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Антон Кутев 

 
 

ИНТЕРНЕТ АКТИВНОСТИ 
ОТЧЕТ  

26.04.-13.05.2013 

 

ОБЕМ НА СЕДМИЧНАТА АКТИВНОСТ 

През отчетния период са публикувани 917 коментара, позиционирани в 
социалната мрежа Facebook и във форумите под публикации в 31 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 брой  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Публикувани коментари във Facebook 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Публикувани коментари във форуми под публикации 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Създадени и разпространени изображения 

 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

На база анализът на рекциите в онлайн пространството се налага извода, че 
активното управление на публичните нагласи в интернет остава един от 
ключовите фактори  за неагресивен отговор на обществените очаквания и 
сформиране на обществено мнение по отношение резултатите от изборите и 
опитите за тяхната манипулация. Развоят на събитията около формирането на 
Парламент и Правителство ще са свръхчувствителни теми, развитието на които 
неизбежно ще рефлектират върху репутацията и имиджа на БСП като надежден, 
отговорен и опитен в управлението партньор. Масираното  комуникиране на 
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основните тези от нейната управленска програма в хода на преговорите по 
съставянето на новите управленски органи ще спомогне за затвърждаване на 
съществуващите положителни нагласи и очаквания на твърдия електорат на 
партията и в много голяма степен ще балансира негативните внушения на 
основните й опоненти. Във връзка с това: 

1. Целесъобразно е до съставянето на ново правителство да продължи 
интензивното дебатиране в онлайн пространството на резултатите от 
изборите  

 причини за тези резултати  

 роля на чуждестранните наблюдагели 

 изолацията на ГЕРБ и невъзможността им да съставят правителство 

 възможните политически коалиции (с оглед на програмата на БСП), които 
могат да влязат в следващото правителство с мандата и отговорността на 
БСП.  

2. За да не остане съмнение в тоталната дискредитация на ГЕРБ следва в 
онлайн пространството масово да се коментират:  

 резултатите от текущите проверки на предишното управление от 
оторизираните институции.  

 предстоящото приключване на прокурорските проверки на опитите за 
фалшифициране на изборите  (намерените фалшиви бюлетини, сигналите 
за купуване на гласове и опити за подмяна на печати, липсата на тонери за 
копирните машини по места и т.н.).  

 резултатитите следва да се използват като повод за разясняване докрай 
недопустимата роля на ГЕРБ в предишните и последните избори, както и 
ролята на параван за злоупотребите на служебното правителство.  

3. Като причина за международната изолация на ГЕРБ, в онлайн 
пространството трябва активно да се дебатира компроматната им война срещу 
опозицията, която предизвика отзвук и реакция и от международни институции:   

 реакциите на ПЕС  

 на председателя на ЕП 

 на ръководители на партийни групи и партии в ЕП.  
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4. Като причина за вътрешната изолация на ГЕРБ, в онлайн пространството 
следва активно да се коментират стартиралите досъдебни производства 
срещу ключови фигури от ГЕРБ: 

 Цветанов – за незаконни подслушвания, контрабанда на цигари, прикриване 
на пране на пари;  

 Флоров – за вземане на подкуп в особено голези размери и злоупотреба 
със служебно положение за прикриване ан наркотрафик;  

 Фидосова – за пране на пари и финансови злоупотреби;  

 Найденов – за злоупотреба с еврофондове;  

 Павлова – за проблемни имоти по черноморието т.н.  

5. Не трябва да се пропуска всяка възможност от новинарския поток за да се 
наложи внушението, че страхът от правосъдието и заплахата от ефективни 
присъди са основната причина  довчерашните управляващи панически да се 
борят да се върнат във властта дори чрез масова подмяна на вота на 
избирателите. 

Комуникацията в онлайн пространството на изброените акценти трябва се 
придържа към  обективната фактология, като се избягва максимално партйната 
риторика за да се внуши необходимостта от толерантно и рационално социално 
поведение като реакция на предлаганите от БСП решения за излизане от 
политическата и обществена криза, в която ГЕРБ постави държавата. 

 

 

Екип LWMS 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

№ ПРОПОРЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ПУБЛИКУВАНИТЕ КОМЕНТАРИ – 26.04.-13.05.2013 

Брой постове 

1. trud.bg  30 

2. 24chasa.bg  15 

3. segabg.com  49 

4. standartnews.com  93 

5. dnevnik.bg  39 

6. capital.bg  18 

7. pressadaily.bg  2 

8. temadaily.bg  1 

9. 19min.bg  8 

10. mediapool.bg  3 

11. cross.bg  2 

12. dnes.bg  88 

13. vesti.bg  27 

14. novini.bg  42 

15. dnes.dir.bg  7 

16. society.actualno.com  4 

17. politics.actualno.com  22 

18. bulgaria.actualno.com  16 

19. ekipnews.com  3 
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20. investor.bg  27 

21. avtorski.pogled.info  1 

22. bulgarski.pogled.info  1 

23. plovdivchanin.com  5 

24. afera.bg  29 

25. frognews.bg  16 

26. offnews.bg  30 

27. news.ibox.bg  10 

28. nakratko.bg  1 

29. tv7.bg  2 

30. presstv.bg  1 

31. facebook.com   325 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПОСТОВЕ във Facebook, 26.04.-13.05.2013г. 
  Адрес Потребител Коментар 

1 
http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/permalink/36

7754543343656/ 
Biser Ivanov Какво се случва значи 

http://afera.bg/razsledvania/42091.html 

2 
http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/permalink/36

7798390005938/ 
Biser Ivanov Какво ставало значи 

http://www.bnews.bg/article-75078 

3 
http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/permalink/36

7799656672478/ 

Kiril 
Mustangiev 

Почнаха да валят оставки. 
http://www.bnews.bg/article-75122 

4 
http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/permalink/32

8165200645010/ 

Milena 
Velinova 

Потресена съм! 
http://www.bnews.bg/article-75082 
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5 
http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/permalink/36

7804180005359/ 

Milena 
Velinova 

 Ужасявам се, като се сетя какви хора са 
ни управлявали! 

http://www.bnews.bg/article-75082 

6 
http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/permalink/36

9347296517714/ 

Trayan 
Petkov 

То да бяха само 5. 
http://www.segabg.com/article.php?id=6470

80 

7 
http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/permalink/36

9369146515529/ 

Kiril 
Mustangiev 

Страшно много престъпления има 
насътворени. Това е само върха на 

айсберга сигурно. 
http://www.segabg.com/article.php?id=6470

63 

8 
https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/permalink/3

69395156512928/ 

Borisa 
Mirkovic 

Младежи му донесли и пластмасови уши 
пред централата на ГЕРБ. 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013/2013/04/2
8/2050802_cvetanov_poluchi_gluharcheta_

za_imenniia_si_den_video/ 

9 
https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/permalink/3

69402763178834/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Изтеклият в петък запис на разговор 
между Бойко Борисов, Найденов и 

прокурора Николай Кокинов хвърли още 
бензин в огъня на скандала и вече е 

ясно, че той ще има сериозни 
политически последствия. Те ще са не 
само за Цветан Цветанов, чиято 
политическа кариера изглежда, че 

наближава края си.  
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/b
ulgaria/2013/04/26/2050134_udarna_vulna/ 

10 
https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/3

29472363847627/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Или как Цветан Цветанов стана жертва 
на собственото си творение 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/b
ulgaria/2013/04/26/2050150_bavnoto_potu

vane_na_flagmana/?ref=rcmnd 

11 
https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/permalink/3

69404849845292/ 

Todor 
Krastanov 

 

Bye-bye Цвецверон. Никак няма да ни 
липсваш. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/b
ulgaria/2013/04/26/2050150_bavnoto_potu

vane_na_flagmana/?ref=rcmnd 

12 
https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/3

29475180514012/ 

Anna 
Plachkova 

Трагично е какви хора са ни 
управлявали! 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/b
ulgaria/2013/04/26/2050156_kakvo_razbra

hme_ot_podslushaniia_razgovor/ 

13 
https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/permalink/3

69407739845003/ 

Anna 
Plachkova 

Думи нямам!  Грозно и много страшно! 
Такъв цирк никога не е имало дори и в 

България 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/b
ulgaria/2013/04/26/2050156_kakvo_razbra

hme_ot_podslushaniia_razgovor/ 

14 
https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/3

29475180514012/ 

Anna 
Plachkova съгласна съм! 
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15 
https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/permalink/3

69902419795535/ 

Todor 
Krastanov 

Резултатът от изборите ще зависи от 
колебаещите се избиратели, които 
съставляват около една пета от 

електората, сочи скорошно проучване.  
http://www.segabg.com/article.php?id=6472

19 

16 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Trayan 
Petkov 

ГЕРБ се готвят да манипулират 
изборите! 

17 
http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/permalink/32

9879997140197/ 

Trayan 
Petkov 

ГЕРБ отчаяно ще се пробват да 
манипулират изборите! Да не им 

позволим! 

