
n_iska_boyko_za_premier183074.html?rand=0.677180629
0905676#comments

delmano

A и всички знаят какво означава ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма ! Долу ГЕРБ!

486

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/siderov_v_gabon_pensiy
ata_e_194_evro_da_ne_sme_po
glupavi_ot_plemeto_bantu183147.html?rand=0.469879984
7126859#comments

delmano

A и всички знаят какво означава ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма ! Долу ГЕРБ!

487

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/stanishev_shte_vdigne
m_na_krak_ikonomikata183254.html?rand=0.174802302
11588443#comments

delmano

Успех на Станишев!! ГЕРБ загробиха
обикновените граждани в полза на
олигарсите и монополите.

488

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/obviniteli_pribraha_br
ambari_ot_mvr183170.html?rand=0.734067725
9611976#comments

delmano

След като и прокуратурата доказа, че
сигналите на Станишев са достоверни,
ми става ясно, че живеем в 1984 и тя е
още по-страшна от Оруеловата. Цв.Цв
дебне и лъже! ДОЛУ ГЕРБ!

489

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/prof_konstantinov_gerb_
vzimat_nad_90_deputati183087.html?rand=0.062546142
65961067#comments

delmano

жалък герберски подлизурко. нали
подаваше оставка - що е на работа??
ГЕРБерските боклуци продължават да ни
замърсяват с бандитизма си!

490

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/shefat_na_politsiyata_v
_shumen_oglavi_listata_na_gerb
183073.html?rand=0.418090970
329415#comments

delmano

ченгесарска партия с желание да
разпродаде България за комисионна.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма! ДОЛУ ГЕРБ!

	
  

84	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

05/04/2013	
  
	
  
491

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643583#id_4583040

moriz

Успех на Станишев!! ГЕРБ загробиха
обикновените граждани в полза на
олигарсите и монополите! ДОЛУ ГЕРБ!

492

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643582#id_4583043

moriz

ГЕРБ се готвят яко да фалшифицират
изборите. Дано не успеят, че ще врътнат
катинара на държавата. ДОЛУ ГЕРБ!!!

493

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643580#id_4583044

moriz

494

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/03/2034690_mihail_kos
tantinov_ostava_v_informacionn
o_obslujvane/?p=0#addcomment

stefan savov

495

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/03/2034611_dve_strani
ci_pravila_otneha_vremeto_na_p
urvoto/?p=0#addcomment

stefan savov

496

497

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/03/2034493_podpisi_na
_hora_bez_izbiratelni_prava_sa_
izpolzvani_za/?p=0#addcomment
http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/04/2035013_samo_za_
den_dvama_otpadnaha_ot_grajd
anskata_kvota_v/?p=0#addcom
ment

stefan savov

stefan savov

498

http://www.dnevnik.bg/biznes/20
13/04/04/2034967_ot_nachaloto
_na_mai_vliza_v_sila_zlatniiat_st
andart_za/?p=0#addcomment

stefan savov

499

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/2013/04/04/2035006_sp
iraneto_na_zelenite_centrali_zap
ochna/?p=0#addcomment

stefan savov

500

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/03/203
4712_mnogo_energiia_sumniteln
i_narusheniia/?p=0#addcomment

stefan savov

501

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/03/203
4681_emil_dimitrov_e_v_konflikt
_na_interesi/?p=0#addcomment

stefan savov

	
  

каквито ни генерало-пожарникарите,
такива ни и магистратите.
а уж щеше да си ходи доброволно. няма
такова нещо - герберите го искат да им
помага по време на изборите. То бива
бива, ама ГЕРБ наистина са Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
само се мотат. ГЕРБ се готвят яко да
фалшифицират изборите. Дано не
успеят, че ще врътнат катинара на
държавата. ДОЛУ ГЕРБ!!!
то това е началото само: ГЕРБ се готвят
яко да фалшифицират изборите. Дано не
успеят, че ще врътнат катинара на
държавата. ДОЛУ ГЕРБ!!!
за сега само БСП с ясна програма за това
какви действия да се предприемат да се
извади България от герберското блато, в
което богатите стават свръх богати, а
бедните -свръх бедни
това ако не са закони за защита на
лобистки интереси...герберите
продължават задкулисната си работа
постоянно. ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
Колко пари източиха герберите с тази
зелена енергия! КОЖОДЕРИ!
Колко пари източиха герберите с тази
зелена енергия! КОЖОДЕРИ! Грабене и
защитаване на лобистки интереси беше
единственото, което герберите правеха.
Верно са ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
класическата герберска схема за грабене,
точене и усвояване на средства - от
държавния резерв до Еврофондовете. Не
случайно ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
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502

503

504

505

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/redakcionni_komentari/
2013/04/03/2034766_kogato_ger
b_te_razljubi/?p=0#addcomment
http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/03/203
4769_bez_zashtiteni_svideteli_p
o_prokurorskata_proverka_za/?p
=0#addcomment
http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/03/203
4727_i_vtoriiat_naznachen_ot_g
erb_oblasten_upravitel_na/?p=0#
addcomment
http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/02/203
4201_gerb_predstavi_tejkata_si_
artileriia_za/?p=0#addcomment
http://politics.actualno.com/Politic
heskite-partii-podpisahadogovor-za-chestni-izborinews_420450.html
http://politics.actualno.com/Stanis
hev-Ne-lamtim-za-vlast-a-zaspravedlivost-news_420444.html

stefan savov

stefan savov

stefan savov

stefan savov

герб си измиват ръцете и се правят на
неразбиращи, а всъщност изкупителните
жертви са грабели, усвоявали и
плячкосвали всичко с благословията на
вожда и подопечените му. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
След като и прокуратурата доказа, че
сигналите на Станишев са достоверни,
ми става ясно, че живеем в 1984 и тя е
още по-страшна от Оруеловата. Цв.Цв
дебне и лъже! ДОЛУ ГЕРБ!
те всичките са ченгета там. Сила партия
е ГЕРВ. Видяхме ги 4 години какви
зулуми насътвориха и накрая побързаха
да се ометат от отговорност. Никога
повече ГЕРБ!
ченге до мутра, мутра до ченге и крадци
навсякъде. те всичките са ченгета там.
Сила партия е ГЕРВ. Видяхме ги 4 години
какви зулуми насътвориха и накрая
побързаха да се ометат от отговорност.
Никога повече ГЕРБ!

tutu

ГЕРБ се готвят яко да фалшифицират
изборите. Дано не успеят, че ще врътнат
катинара на държавата. ДОЛУ ГЕРБ!!!

tutu

Успех, г-н Станишев!! ГЕРБ загробиха
обикновените граждани в полза на
олигарсите и монополите.

tutu

Статистическата грешка е 3%, така че
имаме шанс срещу ГЕРБ. Успех на БСП!

tutu

демек само ще крадат и ще се правят, че
работят. То е ясно, че Герб се стягат за
яко фалшифициране. НИКОГА ПОВЕЧЕ
ГЕРБ!!!

510

http://politics.actualno.com/Shefy
t-na-NAP-vliza-v-listata-zaizborite-na-GERB-kato-ekspertnews_420349.html

tutu

мутра до мутра, крадец до крадеца. те
всичките са ченгета там. Сила партия е
ГЕРВ. Видяхме ги 4 години какви зулуми
насътвориха и накрая побързаха да се
ометат от отговорност. Никога повече
ГЕРБ!

511

http://www.novini.bg/news/12959
6%D0%BD%D1%86%D0%B8%D
0%BE%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%B1-24-4%D0%B1%D1%81%D0%BF-175-%D0%B4%D0%BF%D1%81-65-

bau

Статистическата грешка е 3%, така че
имаме шанс срещу ГЕРБ. Успех на БСП!

506

507

508

509

http://politics.actualno.com/NCIO
M-GERB---244--BSP---175-news_420433.html
http://politics.actualno.com/Izborn
ijat-bord-e-edinstvenokonsultant-s-rotacionnopredsedatelstvonews_420364.html
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%D0%B0%D1%82%D0%B0%D
0%BA%D0%B05.html#comments

512

513

http://www.novini.bg/news/12952
1%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D
0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%
B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D
1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B
9%D0%BD%D0%B0%D1%82%
D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%B5%D0%BC%D0%B
0-%D1%89%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D
0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8
0%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D
0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D1%82%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE%29.html#co
mments
http://news.ibox.bg/material/id_6
55651033/#clist

514

http://news.ibox.bg/material/id_1
011431773/#clist

515

http://news.ibox.bg/material/id_7
35996904/#clist

516

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/yane_ima_bg_polititsi_v_
ofshorliyks183340.html?rand=0.657981610
8851769#comments