18 
http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/permalink/36

9911523127958/ 

Milena 
Velinova 

а така :) предпразнично се започна 
разбягването от Цветанов 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013/2013/04/3
0/2051984_bivsh_deputat_ot_gerb_naznac

havaneto_na_cvetanov_za/ 

19 
http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/permalink/36

9912739794503/ 

Luka 
Trayanov 

Обединен фронт срещу ГЕРБ. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/s
edmicata/sutreshenblok/2013/04/30/205155

0_sutreshen_blok_30_april/ 

20 
https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/3

29921510469379/ 

Nadejda 
Todorova 

Ами нормално - те затова се борят за 
имунитет сега. 

http://bulgaria.actualno.com/Bikov-
Bydeshteto-na-Cvetanov-e-na-sydebnata-

skamejka--news_423082.html 

21 
https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/permalink/3

69977829787994/ 

Liliana 
Mezeklieva 

Всички сме за паралелното преброяване 
http://politics.actualno.com/Vsichki-partii-

bez-GERB-pravjat-paralelno-prebrojavane--
news_423068.html 

22 
https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/permalink/3

69988326453611/ 

Todor 
Krastanov 

Че как ще мине деня без новина за 
Цветанов 

http://bulgaria.actualno.com/Deputat-ot-
GERB-Cvetanov-reketira-podslushva-pylni-

cherni-kasi-news_423102.html# 

23 
http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/permalink/36

9995809786196/ 

Kiril 
Mustangiev 

Е, вече на всички е ясно, че Цветан 
Цветанов е виновен 

http://dnes.dir.bg/news/prokuratura-
podslushvane-tzvetan-tzvetanov-izbori-

2013-13778094?nt=4 

24 
https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/3

29940303800833/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Вече официално: дясната ръка на 
Борисов Цветан Цветанов е извършил 

престъпление 
http://www.standartnews.com/balgariya-

politika/obvinenieto_tsvetanov_e_izvarshil_
prestaplenie-186498.html 

25 
https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/3

32724170189113/ 

Antonio 
Lozanov 

след последните герберски изпълнения 
съм вече решил. 5 за късмет срещу 

ГЕРБ! 

26 
https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/permalink/3

73012966151147/ 

Antonio 
Lozanov 

след последните герберски изпълнения 
съм вече решил. 5 за късмет срещу 

ГЕРБ! 
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27 
http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/permalink/33

2725443522319/ 

Kiril 
Mustangiev 

Трябва да се направи един национално 
отговорен избор! За БЪЛГАРИЯ против 
олигарските герберски структури! 

28 
http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/permalink/37

3013619484415/ 

Kiril 
Mustangiev 

Трябва да се направи един национално 
отговорен избор! За БЪЛГАРИЯ против 
олигарските герберски структури! 

29 
https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/permalink/3

73013619484415/ 

Boyan 
Linevski 

 На всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

30 
https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/3

32724170189113/ 

Boyan 
Linevski 

съгласен съм и аз!  На всички ни писна 
от ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

31 
https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/permalink/3

32724170189113/ 
Ivan Yanev 

Никога повече такъв произвол 
http://politics.actualno.com/Le-Temps-za-
Bylgarskija-Uotyrgejt-news_423578.html 

32 
https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/permalink/3

73013619484415/ 
Ivan Yanev 

Ужасно е, че ГЕРБ продължават да ни 
излагат пред света. Никога повече мутри 

начело на държавата! 
http://bulgaria.actualno.com/AFP-Shte-

byde-li-otnovo-premier-Borisov-
news_423552.html 

33 https://www.facebook.com/home.
php 

Марина 
Каменова 

 Никога повече беззаконие като това на 
ГЕРБ, ние не сме опитни мишлета за да 
ни следи постоянно някой Биг брадър с 
воайорски наклонности. На 12 май с 

бюлетина 5! 

34 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Да си върнем обратно България от 
мутро-милиционерския режим! На 12 май 

с бюлетина 5! 

35 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Никога понвече не трябва да допускаме 
да ни управляват хора с такъв морал! 

36 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

То добре, ама е късно. ГЕРБ ни изложи 
тотално пред света! 

37 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Дано този път прокуратурата си свърши 
работата докрай. доказателства бол, 
стига да имат волята и куража да 
разровят авгиевите обори на МВР! 

38 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Наистина ГЕРБ са толкова изненадани 
от развоя на събитията, че са жалка 
картинка... Но за всеки идва видовден! 

39 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Марина 
Каменова 

Ужасно е, колкото повече неща излизат 
наяве, толкова по-лошо започва да 

мирише. Потребеса съм от 
милиционерите! Затова на 12 май ще 

заложа на Орешарски! 

40 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Кирил 
Стоянов Сууупер! 

41 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Кирил 
Стоянов Направо са си в превъзходна степен! 
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42 https://www.facebook.com/group
s/282678468527744/ 

Кирил 
Стоянов 

ББ изнесе рецитал при Кеворкян, от 
който стана ясно, че е по-добре да 

замълчи... По-авторитетно го раздаваше 
като се скри от медиите преди време! 

43 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Кирил 
Стоянов 

Понякога жените са по-мъже и от 
набедените мъжкари... 

44 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Кирил 
Стоянов 

Трудно е да бъдеш истинки мъж, а не 
само на думи! След последните изцепки 
на ЦЦ би трябвало да не се показва 

публично, а той агитират да го изберем 
отново... 

45 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Кирил 
Стоянов 

То по-важно е обяснителното писмо, в 
което хората от службите описват как 

подслушването си върви и в момента, но 
цецомобилите се водели на подставени 
частни лица. Като оня с Крайслера, 

който си имал 30 антенки на покрива за 
разкош... 

46 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Да кажем НЕ на полицейските 
издевателства! Не искаме повече да 
оцеляваме в ужасния Биг Брадър, в 

който ни вкара ГЕРБ! 

47 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Много тъжно ше завърши историята на 
ГЕРБ... 

48 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Milena 
Kraicheva 

Наистина е време да си върнем 
страната. Политиката трябва да служи 

на хората, а не обратното!  

49 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Milena 
Kraicheva 

Пет за късмет! Да ударим длани и 
заедно на 12 май с бюлетина 5! 

50 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Milena 
Kraicheva 

Факт е, че  БСП е единствената голяма 
опозиционна партия, която може да 
измести ГЕРБ от властта! Хора 
гласувайте масово нв събота!  

51 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Ivan Yanev 

Ясно и просто е - ако не искаме 
кошмарът, в който живеем сега, да 
продължи още 4 годзини - трябва да 
гласуваме масово и то за единствената 

партия с реални шансове да се п 
ротивопостави на ГЕРБ! 

52 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Ivan Yanev 

Вече и социолозите признават, че ГЕРБ 
и БСП са с изравнени позиции. Всеки 
глас е важен, хора, гласувайте за 

Орешарски, защото Дянков чака да ни 
довърши... 

53 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Ivan Yanev 

Много точен коментар и казано право в 
очите! За да не позволим на ГЕРБ да ни 
яха още 4 години - гласувайте с мисъл и 

по съвест! 

54 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Ivan Yanev С бюлетина номер 5 - напред! 
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55 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Ivan Yanev 

Каквото сам си направиш, друг не може 
да ти го направи....Дръпнеш ли единия 
веднага излиза втория, който пък брани 
третия, който липсва на снимката - 

Флоров! 

56 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков 

Това е истината - цялото трио ЦЦ-ББ-
Фло са отговорни за безобразията в 

държавата! 

57 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Траян Петков Да продължават, хората очакват 

резултати! 

58 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Траян Петков 

Народът си го е казал "Тая шия не е от 
туршия"! Г-жа нотариуската  също се е 

запътила към прокуратурата... 

59 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Katq 
Ivancheva 

Наистина този път нямаме никакво 
оправдание да не гласуваме - дори 
гласуването "против" ГЕРБ е начин да 
променим нещата! Никой няма да дойде 

и да ни реши проблемите отвън! 

60 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Katq 
Ivancheva 

Наистина българският срам прераства в 
европейски такъв... 

61 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Katq 
Ivancheva 

За българите е срамно, но още по-
неудобно е за ЕНП! 

62 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Борис 
Славчев Имат воля! Гарантирано от ГЕРБ! 

63 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Борис 
Славчев 

От нас зависи да не им позволим ГЕРБ 
отново да ни яхнат... 

64 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Борис 
Славчев 

Още един от "моторите" на псевдо 
партията ГЕРБ отива да "разговоря" в 
прокуратурата, а пък Цвинокио ще й 

прави компания защото я е прикривал... 

65 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Борис 
Славчев 

Ако Мартенс се забърка в нашите ла.на 
и неговата политическа кариера да 

пострада! В Европа са много 
чувствителни на темата злоупотреба с 

власт! 

66 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Борис 
Славчев 

Значи ЦЦ ще го разпитват в 
прокуратурата и загдето е прикривал 
прането на пари на Фидосова! То какво 
излезе, че моторът на ГЕРБ май работел 

само за мафията... 

67 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Stoyan Popov 

Немислимо е, във върхушката на ГЕРБ 
са свързани така кръвно, че все едно да 
разделиш сиамски близнаци - потъне ли 

единия, потъва и другия! 

68 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Stoyan Popov 

Това лице на ГЕРБ може да се мери 
само с Д.Пеевски по коремна обиколка и 
бизнес размах. Ама на всяко хубаво 

нещо му идва края... :-))) Прокуратурата 
ще има още много работа! 
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69 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Stoyan Popov 

Това са символите на ГЕРБ - цецомобил 
и до него жива факла! Как можахме да 
допуснем да ни управляват хора с такъв 
манталитет, които за своето обогатяване 
обрекоха народа на мизерия, а опозиция 

и общественици контролираха по 
гестаповски ...  

70 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

Ами, той трябва да даде обяснения и за 
Флоров, и за Фидосова , пък и за другия 
запис на ББ (който бил изтрит по негово 
нареждане) и т.н. Много "разговори" явно 

предстоят :-))) 

71 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

Правилно действа прокуратурата - да не 
би покрай един манипулиран запис 

после да оспорят автентичността ни на 
останалите автентични. Но е много 
лесно да се провери друго - къде и от 
кого е изтрит оригиналния запис (както 
се твърди в сигнала), следи винаги 

остават в паметта на техниката...и така 
кълбото ще се разплете! 

72 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Stoyan Popov 

Споко, кълбото е започнало да се 
разплита и вярвам, че този път наистина 
има реални последици за виновните! 

73 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Stoyan Popov 

Не си прав г-н Колев, не можеш да 
сравняваш БСП с ГЕРБ - все пак едното 
е истинска партия с традиции, а другото 
си е шайка милиционери! Виж им дори 
програмите: ГЕРБ обещават всичко, 
което не направиха докато бяха на 
власт...пълно объркване и демагогия! 

74 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Stoyan Popov 

Аз пък мисля, че г-н Мартенс внезапно 
ще хване настинка и няма да може да 
дойде, колкото и да му се иска ...ха-ха-ха 

75 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Stoyan Popov 

Станишев имаше куража да предаде 
първия сигнал в прокуратурата, откъдето 
започна да се разплита всичко. А като си 
спомня, че ЦЦ му викаше в тв студиото и 
настояваше за извинение и искаше 
оставката му, загдето го бил клеветял 

публично?!? 

76 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Elrtsa 
Sotirova 

Сега се видя кой е истински мъж - на 
реалните факти за установени от 

прокуратурата престъпления по служба 
Цветанов и Борисов пуснаха компромат, 
който ще ги изхвърли от политиката 

завинаги! 

77 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Elrtsa 
Sotirova 

Вчерашното паническо 
разпространяване на компромат срещу 
лидера на БСП издава манталитета на 
милиционерите. Но този път срещнаха 
достойно политическо поведение, което 
за тях е непривично. Ха на бас, че ЦЦ 
няма да се откаже от имунитета си! 
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78 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Траян Петков 

Разбира се, че няма да се откаже - всяка 
минута е важна за прехвърляне на 
имотите и замитане на следите... :-))) 

79 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Траян Петков 

Точно така, затова реагират с 
компромати, и няма да се откажат от 

имунитета си - страх ги е! 

80 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Траян Петков Готино! 

81 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков 

Ама, как да се откажат ЦЦ и ББ от 
имунитета - та нали веднага 

прокуратурата ще ги прати на съд?! 

82 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков Отврат!!! 

83 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков 

Важното е на 12 май (в неделя) да кажем 
веднъж завинаги сбогом на най-

мракобесния режим от 23 години насам! 
Просто това е апогея на ходенето ни по 

мъките ... 

84 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков 

След компромата на ЦЦ, с който се 
опитва за замеси и ПЕС, мисля че 

Мартенс наистина няма да дойде! Много 
започна да смърди на балкански нрави... 

85 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков Опаааа, и тази заминава към затвора... 

86 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков 

Ето, че сега му се представя възможност 
да се откаже от имунитета си ама той не 
ще...май не е толкова мъж, за какъвто се 

представя... 

87 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Dimitar 
Dimitrov 

Много мъка има на този свят... и ББ и ЦЦ 
скороще разберат, че пред фактите и 
Боговете мълчат! Отказът да се 

коментира съдържанието на разговора и 
лъжата, че такава среща не е имало 

показват безсилие... 

88 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Dimitar 
Dimitrov 

Ами, той ЦЦ вече каза, че няма да се 
откаже доброволно от имунитета си, 
защото  "не виждал за какво"?!??? 

89 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Dimitar 
Dimitrov 

Единственият начин ГЕРБ отново да 
влезе във властта е ако си реализира 
плана за "честни" избори... Но вече 

започнаха да им хващат купувачите на 
гласове, сред които имало и хора от МВР 

… 
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90 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Dimitar 
Dimitrov 

Май започна да се проваля плана на ЦЦ 
за масова "победа" на ГЕРБ по места... А 

като сложим и международните 
наблюдателите и паралелното 

преброяване, въобще не е сигурно дали 
очакваното чудо ще се случи и 
политическите ВИП-клиенти на 

прокуратурата ще се разминат със съда.. 

91 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Dimitar 
Dimitrov 

След изборите ще има възможност да си 
покаже красноречието в съда... 

92 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Irina 
Stamenova 

Миналите избори ГЕРБ ги 
фалшифицираха,  а ЦИК си замълча. 
Дано този път Прокурата не позволи 
подобно опорочаване на вота! 

93 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Irina 
Stamenova 

Българи, нека да гласуваме масово в 
неделя, за да не позволим да откраднат 
или манипулират вота ни!  България 
няма да понесе повторно "управление" 
на ГЕРБ! Помислете си и в каква страна 

искаме да живеем!!! 

94 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Irina 
Stamenova 

Очакваше се, че ГЕРБ ще го карат както 
си знаят от миналите избори, ама този 
път мащабите на манипулирането явно 
са гигантски...може и в Гинес да ги 

включат! 

95 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Irina 
Stamenova 

Тези от ГЕРБ дето най-много се пъчат за 
мъжкари всъщност са си скрити 

п...тьовци! То който си е такъв не го 
говори, а по делата му личи. Не очаквам 
да се откажат от имунитета си, защото 
на всичкото отговре са и страхливи... 

96 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/?fref=ts 

Irina 
Stamenova 

Така си, вече не се търпи! Дори да 
изманупиларт вота ГЕРБ няма да могат 
да управляват, защото хората не ги 

трраят! 

97 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/?fref=ts 

Irina 
Stamenova 

Ама вие сериозно ли очаквате мъжко 
поведение от ЦЦ и ББ?!!  

98 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/?fref=ts 

Irina 
Stamenova 

Непростимо ще е ако не отидем в 
неделя и не гласуваме по съвест! 

Повече не се търпи тази мизерия и страх 
за бъдещето! Сега е наш ред да си 

кажем думата ... 

99 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Факт, че само няколко часа след като му 
подхвърлиха компромат Станишев 

реагира и се отказа от имунитета си за 
да изчисти името си. Така постъпват 
истинските мъже за да защитят 

достойнството и честта си. За източника 
на компромата ЦЦ това не може да се 

каже, нали! 

100 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Всеки, който иска България да продължи 
да съществува като държава, а не 

просто като територия, трябва да отиде 
до урните в неделя! 
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101 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Абе, ЦЦ имаше грандиозни 
организационни и мобилизационни 

планове по места, ама нещо след като 
стана кслиент на прокуратурата 
работата се разсъхна... :-))) 

102 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Liubomir 
Gechev 

Нямаме оправдание да се покрием в 
неделя - от нас зависи кой ще ни 

управлява през следващите 4 години! 
Ако не "за", отиди и гласувай "против" 
тези, които ни докатараха до мизерията, 

безработицата и безизходицата... 

103 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Liubomir 
Gechev 

Още един за малко да се самозапали,  
добре че са успели да го спрат навреме! 

Това е управлението на ГЕРБ - 
цецомобили дебнат на всеки ъгъл, а от 
мизерия и глад хората се самозапалват 

по улиците... И това в 21-вия 
високотехнологичен век! Хора опомнете 
се и ги изметете от властта веднъж 

завинаги! 

104 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Бойко е доста уплашен - вече разбра, че 
не може да спечели, но се надява да се 
скрие от следствието 4 години в НС зад 

имунитета си...  

105 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Nona Veleva 

Потресена съм от признанията на 
Бареков за ББ! Явно това е имал 

предвид казвайки, че знае много неща... 

106 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Nona Veleva 

Това е поредното му бягство от 
отоворност! Абе, въобще само мъжски 
постъпки ни демонстрира напоследък... 

107 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Nona Veleva 

Лошото е, че и МВР шефове по места  
участват в тези срамни мрежи 

...http://www.plovdivchanin.com/2013-01-
07-14-16-

25/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%
D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/19273-

%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1
%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-

%D0%9C%D0%92%D0%A0-
%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0

%B2%D0%B5-
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1

%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B2-

%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82

%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0

%BE%D0%B2%D0%B5.html 
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108 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Milena 
Velinova 

Факт е всеобщото омерзение от 
подслушването и залаверите на ГЕРБ, 
но не трябва да допуснем протестният 
ни вот да се разпиее ... Затова ще 
гласувам за тези, които имат реален 
шанс да махнат герберите от власт! 

109 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Milena 
Velinova 

Дотам я докарахме - да наказваме себе 
си заради грешките на управляващите... 

110 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Milena 
Velinova 

Отвратително е, ако е вярно, просто не 
знам как допуснахме нещата да стигнат 

дотук... 

111 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Milena 
Velinova 

Този път масово трябва да гласуваме - 
за нормален живот (а не оцеляване), за 
истинско здравеопазване (а не имитация 

на здравни грижи), за работа (а не 
подаяния)! 

112 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Milena 
Velinova 

Така постъпват истинските политици... 
Еднодневките мислят за личното си 
обогатяване - 5-6 апартамента, супер 

лукс кола, банкови сметки... 

113 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts Yoan Zarkov 

В събота с бюлетина №5 - за късмет! С 
гласа си можем да спрем свободното 
пропадане на България в пропастта! 