517

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/tsvetanov_gerb_nyama_
da_se_koalira_s_bsp183324.html?rand=0.782310202
0649333#comments

bau

ми как да не колабира - окрадаха я. и
народа колабира - най-ниски заплати и
най-високи цени. Бойковата чета начело с
Дянков ни обезглави, сега искат да
затворят и държавата. ГЕРБ - Граждани
за Европейско Развитие на Бандитизма!
ДОЛУ ГЕРБ!

moximilian

Статистическата грешка е 3%, така че
имаме шанс срещу ГЕРБ. Успех на БСП!

moximilian

ГЕРБ се готвят яко да фалшифицират
изборите. Дано не успеят, че ще врътнат
катинара на държавата. ДОЛУ ГЕРБ!!!

moximilian

то това не е нещо, с което трябва да се
хвалите. ГЕРБерите са крадци, бандити и
мутри, не случайно ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма

max

Яне работи ъндъркавър за бате му Бойко.
Как винаги кога Бойко закъса, Яне
изважда папки да измества вниманието
от бате му. Герберите така се омазаха, че
ще видят втори мандат през крив
макарон!

max

То пък щото някой иска да се коалира с
ГЕРБ. Никой не ги иска, след като
толкова злини и кражби направиха. ГЕРБ
фалираха България! И май-май вече
осъзнават, че са бита карта и искат да се
коалират с БСП, ама не ги искат. ДОЛУ
ГЕРБ!
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max

И аз ги виня ГЕРБ не само за СРС-тата,
ми и за минималните заплати,
минималните пенсии, гигантските цени и
огромнатата безработица...И като съм
почнал да кажа и как сринаха бизнеса, как
разпродадоха държата, как усвоиха
еврофондовете...Въобще дълъг е
списъка! Права е г-жа Манолова! ДОЛУ
ГЕРБ!

max

ГЕРБ е бита карта! ДОЛУ ГЕРБ

grom

То само 4% е статистическата грешка.
ГЕРБ немат шанс вече. А и нали знаете,
какво значи ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма.

521

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/stanishev_shte_vdigne
m_na_krak_ikonomikata183254.html?rand=0.292531526
51481196#comments

grom

ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма

522

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013/stanishev_shte_vdigne
m_na_krak_ikonomikata183254.html?rand=0.968808292
6038204#comments

tyk

Успех, г-н Станишев! Само БСП може да
извади България от разгрома на ГРОБ

523

http://www.standartnews.com/bal
gariyaobshtestvo/obviniteli_pribraha_br
ambari_ot_mvr183170.html?rand=0.476857973
36910385#comments

tyk

ДОЛУ ГРОБ!

524

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/boyko_blagodari_na_bar
ozu_za_parite_za_zemedelie183297.html?rand=0.882648103
4319509#comments

tyk

А поредната пиарска намеса. Европа
пусна парите щото вече ги няма угоените
бръмбари Найденов, Дянков и другите
лични герберски пиявици да усвояват.
ДОЛУ ГЕРБ!

525

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/tsvetanov_gerb_nyama_
da_se_koalira_s_bsp183324.html?rand=0.053193422
267777346#comments

tyk

Бе никой не ги иска тия, те какво се
правят на ощипани. Долу Гробарите!

518

519

520

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/manolova_vini_gerb_za_
8_srsta_na_chas183345.html?rand=0.910479853
0034357#comments
http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/ntsiom_gerb__244_bsp_
_175_183266.html?rand=0.316650822
3512636#comments
http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/ntsiom_gerb__244_bsp_
_175_183266.html?rand=0.939480728
5025359#comments
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526

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/eksdeputatat_emil_dimitr
ov_oblagodetelstval_firmi_na_m
ayka_si183168.html?rand=0.977992784
2562054#comments

ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма

tyk

527

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643714#id_4584540

moriz

528

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643709#id_4584544

moriz

529

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643718#id_4584546

moriz

530

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643719#id_4584560

moriz

531

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643715#id_4584594

moriz

532

http://www.segabg.com/article.ph
p?id=643721#id_220168

moriz

533

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/05/2035455_slab_inter
es_samo_shestima_shte_se_pro
bvat_za/?p=0#addcomment

croushet

534

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/04/2035335_meglena_
kuneva_obvini_gerb_za_problem
ite_s_partiinite/?p=0#addcomme
nt

croushet

ГЕРБ така ни надписаха сметките, че не
само енергетиката мина на аварийки.
Народа е на аварийка за реанимация.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма!
Мда, несъмнено и нашите муцуни са там.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
ДОЛУ ГЕРБ! Това са най-гадната и
крадлива пасмина, която разграби
България, че и Европа. Втори мандат НИКОГА!
То затова на Цветанов ушите са такива
голеееееми. За да послушва народа. В
Америка цял президент подаде оставка
като го хванаха да послушва, Цветанов за
втори мандат се стяга. ДОЛУ ГЕРБ!
А то на Дянков не му стигна държавният
резерв, здравеопазването и
осигуровките, ми и Сребърният фонд.
КРАДЕЦ и КОЖОДЕР! Този е за публичен
линч, заедно с шефа му Борисов. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
Внимавайте за кого гласувате, че
Цветанов и Борисов се готвят да крадат и
подслушват още. ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
дефакто само Герб и БСП могат да
сформират кабинет. Герберите са
толкова компроментирани с
разграбването и подслушването, че
просто нямат шанс. Уотъргейт струваше
поста на Никсън, в България обаче
Цветанов се готви за нов мандат въпреки
Крайслергейт. ГЕРБ верно са шайка
бандити.
Герб да бяха виновни само за това...Те
фалираха държавата, закотвиха на
минимум пенсии и заплати, вдигнаха до
небесата цените и безработицата, докато
междувременно яко крадеха и от
Еврофондовете и от държавния резерв.
Така че, никакъв мандат за тези гробари,
дето смазаха малкия и средния бизнес в
полза на монополите с приятелите им.
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535

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/citat_na_denia/2013/04/04/2035
214_citat_na_denia_sociolozite_
da_si_uednakviat_metodikite/?p=
0#addcomment

536

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/04/2035314_gerb_chisti_i
midja_si_vuv_varna_s_ostavka_
na/?p=0#addcomment

croushet

537

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/05/2035467_borisov_i_di
ankov_shte_poluchat_plaketi_za
_zaslugi_kum/

croushet

538

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/ivan-stankovrazdrobiavaneto-na-zemedelietoe-nai-goliamata-greshka-naprehoda,149234/#commentnewest

539

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/fotovoltaichnitecentrali-protestirat-sreshtureshenieto-za-izkliuchvanetoim,149179/#comment-newest

540

541

542

543

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/ianev-v-techa-sofshorni-smetki-figurirat-nashibiznesmeni-politici-isociolozi,149226/#commentnewest
http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/04/203
5397_kritichno_izkljuchvane/?p=
0#addcomment
http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/04/203
5376_parite_na_durjavnite_druje
stva_poveche_prozrachnost_i/?p
=0#addcomment
http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/04/203
5006_spiraneto_na_zelenite_cen
trali_zapochna/?p=0#addcomme
nt

хахахах, смешки! да не свършиха парите
за социолозите или това е част от пиара?
Герб са вече жалки в опитите си да
манипулират общественото мнение!

croushet

той техния Кирил Йорданов 1.5 млн от
Варна присвоил, те с една оставка се
опитват пролет да правят. Много са зле!
Верно ГЕРБ са Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
За какви заслуги??? За това че
разграбиха България и сведоха
стандарта на живот на хората до
минимум? Или за това, че хората
започнаха да се самозапалват заради
тях??? Долни ГЕРБ!

jelenski

Най-голямата грешка беше управлението
на ГЕРБ! Толкова аматьорщина и
крадене, думи нямам! Найденов
специално беше първа писта за
усвояване на зземеделските пари!

jelenski

тия дето се оплакват са тия дето крадаха
от хората като невидяли. Кой има
фотоволтаични централи - герберите! кой
краде - герберите! ДОЛУ ГЕРБ!

jelenski

А дано излязат да видим къде са си крили
милионите герберските умници! Шайка
бандити

croushet

адски некомпетентни, безочливи,
арогантни и нагли! Вярно е, ГЕРБ са
Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма

croushet

Как ме съмнява да стане това...Герберите
няма да позволява. Как ще си крадат на
воля иначе?

croushet

чудно! писна ми да плащам измислени
неща - купили ги в китай с най-малко
инвестиции и ни ги пробутваха по
монополската линия на безбожно високи
цени! Такова разграбване на народа
спретнаха Герб, че не е истина! Един път
не помислиха за обикновените граждани,
сега предизборно се сетили.
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544