114 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Yoan Zarkov 

Българи, да върнем България в 
цивилизования свят - гласувайте с 
бюлетина №5! Спрете амбициите на 
герберите за нов мандат! Иначе ще ни 

довършат окончателно! 

115 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Yoan Zarkov 

Такъв геноцид към собствения си народ 
не е имало в БГ. Само ГЕРБерското 
правителство успя да го приложи. 
Хората се палят като факли от 

безизходица... 

116 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Yoan Zarkov 

За да не се разпилее протестният вот - 
хора, гласувайте за най-голямата 

опозиционна партия. Само БСП може да 
попречи на ГЕРБ да се върне обратно на 

власт 

117 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Михаил 
Малев 

Е, то си беше обществена тайна, ама 
друго си е да си го признаят отвътре... 

118 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Михаил 
Малев 

Простият си е прост - Цецо искаше да 
отвърне на удара и спретна компромат, 
който ще отекне в Европа, ама ще се 
върне като бумеранг върху неговата 

глава! 

119 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Михаил 
Малев 

Вчера надмина и собствения си рекорд 
като пусна димката за Сименс... Ама 

това ще се върне върху него и ГЕРБ као 
последния и окончателен автогол на 

милиционерите! 

120 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Михаил 
Малев 

Ето затова е цялата работа - ГЕРБ 
сериозно се уплашиха, че няма да могат 
да си разиграват коня още 4 години, а 
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ние да се чудим как да оцеляваме...  

121 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Михаил 
Малев 

И други креатури ще си признаят, защото 
виждат че няма как ГЕРБ да спечелят по 

честен начин изборите... 

122 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Михаил 
Малев 

Е, какво друго да каже управляваният от 
ГЕРБ институт. Но истината е друга и тя 
ще лъсне със страшна сила на 12 май! 
Засега са изравнени силите, но до 
неделя има още много време за 
свободен полет надолу на 

ГЕРБ!http://dnes.dir.bg/news/sova-haris-
izbori-2013-13843754?nt=9 

123 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Кирил 
Стоянов 

Има и други прогнози :-))) 
http://nakratko.bg/category/64/11975/ 

124 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Кирил 
Стоянов 

Дълбоко ме отвращават 
милиционерските номера на ГЕРБ - още 
когато прикоткаха Яне и РЗС от искаща 
оставката им партия, започна да им 
върше черната работа стана ясна 

политическата корупция. Ама този път 
наистина прекалиха... 

125 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Кирил 
Стоянов 

Да го съди, защото си заслужава, ама 
трябва да почака - досега вече по 3 
сигнала го разследват(за Флоров, за 

Фидосова и незаконните подслушвания). 
Така че Станишев трябва да се нареди 

на опашката... :-) 

126 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Кирил 
Стоянов 

И още ще продължи да пада надолу 
ГЕРБ - след поредицата скандали от 
последните дни никой не ги иска на 

власт... 

127 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Кирил 
Стоянов 

Този път ЦЦ си намери майстора - да се 
занасяш с европейски депутат, не е като 
да пушкаш партенки у нас. Загазил е 
сериозно, защото трябва да доказва 
фантасмагории и като нищо ще го 

осъдят за клевета...А че с политическият 
проект ГЕРБ е свършено вече всички са 

съгласни! 

128 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Кирил 
Стоянов 

И това доживяхме, разкаяли се 
марионетки да агитират против 

собствените си партиики, създадени като 
еднодневки за изборите в подкрепа на 

довчерашните управляващи... 

129 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Кирил 
Стоянов 

За да приключи агонията на ГЕРБ трябва 
масово да им посочим вратата! 

130 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts Дани Иванов 

Освен Станишев и Свобода трябва да 
съди Цвък - за да му е за урок като 

обица на ухото. И без това ушите му са 
големи....! 
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131 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Дани Иванов 

И този път наистина ще го осъди, защото 
прокуратурата се нормализира. До вчера 
никой не се осмеляваше да погледне 

накриво "повелителят на 
правоохранителните органи" страшният 
Цветанов, който сам произнасяше 

присъди! 

132 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Дани Иванов 

Явно има паритет между управляващите 
ГЕРБ и единствената им сериозна 

опозиция БСП 
http://nakratko.bg/category/64/11974/ 

133 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Дани Иванов 

Явно хората се страхуват още да кажат 
какво мислят реално за ГЕРБ, но дори и 
тези които се осмеляват са достатъчни 

за да се види огромния срив на 
милиционерите.... 

134 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Дани Иванов 

Всеки интелигентен човек е наясно, че 
протестите бяха яхнати от ГЕРБ, но 

драго ти става да чуеш новопръкналите 
се лидерчета как горко се разкайват... 

135 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Дани Иванов 

Трябва да се залага на сигурното, а 
сигурното е че само БСП може да бие 

ГЕРБ! 

136 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Дани Иванов По 3 случая го разследват - неминуемо 

ще влезе като обвиняем в съда! 

137 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Дани Иванов 

Определено само БСП може да заседне 
в гърлото на ГЕРБ! Останалите са много 
дребни и няма да могат да попречат на 
милиционерите отново да си разиграят 

коня... 

138 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Дани Иванов Прокуратурата действа бавно, но 

славно! Ще има Видовден за всички! 

139 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Дани Иванов 

ГЕРБ добре са усвоили политиката и 
пропагандата на Третия райх - една 
лъжа повторена 100 пъти може и дза 

мине за истина... Но много лъжи станаха, 
така че хората вече не им вярват! 

140 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Мая 
Тодорова-
Алексиева 

Защо след като знаят за какъв човек 
става въпрос не са го спряли в похода 
му към властта! А просто го напускат 

един след друг разочаровани! Затова ли 
трябваше да оцеляваме 4 години на 
ръба на екзистенц минимума!?! 

141 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Мая 
Тодорова-
Алексиева 

Този път отивам да гласувам рано рано- 
всеки,  който иска нормален, а не скотски 

живот, също трябва да го направи! 

142 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Мая 
Тодорова-
Алексиева 

Маските падат... 

143 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Мая 
Тодорова-
Алексиева 

Резултатите ще са още по-впечатляващи 
в края на изборния ден! И то в полза на 
БСП! Всеки след ГЕРБ ще управлява по-

добре! 
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144 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Мая 
Тодорова-
Алексиева 

Цветанов направи услуга на Станишев - 
така стана ясно кой какъв политик и мъж 

е всъщност... 

145 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Мая 
Тодорова-
Алексиева 

Факт, е че ГЕРБ не могат да управлядат 
дори да "спечелят" изборите. Това вече 
е видно и отвън, не само за българите! 

146 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Отвратително е това, което ни прилагат 
милиционерите! Да кажем веднъж 

завинаги НЕ на пагубната им за страната 
амбиция да управляват... 

147 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Biser Ivanov 

Да, а сега ще осъди и Ц.Ц. за клевета. 
Просто каквото сам си направиш, друг не 

може да ти го причини! 

148 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Biser Ivanov 

Те и други неща ще излязат на яве, 
когато се разприказват и останалите от 

обкръжението на "лидера"... 

149 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Biser Ivanov 

Стана тя каквато стана, в опит да окаля 
противника Ц.Ц. сътвори огромен 

международен гаф! 

150 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Milena 
Kraicheva 

Само ГЕРб не разбраха, че са изпаднали 
окончателно от каруцата... 

151 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Борис 
Славчев Всички разбраха - само ГЕРБ не! 

152 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Борис 
Славчев 

То милиционерите не са особено 
схватливи, та ще трябва на изборите да 
им покажем мнението и на българите! 

153 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Борис 
Славчев Гарантирано от ГЕРБ! 

154 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Кирил 
Стоянов 

Цацаров увери, че ще работат така, че 
всичко да бъде неоспоримо в съда! 

155 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Biser Ivanov И правят избори по Алеко... 

156 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Утре е ден за размисъл! Мислете, хора, 
за бъдещето на децата си! Не на 
мизерията и полицейщината!  

157 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Milena 
Kraicheva 

Определено не са очаквали, че 
събитията ще се развият така - като 
пренатегнеш пружината и тя се къса... 

158 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Milena 
Kraicheva 

То затова и прозвището на ЦЦ е 
Цвинокио... :-) 

159 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Така постъпват достойните политици, 
които държат на името си! 

160 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Katq 
Ivancheva 

Стига икономически експерименти, 
трябва да дадем шанс на експертите -  

като Орешарски!  

161 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Milena 
Velinova 

Невероятно е до какви висоти изригна 
гнева на Цвък, но хвърления високо 

камък този път ще падне на главата му! 
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162 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Дани Иванов 

Естествено, че Ц.Ц. няма да се откаже от 
имунитета си както неведнъж обеща, 
щото иначе пътят към панделата е 

открит... 

163 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Branimir 
Kirilov 

И примата на поп музиката ни подкрепи 
достойния  избор! 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId
=1972724 

164 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Branimir 
Kirilov 

Така си е, няма здравомислещ човек, 
който да гласува за герберите втори 

път... 

165 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Branimir 
Kirilov 

Друго си е да те подкрепя и да пее Лили 
Иванова, а не някакъв потящ се самовар 

... :-) 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId

=1972724 

166 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Branimir 
Kirilov 

Мислим,мислим, и затова няма да 
допуснем втори път герберски погром! 