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/04/203
5037_vss_za_poreden_put_usluj
i_na_delian_peevski/?p=0#addco
mment

croushet

545

http://politics.actualno.com/38partii-i-7-koalicii-shte-se-javjatna-izborite--news_420520.html

max

546

http://politics.actualno.com/Kakv-ramkite-na-zakonnoto-sepodslushva-nezakonnonews_420511.html

max

547

http://politics.actualno.com/JaneJanev-Imame-imenata-nabylgari-ot-svetovnija-ofshorenskandal-i-shte-gi-kajemnews_420508.html

max

548

http://bulgaria.actualno.com/CIKprenasrochva-za-9-april-jrebijaza-nomerata-v-izbornatabuletina-news_420487.html

max

549

http://politics.actualno.com/RZSKostov-Kuneva-i-Kabaivanov-saot-edin-kryjok-news_420458.html

max

550

551

http://politics.actualno.com/Politic
heskite-partii-podpisahadogovor-za-chestni-izborinews_420450.html
http://politics.actualno.com/Stanis
hev-Ne-lamtim-za-vlast-a-zaspravedlivost-news_420444.html

някои хора се уреждат нонстоп. както
виждаме герберите почнали да правят
услуги за подобряване на имиджа... думи
нямам!
Обедняването на хората е с около 2122% за четирите ГЕРБ-ави години при
отчитане на повишаването на цените на
група от 20 основни потребителски стоки,
в т.ч. увеличаването на цената на тока с
общо 18 % /5+13. Освен това
увеличаване на безработицата с над 40%
или с над 400 000 нови безработни!
Заграбване на общо над ДВА милиарда
лева от резерва на НЗОК и лични
здравни вноски на осигуряващите се
българи. Ето това е ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
В САЩ президент си подаде оставката
заради това, че го хванаха да послушва,
в България - Цветанов се стяга да
подслушва и манипулира целият народ
още веднъж. Ненормална ситуация!
ДОЛУ ГЕРБ!
Яне работи ъндъркавър за бате му Бойко.
Как винаги кога Бойко закъса, Яне
изважда папки да измества вниманието
от бате му. Герберите така се омазаха, че
ще видят. Дано излязат имената на тия
хубавци с офшорките!
Да идват избори и ГЕРБ да се махат от
България веднъж завинаги! ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
Яне работи ъндъркавър за бате му Бойко.
Как винаги кога Бойко закъса, Яне
изважда папки да измества вниманието
от бате му. Герберите така се омазаха, че
ще видят. Дано излязат имената на тия
хубавци с офшорките!
Такова фалшифициране ще бъде на тези
избори, че не е истина...Герб са яко
стреснати и са готови на всичко, за да не
си загубят имунитета! Долу ГЕРБ!

max

max

Успех на БСП! ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма

552

http://politics.actualno.com/NCIO
M-GERB---244--BSP---175-news_420433.html

max

ДОЛУ ГЕРБ загробиха България!

553

http://politics.actualno.com/Delja
n-Peevski-veche-ne-esledovatel-news_420428.html

max

ццц. герберите са на зор щом почнаха да
правят услуги и на опозицията. разклати
им се стола и се уплашиха за имунитета
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554

http://politics.actualno.com/Shefy
t-na-NAP-vliza-v-listata-zaizborite-na-GERB-kato-ekspertnews_420349.html

max

ццц милиционер - мутра, милиционер мутра, милиционер - мутра...Пак се готвят
да крадат милиони и милиарди...Долу
ГЕРБ!

555

http://www.novini.bg/news

mart

олигарсите ги удари в джоба и хоп тревогите забиха! ДОЛУ ГЕРБ!

mart

не ни заплашва - просто ГЕРБ крадоха,
крадоха, крадоха. как ще крадат ако не с
ток?? Долу ГЕРБ!

mart

ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма

556

557

http://www.novini.bg/news/12981
2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0
%B9%D1%87%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0
%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B
2-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D
0%BB%D0%B0%D1%88%D0%
B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D
0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D
0%B0.html#comments
http://www.novini.bg/news/12981
4-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D
0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D0%BC%D1%87%D0%BE%D0%B2%D
0%B5%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%B1%D1%81%D0%BF%D1%80%D0
%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B4%D
0%BD%D0%B5%D1%88.html#c
omments
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558

559

http://www.novini.bg/news/12980
2%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D
0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8
6%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D
0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D
1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%84%D1%88%D
0%BE%D1%80%D0%BB%D0%
B8%D0%B9%D0%BA%D1%81%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE%29.html#co
mments
http://www.novini.bg/news/12986
6%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D
0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%
B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D1%82%D
0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0
%BC%D0%B0%D1%82%D0%B
0-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D
0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D
1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B
2%D0%BE.html#comments

560

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5663071#commentsBl
ock

561

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5647271#commentsBl
ock

mart

Яне работи ъндъркавър за бате му Бойко.
Как винаги кога Бойко закъса, Яне
изважда папки да измества вниманието
от бате му. Герберите така се омазаха, че
ще видят. Дано излязат имената на тия
хубавци с офшорките!

mart

абсурдно, абсурдно - ама прекратили
договора. Герберите почнаха да бягат и
от фирмите си-фантоми от отговорност

darkou

Начи Герб имат пари за СРС-та и хора
дето да слушат записите и въобще
цялата незаконна дейност, но нямат пари
за хората. Райков първото дето направил
е да даде 10 млн за ремонт на Бояна, а 3
седмици се мота за 50 лева да даде на
най-бедните. Просто какъв е тоя цирк де
ГЕРБ правят! За затвор са!

darkou

В САЩ президент бе свален за
подслушване, а да видим България пак
ли ще се прочуе в цял свят с глупост - ако
Цветанов бъде преизбран, тази държава
е пред закриване! ГЕРБ - Граждани за
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http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5649511#commentsBl
ock

darkou
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http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5661571#commentsBl
ock

darkou

564

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5663271#commentsBl
ock

darkou

565

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5663311#commentsBl
ock

darkou

566

http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5663211#commentsBl
ock

darkou

567

http://offnews.bg/index.php/1788
48/mira-radeva-i-drugi-sotsioloziimat-moite-danni-no-ne-gikazvat#comment-60827

korn

568

http://offnews.bg/index.php/1787
61/kato-gledam-kakav-sotsiologe-radeva-me-e-strah-da-otida-nalekar-video#comment-60831

korn

569

http://offnews.bg/index.php/1788
21/plashtame-3-pati-povecheskapa-energiya-otkolkotoevropa-ni-zadalzhi#comment60833

korn

А да видим какво ще направите, щото
доста народ в джоба на ГЕРБ. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
Да излезнат и нашите хубавци да ги
видим...Бат Бойко с 2 млрд по сметка,
народа с 2 лева в джоба бяга от
контрольори. ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
А да видим какво ще направите, щото
доста народ в джоба на ГЕРБ. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
Герберите се мъчат да си чистят
реномето, но може ли една оставка да
върне 1.5 млн, които Кирил Йорданов
задигнал от Варна с благословията на
ГЕРБ???ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
За подслушвания, коли, апартаменти и
екскурзии разбира се, че пари има.За
обикновените граждани копче няма. ГЕРБ
- Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
Като е гушнала бонуса за надписаните
проценти на Герб как няма да е доволна
и щастлива. Айде поредната
манипулация е това. Цялата гилдия се
отрече от нея, ама тя взе парите да лъже
народа. ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
Като е гушнала бонуса за надписаните
проценти на Герб, на Радева и е все тая
какво ще каже гилдията, дори и това че
отрича от нея. ГЕРБ си плащат на своите
хора, а обикновените граждани да духат
супата.
На това се вика правене на имане с
народни пари. То как иначе Бойко ще ги
направи тия 2 млрд! Не е лесно
правенето на такива гигантски пари сложили си хората на ръководни позиции
и да му е яко на народа да плаща!ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
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http://offnews.bg/index.php/1788
21/plashtame-3-pati-povecheskapa-energiya-otkolkotoevropa-ni-zadalzhi#comment60835

korn

571

http://offnews.bg/index.php/1789
47/iskrov-dyankov-posegna-i-nasrebarniya-fond#comment-60836

korn

572

http://offnews.bg/index.php/1789
27/tsvetanov-razdaval-porachkiza-ochernyane-naneudobni#comment-60837

korn

573

http://offnews.bg/index.php/1789
14/tsik-nyama-da-anuliraregistratsiyata-na-sin-oedinstvo#comment-60838

korn

574

http://offnews.bg/index.php/1758
84/kancho-stojchev-nito-borisovnito-bsp-shte-mogat-daupravlyavat#comment-60840