167 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Branimir 
Kirilov 

Тенденцията е към свободно пропадане 
на ГЕРБ - ако имаше още няколко дни до 
изборите можеха да подминат БСП и да 

стигнат нивата на ДПС и Атака... 

168 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Branimir 
Kirilov 

Супер, даже техните хора са отвратени 
от ГЕРБ! 

169 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Angelina 
Blazheva Закриването беше супер! 

170 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Angelina 
Blazheva 

Страхотно емоционално беше 
закриването на кампанията на БСП!  

171 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

То не всеки мъж е "панталон", има с 
поли... В смисъл на поведенение ха-ха-

ха 

172 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Хората просто не са разбрали, че г-н 
Мартенс не уважи закриването на 

кампанията на ГЕРБ, защото се усети че 
всъщност българските милиционери 
сериозно вредят на имиджа на ЕНП! 

173 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Бях сигурна, че Мартенс ще бъде 
внезапно "ангажиран" и няма да дойде 
да подкрепя ГЕРБ, който се заядоха и с 

ПЕС и ЕП... Просто ЦЦ има 
самоубийствено поведение! 

174 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Брей, само ГЕРБ и партията на Кунева ги 
няма в тази песен - това ли успяха да 
измислят ПР-ите им?!? След като се 

вече аут отвсякъде тръгнали с песни тип 
"Ален Мак" да ги спасяват! 

175 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Няма здравомислещ политик, който да 
не оцени поведението на ЦЦ като на 
политическо камикадзе... Ама на 

европейските политици кариерите им не 
са еднодневки, така че нормално е да се 
разграничат от ГЕРБ и  простотиите на 

милиционерите... 
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176 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Марина 
Каменова Точно казано! 

177 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

На практика, това се истинските 
резултати. ГЕРБ изнудиха НЦИОМ да 
излязат с някакви смешни данни, които 
им дават преднина пред БСП, ама то 
само с фалшификации не може да се 
спечелят изборите. Не може да се 
подмени волята на целия народ, а 
хората не траят герберите. Че чак и 

Мартен се уплаши от "народната любов" 
и не подкрепи ГЕРБ на закриването на 

кампанията! 

178 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Мислете, българи, мислете какъв живот 
искате и ако не искате да оцелявате, а 
истински да живеете - гласувайте за 

промяната! 

179 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков 

Заради компромата му срещу ПЕС, ето 
че и ЕНП деликатно се разгграничи от 
ГЕРБ в лицето на г-н Мартенс, който 
просто се оказа ангажиран и не уважи 

закриването на кампанията им! 

180 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

ЦЦ си мисли, че европейските политици 
са като неговите сиви мишоци, ама явно 
не е познал. Народът е казал - "голям 
залък лапни, голяма дума не казвай". 
Дори шефът на Европарламента е 

потресен от постъпката му! 

181 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Хора, внимателно преценете и тогава 
дайте гласа си - почти е сигурно, че 

малките мартии  ще се съюзят с ГЕРБ на 
по-късен етап - мотивирани от ушите на 

ЦЦ и парите на Фидосова! 

182 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков 

Сериозните политици в Европарламента 
един по един се разграничават от 

истеричното поведение на Цветанов! И 
това е разбираемо, предвид факта, че 
вместо да се откаже от имунитета си и 

да позволи разследването на 
прокуратурата да продължи, той клевети 

политическите си опоненти! 

183 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков 

Дори президентът Плевнелиев 
призовава да се глусува за ПРОМЯНА! 
Всички вече разбраха, че ГЕРБ изтърва 
посоката на европейското развитие на 
България! Бюлетина 5 е решението! 

184 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ Траян Петков 

Стига страх и оцеляване, да гласуваме 
ЗА промяната! Можем да живеем и по 

европейски! 

185 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Траян Петков 

Просто няма сериозен политик, който да 
си изпусне така нервите, да прехвърли 
нещата от болната глава на здравата, и 
да си вярва, че ще му се размине... 
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186 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Траян Петков 

Робът не знае как се чувства свободнния 
човек! Но този който е свободен цени и 
уважава личната неприкосновеност и 

гражданските свободи. Но не всички са в 
състояние да го разберат - зависи дали 

са роби или граждани.... 

187 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Траян Петков 

ЦЦ ще увърта до последно, за да влезе 
в парламента - ама там вече нещата не 
зависят от неговата воля и със сигурност 

ще му го вземат с гласуване, т.е. 
доброзорно... :-) 

188 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Ужас, и този човек беше 4 години начело 
на МВР и не си дава имунитета, 

говорейки за морал и уважение към 
закона!?! 

189 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Очаквана реакция на европейски 
политик! 

190 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Всички сериозни европейски политици са 
скандализирани от инфантилното 

поведение на наш Цвъцко! Вместо да си 
изчисти името, той хвърля кал напосоки, 

та повече да се оцапа...  

191 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Наистина е последната минута на това 
безумно нещо наречено "самоуправство" 
на ГЕРБ! Хора гласувайте мъдро за да 

подобрим живота си! 

192 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

И умната, утре с Бюлетина №5 - за 
излизане от мизерията и възмездие на 

алчните калинки! 

193 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Да гласуваме за човешко и достойно 
съществуване на нашите родители и  

работа за нас в България! 

194 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Бюлетина 5 е отговорният ни избор утре 
- за истински живот ВЪВ, а не извън 

страната и то за целия народ, а не само 
за лидерите! 

195 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Българи, утре да изберем мъдро и по 
съвест! 

196 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Biser Ivanov Give me 5! Good Luck! 

197 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Biser Ivanov Nice! Success! 

198 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Biser Ivanov With №5! 

199 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Biser Ivanov Упссс! :-) Май този път ГЕРБ 

прекалиха.... 

200 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Biser Ivanov 

Точно това не могат да разберат 
герберите - не са абонирани за властта и 
ръководните постове в държавата... 

201 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Този път Цвинокио надмина себе си - 
успя да настрои против ГЕРБ целия 

Европарламент... 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
13/05/2013	  
	  

22	  
	  

202 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Целият Европарламен е възмутен от 
нашия Цвинокио... 

203 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Никой вече не подкрепя герберите, 
много увяхнаха горките... 

204 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Човекът е  ИМА ВОЛЯ..., пък лошите 
прокурори все му досаждат! 

205 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Кирил 
Мустанджиев ЛОГИЧНА РАЗВРЪЗКА! 

206 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Да би мирно седяло, не би чудо видяло! 
Цвинокио на практика прекрати 
политическата си кариера с този 

последен донос... 

207 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Милен 
Гурчев 

Гласувайте против ГЕРБ, но с № 5 за е 
сигурно, че ще ги махнем от властта! 

208 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Милен 
Гурчев 

За да е сигурно, че ще има реална 
промяна във властта след изборите - 

гласувайте с петицата.... 

209 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Милен 
Гурчев 

ГЕРБ се надява на чудо, ама едва ли ще 
дочакат.... Хората не ги искат 

повечевъвв властта! 

210 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts 

Милен 
Гурчев 

Утре да покажем, че точно младите, 
които искат работа и перспективи ще 
предизвикат промяната! С бюлетина 5! 

211 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Милен 
Гурчев 

Е, това е краят на триумвирата ББ-ЦЦ-
Фло! Значи можело ДАНС и 

Прокуратурата да действат в интерес на 
гражданите, а не само като чадър на 

мафиотите! Браво!!! 

212 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Милен 
Гурчев 

Невероятно, но факт! Без участието на 
МВР Прокуратурата и ДАНС 

предотвратиха огромна изборна  
фалшификация!  

213 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Милен 
Гурчев 

Дори и да иска Мартинес не може повече 
да подкрепя ГЕРБ, които се изложиха по 
всички фронтове. Ето сега ги хванаха и в 

опит да фалшифицират огромно 
количество бюлетини... 

214 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Nona Veleva 

Много прозрачнии честни избори са ни 
подготвили от ГЕРБ: цели 350 хиляди 
бюлетини са подготвени за подмяна в 
удобния момент, както на предишните 

избори - направо с 
чувалите...http://tv7.bg/news/politics/97375

26.html 

215 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Nona Veleva Те ИМАТ ВОЛЯ.... 

216 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Nona Veleva 

Ужасно е когато хората, коиот преди 4 
години обещаха, че няма да са като 
другите политици ги задминаха в 
безобразията...Такива грандиозни 
фалшификации не е имало никога. 

Позор за ГЕРБ! 
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217 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Nona Veleva 

Едва ли поведението на ГЕРБ и 
лидерите му ще остане без санкция от 

Европа... 

218 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Nona Veleva 

Като си спомня само как ЦЦ влетя в тв 
студиото сигурен, че всичко в МВР е под 
контрол и ще размаже с компромати 
Станишев... Ред е на засегнаните да си 

потърсят правата в съда! 

219 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Nona Veleva 

Хора, ГЕРБ вече си били отпечатали 350 
000 допълнителни бюлетини извън 
поръчката, за да ни фалшифицират 
гласовете! Не го позволявайте, нека 

масово да гласуваме! 

220 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Ivan Yanev 

Обърнете внимание, операцията е 
извършена от Прокуратурата и ДОНС, но 
е охранявана от Жандармерията, за да 
не попречи МВР като предупреди 

герберите ... 

221 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Ivan Yanev 

В каквато и помия да се разровиш - все 
те изскачат.... Ето сега и с 

фалшифицирането на 10% от 
бюлетините в печатницата, която е 
спечелила поръчката. Отвратително! 