korn

575

http://offnews.bg/index.php/1780
33/boryana-dimitrova-predpobeditelya-vav-vota-ima-dvakapana#comment-60842

korn

576

http://afera.bg/razsledvania/4075
7.html#comment-346633

emo

577

http://afera.bg/pozitsia/40781.htm
l#comment-346634

emo

плащали сме 3 пъти по-скъпа енергия от
определената??? Боже, какво крадене е
паднало! Гръм да ги удари! ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
то така се правят 2 млрд. С честен труд
гърбав се става - пари не се изкарват.
Толкова аматьорщина и алчност има в
дуета Борисов-Дянков, че направо
главата ми го не побира какви идиоти са
ни управлявали...Поправка! КРАЛИ!
оо оставаше да не е раздавал. Раздавал
е сигурно двойно повече, отколкото си
признава. неговата тактика е такава - ей
не беше и подслушвал и излезе, че е
подслувал. ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
това изглежда дори леко спретнато ей
така набързо от Герб. Не съм й фен, но
така направо ще я унижат - всички ще
видим, че никой няма зад Змейски.
След ГЕРБ всеки който дойде ще е
начетен, успешен и много по-добър
избор. Летвата е толкова ниско, че няма
как да има по-неуспешно управление от
Герберското за народа. ГЕРБ плячкосаха
и изпокрадоха всичко - ей на 3-но по-скъп
ток сме плащали, отколкото е трябвало.
ДОЛУ ГЕРБ!
След ГЕРБ всеки който дойде ще е
начетен, успешен и много по-добър
избор. Летвата е толкова ниско, че няма
как да има по-неуспешно управление от
Герберското за народа. ГЕРБ плячкосаха
и изпокрадоха всичко - ей на 3-но по-скъп
ток сме плащали, отколкото е трябвало.
ДОЛУ ГЕРБ!
Цветанов сигурно е раздавал двойно
повече подслушвания, отколкото някой
някога ще си признае. неговата тактика е
такава - ей не беше и подслушвал и
излезе, че е подслушвал. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
Много точно! "Безспорно, една от
страните на системата, в която сме
поставени, е геноцидът. Антисоциална
политика, здравеопазване далеч от това
на белите държави, двоен стандарт в
средното образование и 50-процентова
неграмотност основно при циганите.
„Обезкостена” е провинцията." и
"Последният доклад на ЕК, разказан в
едно изречение, звучеше така: „България
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се управлява от мафията”."!! ДОЛУ
ГЕРБ!!!

578

http://afera.bg/mishena/40777.ht
ml#comment-346635

emo

579

http://afera.bg/skandalno/40770.
html#comment-346636

emo

580

http://afera.bg/mishena/40763.ht
ml#comment-346637

emo

581

http://afera.bg/mishena/40741.ht
ml#comment-346639

emo

582

http://afera.bg/pozitsia/40735.htm
l#comment-346641

emo

583

http://afera.bg/pozitsia/40731.htm
l#comment-346642

emo

584

http://afera.bg/skandalno/40727.
html#comment-346643

emo

585

http://afera.bg/mishena/40723.ht
ml#comment-346645

emo

Герберите си пазят хората, колкото и
некадърни и нагли да са. Даже сигурно
така са ги избирали -колкото поаматьорски и некадърни, толкова погерберски материал. То нали в крайна
сметка ГЕРБ са Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
по герберска - то е ясно. пак некви
разбрани - недоразбрани тактики за
популизъм и пускане на пушек на народа.
ДОЛУ ГЕРБ!
трагично! една е кликата и те си пазят
гърба. Герберските гафове ще се
замазват от герберските поставени лица.
В САЩ цял президент падна от власт,
тука се кандидатират за втори мандат.
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
Ай, ай! Бойко за избори се стяга!
Неговите хора така ограбили и ошушкали
Варна, че на какво се надяват! колкото
по-некадърни и алчни са герберите,
толкова по-нямат шанс! ДОЛУ ГЕРБ
Направо хуни са! Трябва да са зад
ВЕЛИКА СТЕНА на някой затвор. ГЕРБ Граждани за Европейско Развитие на
Бандитизма
толкова са кандидатите за големите
постове, че не е истина. герб дадоха
пример с това как можеш безнаказано да
крадеш народа и всички искат да крадат.
Каква шайка са само не е истина!
да бе, все едно не се лекуваше с
лекарствата на Марешки като вдигна
кръвното или докато трупаше 2млрд.
Правят се сега предизборно на света
вода ненапита. Слабоуу! Долу ГЕРБ!
ако е правил нещо герберът, то е да
следва окръжността на партията крадене, крадене и усвояване. Всичките
до един са навързани в тая
окръжност....Долу ГЕРБ
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http://afera.bg/skandalno/40714.
html#comment-346647