222 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Ivan Yanev 

Това са точно 10% от гласовете ни - 
значи така ГЕРБ спечелиха местнити и 
президентските избори...Хареса им и 
залакомяха за още 4 години парламент! 

223 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Ivan Yanev 

Последната история с печатницата е 
върхат - вече всички разбраха, че 
герберите трябва просто да ги 

заобикаляме за да не се изцапаме... 

224 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Ivan Yanev 

Невероятен човек е този Ц.Ц. - всеки ден 
ни изненадва с нещо ново! Ама все  с 

отрицателен знак! 

225 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Ivan Yanev 

На подготвените мащабни 
фалшификации от ГЕРБ, само голяма 
опозиционна партия може да издържи! 

Така че спрете се на №5! 

226 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Ivan Yanev Каквото и да обяснява ПР-ката на ГЕРБ - 

работата този път отече.... 

227 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Ivan Yanev 

Това беше последният пирон в ковчега... 
ГЕРБ няма накъде да се дискредитират 

повече пред нас и пред света! 

228 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Борис 
Славчев 

Така е ГЕРБ наистина Имат волята да 
....фалшифицират изборите и да ни 

яхнат отново! 

229 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Борис 
Славчев 

Интересното е, че до последно са крили 
за акцията от МВР за да не изтече 
информация... А уж ЦЦ вече бил 
обикновен гражданин и въобще не 

дърпал конците там?!? 
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230 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Борис 
Славчев 

Той вече е абонат за прокуратурата, ама 
имунитет не дава. А сега като изгърмя и 
номера с печатницата на бюлетини - пак 

всички пътища водят към него... 

231 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Elitsa 
Sotirova 

Направо ГЕРБ  са си подготвили 
победата като по учебник! Изхвърлят 
реалния вот и занасят чувалите с 
подменените бюлетини, а пътк Мира 
Радева излиза цялата в бяло и най-

добрата "социоложка"! 

232 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Elitsa 
Sotirova 

Наистина големият въпрос дали това е 
цялото количество фалшиви бюлетини, 
или има вече извозени из страната други 
количества? Супер наглите от ГЕРБ 

надминаха и най-лошите ми очаквания! 

233 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

Отново влязохме в световния 
новинарски обмен с отрицателна новина 
- даже успяхме да учудим и световните 
медиии с наглостта на нашите бивши 

управляващи от ГЕРБ! 

234 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

Точно така си - днес не тряабва да ни 
мързи да отидем до урните, защото от 
това зависи не само нашето бъдеще, а 
дали въобще ще я има страната ни!!! 

235 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

Хора, бдете, не се заблуждавайте от 
дипломатичния език на президента и 

сл.примиер - те са царе на  измъкването 
от отговорност и нищонеправенето!!! 

236 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

Само така! Никога повече няма да 
позволим на ГЕРБ да ни разиграва 
сценката "демократични и прозрачни 

избори", а зад гърба ни да подменя вота! 

237 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Stoyan Popov Този път хванаха продажните гербери в 

крачка... 

238 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Stoyan Popov 

За пореден път удивихме света с 
простотията и наглостта на 

"недосегаемите" от ГЕРБ! Чак се 
впечатлиха в далечна Австралия от 
замаха на нашите милиционери... 

239 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Stoyan Popov 

Трябва да се заложи на сигурното - 
според мен само БСП е в състояние да 
се опъне на милиционерския октопод... 

240 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

Ако искаме да спре  изтичането на 
мозъци в чужбина и да има работа за 
младите тук в България - гласувайте с 

бюлетина 5! 

241 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

Ами те затова и ГЕРБ така спокойно си 
чакат изборите - сигурни са, че ще 

спечелят с малко но завинаги, та това си 
е военна хунта... 
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242 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

Тази новина малко се разми в 
пространството на фона на грандиозния 
скандал с допълнително допечатваните 
от герберската печатница бюлетини - 
готови за фалшифициране на изборите. 

243 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

ГЕРБ играят в момента "ва банк" - затова 
трябва адекватен по сила отпор, който 

може да даде само петицата!!! 

244 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

ГЕРБ ще отрича до последно, защото 
нямат полезен ход - ама цял свят вече 
разбра и даже им се подиграват за 
високомерието и наглостта (да си 

вършатфалшифицирането така явно)... 

245 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov Никога вече...Техният Титаник потъна 

безславно! 

246 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov Не само ще го съди, ами ще го и 

ОСЪДИ! 

247 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Stoyan Popov 

Това е денят, който ще промени 
историята на България! Хора, гласувайте 

против военната хунта на 
милиционерите, за по-човечна държава 

и възстановяване на 
неприкосновеността на личността. Не на 

мобилните  пеленгатори... 

248 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Galya Carova 

Направо съм потресена от новината, 
която вчера взири не само българския 
ефир, а и световните медии... Докога ще 

ги търпим, ГЕРБ непрекъснато ни 
излагат пред света! 

249 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Galya Carova 

След като ЦИК, Президентът и 
служебният премиер се покриха - ще има 

избори, но кой може да гарантира 
тяхната честност?!? 

250 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Galya Carova 

Тази секретарка на Цветанов, която по 
съвместителство е и ПР-ка, не може да 
попречи истината да излезе наяве... 
Браво на прокуратурата за бързата 
реакция и достойно поведение с 

декларацията на сайта им (която на 
практика обезсмисля думите на гербера-

печатар и ЦЦ)!! 

251 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Galya Carova 

Дано петицата ни донесе късмета да се 
измъкнем от мизерята, в която ни набута 

ГЕРБ 

252 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/?fref=ts Galya Carova 

Ще гласувам за достоен живот на 
родителите ми и повече работа за моето 
поколение! Не искаме подаяния, а да 
живеем при нормални условия в 

европейска държава! 

253 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts Galya Carova 

Бойко вече наистина трябва да е 
уплашен - след като разкриха поредния 
опит на ГЕРБ за измама на изборите 

"крупната" им победа се отдалечава като 
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мираж...  

254 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts Galya Carova 

След вчерашния грандиозен скандал с 
герберската печатница на бюлетини, ако 
имаше още малко време до изборите - 
ГЕРБ щяха да ударят дъното и дори 
нямаше да се съизмерват с БСП, а с 

Кунева... 

255 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts Galya Carova 

Още по-лошо стана - Мартинес дойде за 
да ги подкрепи, хората го освиркаха, 
сбиха се с охраната и европееца  
потресен прекрати участието си, 
омерзен от "народната" любов към 
ГЕРБ! А шефът му в Европарламента  

Шулц направо порица ЦЦ! 

256 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

Всеки, който иска да живее и работи в 
България, днес трябва да гласува! Само 

масов вот фалшификациите на 
герберите няма да окажат голямо 

значение! 

257 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

Какво нещо е живота - до вчера 
Цветанов раздаваше присъди още преди 
да се произнесъл съдът, а днес трябва 
сам да отговаря на прокурори и съдии... 

258 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov Точно казано! 

259 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

Каквото сам си направиш, другите не 
могат.... Залезът на триумвирата! 

260 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

Само 5-цата може да им приседне на 
ГЕРБ... 

261 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

10% фалшифициран вот е много, щом го 
правят сега, значи и на предишните 
избори са го приложили. На практика 
досега са ни управлявали незаконно... 

262 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

И продължават да излизат новини за 
"подвизите" им... След печатницата с 350 

000 фалшифи бюлетини не знам какво 
вече да очаквам?! 

263 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

ГЕРБ май са в кръгова отбрана, защото 
никой не ги иска нито тук, нито в 

чужбина... Затова и вчера Цветанов 
панически сеобясняваше за герберската 

печатница на фалшиви бюлетини! 

264 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Stoyan 
Andonov 

След като излезе наяве скандала с 
печатницата на фалшиви бюлетини ми 
стана ясно на какво разчитат ББ, ЦЦ и 
компания! Просто сами си се номинират 

и избират, като ни подменят вота! 
Отвратително! 
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265 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/?fref=ts 

Stoyan 
Andonov 

Българи, гласувайте с петицата за да 
имаме някакво бъдеще тук, в България! 
Въпросът е да прекратим герберския 
геноцид и да си върнем нормалния 

живот! 

266 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

Протестният вот трябва да е обединен и 
насочен в една посока за да успеем да 
свалим герберите от властта, която те 
бранят с цената на всичко - компромати, 

подслушвания, фалшификаци... 

267 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

НЕ на мутренския режим на ГЕРБ! 
Гласувайте за спасението на страната 
чрез програмно правителство с мандат 

на опозицията! 

268 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

Хората са особено чувствителни, и така 
трябва да бъде!  

269 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

Този път няма да им се размине на 
ГЕРБ. На миналите избори ЦИК прикри 
фалшификациите и призна изборите за 
редовни, ама сега хората няма да 
позволят подобна подигравка в 

светлината на последните разкрития на 
прокуратурата! 

270 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Stoyan 
Andonov 

ГЕРБ на практика ни показаха какво 
значи да живеем в една военна хунта! С 
право хората искат да ги забранят, ама 
едва ли ще стане - ЦИК ги брани до 

последно! Само с масов вот можем да ги 
махнем, а излезли от властта те ще се 

саморазпаднат!  

271 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Михаил 
Малев 

То и на децата е ясно, че няма как цели 
350 000 бюлетини, на натоварени на 10 
палети, готови за експедиция д - да са 
макулатура. Такова тъпо обяснение 
може да даде само ПР-ката на 

Цвиноскио, подхванато от виновния 
директор на печатницата... Нонсенс! 

272 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Михаил 
Малев 

Най-интересното е, че синът на 
собственика на печатницата с 

фалшивите бюлетини (печелеща 
редовно поръчките на МВР) май е 

посочения в сайта Бивол младеж, който 
ни хаквал телефоните по поръка на 

Цвиконио... 

273 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Михаил 
Малев 

Щом чак в Австралия се дивят на 
кирливите ризи на свалените с протести 
и самозапалвания бивши управляващи... 
ГЕРБ ни прочуха по света, няма спор, 

ама пак с лошо! 

274 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Михаил 
Малев 

Това твърдение на Прокуратурата слага 
точка на всички измъчени опити да се 
покрият срамотииите на ГЕРБ :-) 
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275 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Михаил 
Малев 

Въпреки всички манипулации и купени 
гласове на ГЕРБ само изравнени с 

БСП?! Значи наистина хората вече не 
искат гербери във властта! 

276 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Михаил 
Малев 

Хора, бъдете по-активни и гласувайте за 
да не ви яхат още 4 години 

милиционерите! 

277 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Михаил 
Малев 

Няма мърдане, този път прокуратата 
закова ГЕРБерите в крачка! Хора, 

гласувайте масово за да не опорочат 
вота ни с подобни фалшиви бюлетини 
(кой знае колко са вече са успели да 

разпратят по страната)!?! 

278 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Михаил 
Малев 

Ето къде били допълнително 
отпечатаните бюлетини - значи 
Прокуратурата е заловила само 
последния транш в печатницата в 

Костинброд, а останалото количество е 
заляло страната... 

279 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Михаил 
Малев 

Леле мале, имало и други фалшиви 
бюлетини, които вече били разпратени 
от ГЕРБ по  градове и села! Не са 
хванали цялото количество!!! 

280 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Elitsa 
Sotirova 

При толкова опити да се манипулират 
вота на народа ГЕРБ успяват да добутат 
резултата си само до този на БСП -  

наистина са го закъсали! :-) 

281 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Elitsa 
Sotirova 

Не е късно, идете да гласувате! Изборът 
е прост - №5 за да имаме работа и да 

останем в България! 

282 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Elitsa 
Sotirova 

Голямата подмяна на вота, която са 
замислили ГЕРБ,  е сценарий, който 
предполага внимателно и дълго 

планиране.... Ужас! Като се замисля те 
май са го разиграли и на предишните 

избори за президент ... 

283 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Elitsa 
Sotirova 

Станахме пошло популярни по света, 
след като ГЕРБ ни разиграха сценката 

"Бай Ганьо прави избори"... 

284 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Elitsa 
Sotirova 

Хора, има още време, идете до урните 
за да не съжаляваме после!Разликата е 
малка и в рамките на статистическата 
грешка, но все пак да не оставяме на 
съдбата си на нашенските Остап 

Бендеровци... 

285 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Elitsa 
Sotirova 

Да не допуснем да се реализира 
пъкления план на ГЕРБ! Гласувайте 

масово! 

286 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Elitsa 
Sotirova Без ГЕРБ за да имаме Бъдеще! 

287 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Elitsa 
Sotirova 

Дано тенденцията се запази! Хора, 
гласувайте иобявете с гласа си какво 
мислите за живота си при управлението 

на ГЕРБ! 
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288 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Elitsa 
Sotirova 

Българи, гласувайте за да не се окаже 
това гласуване последното...  

289 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Положението се запича - с по 1% 
излизат ту едните, ту другите напред... 
Помислете и мъдро преценете какво ви 
очаква, ако трябва да живеете още 4 
години с пеленгаторите на Цвък и 

постната пица на Дянков!  

290 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Отврат! Ако наистина са изпуснати 
допълнителни количества от бюлетините 

- изборите са опорочени, независимо 
какво говори Райков! 

291 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Хора, дайте гласа си за промяната, от 
която се нуждаем! 

292 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Кирил 
Мустанджиев Не, не в опозиция а в затвора.... 

293 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Всички трябва да се обединим за да 
успеем да се противопоставим на 

фалшификациите на ГЕРБ! 

294 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Това са "героите на нашето време" от 
римейка на сериала "Бай Ганьо прави 

избори"! 

295 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Българи, днес се решава не само 
европейското бъдеще на България, но и 

нашето собствено бъдеще като 
индивиди. Не бих издържал още 4 

години системен и целенасочен геноцид! 

296 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Кирил 
Мустанджиев 

ББ поне се покри, но ЦЦ упорито 
продължава да говори глупотевини за 

някакъв технологичен брак при 
отпечатването на бюлетините, възлизащ 
на повече от 10% - с които ГЕРБ веднага 
си осигурява 25 депутатски места! Добре 

че Прокуратурата го опроверга и 
оповести, че допълнителните бюлетини 
са напълно автентични и годни за 

подмяна ...  

297 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Това вече е водопад от подготвени 
фалшификации! 

298 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Кирил 
Мустанджиев 

Днес решаваме съдбата си, те.е за 
живота на обикновените хора през 

следващите 4 години. Избирайте мъдро! 

299 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Yoan Zarkov 

Призовавам веки отговорен пред себе си 
и хората, които обича, български 

гражданин да отиде да гласува! Днес е 
Рубикон за България! 

300 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Yoan Zarkov 

Дано положителната тенденция се 
запази и в края на изборния ден да се 
поздравим че избрахме цивилизацията, 

а не дивите мутренски нрави ... 

301 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Yoan Zarkov Гласувайте с петицата, за да не се окаже 

последното ни гласуване.... 
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302 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Yoan Zarkov 

Бойко дава "указания" на 
прокуратурата... Понеже още не може да 
прежали загубените 350 000 бюлетини! 
Все пак те му осигуряваха наготово 25 

депутатски места... Мъка! 

303 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Yoan Zarkov 

Гневът на професионалиста, не можещ 
да прежали 25 сигурни депутатски места, 
загубени заради случайна грешка! Все 
пак 350 000 бюлетини не са шега работа, 

цели 10 палети! 

304 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ Yoan Zarkov 

Направиха ни на нищо в световния печат 
заради алчността и безцеремонността на 

ГЕРБаджиите... 

305 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Yoan Zarkov И след изборния ден кълбото ще се 

разплете... 

306 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ Yoan Zarkov 

Направиха ни на нищо заради 
ГЕРБерите и в немскоезичния свят-  
http://nakratko.bg/category/42/12177/  

307 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ Yoan Zarkov Ще почакаме ... изборите свършват в 

20.00ч. днес И утре е ден! 

308 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Irina 
Stamenova 

Даже и обвинява опозицията, че в 
печатницата на ГЕРБ са отпечатили за 
себе си тези фалшиви бюлетини 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=197
9550#comments 

309 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Irina 
Stamenova 

Срам ме, че са 4 години са ме 
управлявали хора, способни на такова 

нещо! 

310 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Irina 
Stamenova 

Никога повече Дянков и неговите 
нескопосани теории, само като си 

помисля за него и настръхвам!Няма да 
издържа още една поредица 
икономически експерименти.... 

311 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Irina 
Stamenova 

Май след изборите ще стане още по-
интересно... 

312 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Irina 
Stamenova 

Да кажем СТИГА, дотук на недоучените, 
но пък амбицирани да ни управляват 

калинки от ГЕРБ! 

313 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Irina 
Stamenova 

Май ще се окаже вярно, че в Костинброд 
са заловили само последната партида от 
флшифицираните бюлетини...  ГЕРБ не 
пуска властта с цената на всичко!!! 

314 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Irina 
Stamenova 

ГЕРБ правят показно на "честни и 
прозрачни избори"! 

315 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Irina 
Stamenova 

С петицата напред-за да ни има и след 
ГЕРБ! 

316 http://www.facebook.com/groups/
360901110695666/ 

Irina 
Stamenova 

Гласувайте отговорно, за себе си и 
децата си! За социална държава! 

317 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Irina 
Stamenova 

И умната гласувайте, искаме да живеем 
днес и сега, а не да оцеляваме! 
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318 http://www.facebook.com/groups/
298629430265254/ 

Irina 
Stamenova 

Уплашен, но нагъл - всички отново са му 
виновни, даже и затова че са му хванали 

бюлетините... 

319 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Кирил 
Стоянов 

Никой не иска да управлява с ГЕРБ и те 
са в невъзможност да съсставят 

правителство - всъщност милиционерите 
си организираха Пирова победа, защото 
не успяха да реализират докрай плана 
си за тотално фалшифициране на вота... 

320 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Кирил 
Стоянов 

Да, народът не понася ГЕРБ, а и 
влезлите (според данните до момента 
партии) не искат да ес коалират с 

милиционерите! 

321 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Кирил 
Стоянов 

Пълен блокаж, чуждите медии не виждат 
изход от патовата ситуация, в която ни 
вкараха ГЕРБ, с фалшификациите на 

вота по места... 

322 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Кирил 
Стоянов 

Факт, че служебното правителство не 
успя да се справи с основната си задача 

- да организира честни и прозрачни 
избори! Само се чудя, поради 

некадърност ли или по политическа 
поръчка от ББ?!? 