emo

587

http://afera.bg/pozitsia/40708.htm
l#comment-346649

emo

588

http://afera.bg/pozitsia/40694.htm
l#comment-346650

emo

589

http://news.ibox.bg/material/id_1
514746218/#clist

moximilian

590

http://news.ibox.bg/material/id_4
54654190/#clist

moximilian

591

http://news.ibox.bg/material/id_7
53701766/#clist

moximilian

592

http://news.ibox.bg/material/id_1
859955885/#clist

moximilian

593

http://news.ibox.bg/material/id_1
310580585/#clist

moximilian

594

http://news.ibox.bg/material/id_6
55651033/#clist

moximilian

595

http://news.ibox.bg/material/id_1
57674007/#clist

moximilian

	
  

нагли до безумие са тия герберски
поставени лица...милиони не им стигат,
сигурно искат да стигнат Борисов с 2
млрд. Ако не ги е направил и 3
вече...ГЕРБ - Граждани за Европейско
Развитие на Бандитизма
ми герб си го сложиха да пази мястото за
Борисов, ама добре че не им се сбъдна
пасианса. нагли са, много нагли. а
пиарите им са по-зле и от герберите.
Точно на бизнес го обърнаха. КРадене,
крадене, крадене и даване на приятели и
авери я някой монопол, я някой
завод...чуда нонстоп!ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
Начи за подслушвания пари има, ама за
народа няма. В САЩ цял президент
падна от власт, в България виновниците
се стягат за втори мандат. Много, много
зле! ДОЛУ ГЕРБ!
сигурно са били антигерб, а герберските
подопечени не може да позволят подобно
нещо. предизборният цирк започва
съвсем скоро!
ццц. и ако това не е за да се обслужват
нечии лобистки интереси та пак хубава
работа. То така се строи диктатура - с
подслушвания и достъп до секретна
информация и манипулиране на народа.
Герб се справя отлично по всички
фактори! Включително и разграбването
на държжавата!
хахаххаха, крадене брате, крадене. и не
им стигнало ми и още крадене...много
долни!
ГЕРБ - Граждани за Европейско Развитие
на Бандитизма
ццц. пак ще си показват кирливите ризи
пред народа. Надето е нарочена - сега
всички ще разберат, че няма никой зад
нея и публично ще я унижат. Недостойно!
Съвсем в герберски дух
при 3% статистическа грешка, не се знае
дали кръвното на Боко няма да се вдигне
пак съвсем скоро. ГЕРБ - Граждани за
Европейско Развитие на Бандитизма
Мира Радева гушнала парите за
платеното проучване в полза на Герб и се
надявала на бонус, ако понадпише
процентите. Ето как се правят пари и се
манипулира обществото. Герберите това
го знаят най-точно. ДОЛУ ГЕРБ!
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http://news.ibox.bg/material/id_4
54654190/#clist

moximilian

герберите се уплашиха, че българите в
Сърбия ще гласуват против тях и хоп забраниха ги.

597

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/svetovnata_banka_otkaz
va_da_plashta_dds_u_nas183349.html?rand=0.709366298
8811639#comments

tuk

Хахаха, кой знае какво им са обещавали
от ГЕРБ. Как ще искат!

598

http://www.standartnews.com/bal
gariyapolitika/partii_si_iskat_ot_tsik_10t
e_bona183357.html?rand=0.894495416
2303406#comments

tuk

хахаха цирк, цирк. сега някои се оказват
двойно и тройно прецакани...

tuk

че се е подслушвало, се е подслушвало.
сигурно и още се подслушва. и то много
здраво. Цветанов кокъла не пуска лесно!

tuk

то и ние си искаме парите от ЧЕЗ
обратно, ама те вече отишли в сметката
на Бойко. 2 млрд и нещо...Долу ГЕРБ!
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600

http://politics.actualno.com/Kakv-ramkite-na-zakonnoto-sepodslushva-nezakonnonews_420511.html
http://politics.actualno.com/Partiisi-iskat-ot-CIK-10-te-hil-lvnews_420551.html
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