323 https://www.facebook.com/group
s/298629430265254/ 

Кирил 
Стоянов 

Райков на практика се доказа като верен 
страж на статуквото и застъпник на 

ГЕРБ, подпомогнат и от Президента... В 
по-нечестни и недемократични избори не 

съм участвал! 

324 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Ако не беше толкова жалко, подобно 
нелепо оправдание от гл.секретар на МС 

щеше да е много смешно! 

325 https://www.facebook.com/group
s/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

То ГЕРБ направиха като "хитрата сврака 
- с двата крака" в капана! След техните 
манипулации и купуване на вот сега 
ситуацията е още по-патова отпреди. 
Обединиха всички срещу себе си! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ПОСТОВЕ във форуми, 26.04.-13.05.2013г. 
  Адрес Потребител Коментар 

1 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/28/hodim-po-tynyk-led-

predupredi-kalin-
georgiev.186772#comment-

newest 

пепи 

Това е безмерна наглост - вместо да си 
посипе главата с пепел за всички лъжи, 

които изрече напоследък, сега 
мрънка... Да не говорим, че и за самите 
незаконни подслушвания няма как да 
не е занел... Иска да ес маха за да не 
носи отговорност, но ако сме правова 

държава трябва да си понесе 
последствията! 

2 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/04/29/naidenov-
sybirashe-dokumenti-toi-e-

zapisal-kokinov-tvyrdi-
ianev.186804#comment-newest 

марионетката 
Яне 

ЯНЕВ Е ПРОСТО 
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ НА БОРИСОВ - 
КАКВОТО ТОЙ ИСКА ДА СЕ ЧУВА, 

ТОВА И ПРИКАЗВА ЯНЕТО! 
НЕЗАВИСИМО КОЙ Е НАПРАВИЛ 

ЗАПИСА И КАКы ПО-ВАЖНО Е КАКВО 
СИ ГОВОРЯТ "ЦВЕТА НА НАЦИТЯ". 
НА ПРАКТИКА ЕДИН ПРОКУРОР 
ПРЕДАВА НА РАЗСЛЕДВАНИЯ 
МИНИСТЪР РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ПРОВЕРКАТА СРЕЩУ НЕГО ПРЕД 
ОЧИТЕ НА МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ!!! ТУК ИМА НЯКОКО 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, И МАЙ  Е РЕДНО 
ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ 
ПО СЪЩЕСТВО, А НЕ ПО ФОРМАТА... 

3 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/28/vikat-borisov-kokinov-

i-naidenov-na-
razpit.186741#comment-newest 

отвратена 

Дано този път прокуратурата си 
свърши работата докрай - на практика 

пред погледа на министър 
председателя градския прокурор на 
софия предава резултатите от 
проверката на самия разследван 

министър. И тримата обсъшдат как да 
го измъкнат от правосъдието... Ужас! 
Това не са политици, а наистина ОПГ... 
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4 

http://www.mediapool.bg/%D0%
B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D1%81%D0%BE%D0%B2-

%D1%81%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D
1%83%D1%88%D0%B2%D0%B

0-
%D1%83%D1%88%D0%B8%D1

%82%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D1%80%D1%81-
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%

BB%D0%B0-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D0%

BE%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D
0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%

B2%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D
0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B

8%D1%8F%D1%82%D0%B0-
news205781.html 

анонимен 

На този Цвинокио не знам кой още му 
вярва - след като се закле в децата си, 
че е чист като сълза и няма незаконно 
подслуиване се изметна като мокра 
дъска, щом беше доказано, че си е 
редовна практика от години....  

5 

http://www.mediapool.bg/%D1%8
0%D0%BE%D1%81%D0%B5%

D0%BD-
%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D
0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%
BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D
0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-

%D1%81%D0%B0%D1%89-
news205806.html 

анонимен 

От ясно по-ясно - на президента ни ще 
му набиват канчето в САЩ, защото в 
"несъществуващите" записи на ЦЦ са 
прихванати и самите американци... 
Брей, затова значи си оттеглили 

подкрепата за триумвирата начело на 
полицейката ни държава! 

6 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/04/29/osta-borisov-
naidenov-kokinov-e-deistvala-
dylgi-godini.186817#comment-

newest 

анонимен 

То е добре да се знае, че за 
престъпленията в държавата, хората 
са се жалили на самите престъпници и 

затова оправия няма... 

7 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/29/etichnata-komisiia-na-vss-

gleda-skandala-s-
kokinov.186792#comment-

newest 

анонимен 

До Панайот: Вината на гр.прокурор е че 
предава папки с документи на самия 
разследван министър пред погледа и 
със съгласието на премиера. Това в 
никое законодателство не може да 
мине като "разговор по служба"... 
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8 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/29/kokinov-iska-da-byde-

osvoboden-i-kato-
magistrat.186810#comment-

newest 

анонимен 

Кокинов ще го отнесе със сигурност, но 
мза М.Найденов не съм сигурен - все 
пак американците го вдъхновиха за 
тази последна мисия, за разлика от 

Боко, който го пуснааха по пързалката! 
Ето че днес и Плевнята отива да му 

набият канчето зад океана... 

9 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/26/paralelna-struktura-na-

mvr-
podslushva.186634#comment-

newest 

гриша ганчев 

Никой вече не вярва да "клетвите" на 
ББ и ЦЦ, а паралелната структура на 
МВР се изразява в това, че те просто 

ползват техниката и хората на 
службите, но за да работят в техен 

частен бизнес и политически интерес.... 
Никога повече не трябва да се допуска 

това! 

10 

http://www.dnes.bg/redakcia/201
3/04/29/horata-poluchiha-samo-
obeshtaniia-i-babaitlyci-smiata-

daniel-
vylchev.186797#comment-

newest 

констатация 

Факт е, че освен милиционерщина и 
приказки, друго не получехме от ГЕРб. 
Ама и от ренегатите, събрани около 
другарката Пръмова нищо друго не 

може да се очаква... 

11 

http://www.dnes.bg/temida/2013/
04/29/kokinov-izritan-kato-

gradski-prokuror-na-
sofiia.186861?utm_source=start
&utm_medium=rssbox_dnes&ut

m_campaign=tema 

питанка 

Кокинов логично е аут, но защо 
замазват нещата с някакви комисии... И 

защо ще го изслушват чак след 
изборите, да не би ГЕРБ да ги е страх, 

че може да си отвори устата за 
поръчителите... 

12 

http://www.dnes.bg/temida/2013/
04/29/izslushvat-kokinov-sled-

izborite.186849#comment-
newest 

мери 
 

Логично е ВСС да "изпипа нещата", но 
защо ли отлагат изслушването на 

Кокинов за след изборите? 
Провиненията му са ясни и за неюрист. 

Може би искат да са винаги с 
победителите?!? 

13 

http://www.dnes.bg/temida/2013/
04/28/etichnata-komisiia-kym-
vss-shte-razglejda-kazusa-s-
kokinov.186764#comment-

newest 

анонимен 

То не само етични, но и драстични 
законови нарушения разкриват 

записите с участието на Кокинов. Пред 
очите и с благословията на премиера, 
един градски прокурор предлага как да 

спаси от закона провинил се за 
корупция министър?!? Защо ли 

Етичната комисия към ВСС е толкова 
плаха?  

14 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/vss-osvobodi-

kokinov-kato-gradski-
prokuror,150368/?utm_source=d
nes.bg&utm_medium=box&utm_
campaign=box#comment-newest 

sonka.74 

Според мен изслушването е след 
изборите за да не стане случайна 

"инфекция" и Кокинов да си отвори 
устата за поръчителите на 
извършваните от него 

законорашуния....Вси пак да не 
забравяме, че при управлението на 
ГЕРБ с триста зора бе попълнен 

съставва на този ВСС! 
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15 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/29/imam-si-edin-telefon-i-si-

govoria-bez-
pritesneniia.186860?utm_source
=start&utm_medium=rssbox_dne
s&utm_campaign=tema#comme

nt-newest 

криси 

До Анонимен111: Че ТИМ е най-
любимата групировка на ГЕРБ - освен 

че им дадоха морските летища, 
наското им подариха и софийското, че 
да си затворят кръга с авиопревочвача 
ни.... Въобще не си в час! А Шулева 
(НДСВ) и продаде РПД-та  и докара 

ЧЕЗ .... хората помнят!!!! 

16 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
04/29/imam-si-edin-telefon-i-si-

govoria-bez-
pritesneniia.186860?utm_source
=start&utm_medium=rssbox_dne
s&utm_campaign=tema#comme

nt-newest 

вероника 

Че защо му е на Цвинокио друг 
телефон - не други, а точно той 

поръчва подслушванията, така че няма 
защо да се притеснява... Освен ако не 
подслушва жена си, няма как да 

попадне на "частните" си пеленгатори... 

17 
http://dnes.dir.bg/news_comment
s.php?id=13756559&tag_id=122

244#show-comment-form 
кроки 

Мира Янева се опитва да неутрализира 
предишните си глупости, ама не може 
директно да скочи в ниското, затова 

постепенно сваля процентите на ГЕРБ. 
Истината е, че ГЕРБ няма въобще да 

ас първата сила в следващия 
парламент 

18 
http://dnes.dir.bg/news_comment
s.php?id=13753242&tag_id=122

244#show-comment-form 
Връбка 

Милиционерите това знаят, това 
правят - подслушване, шщантаж и 
накрая мокръ поръчка... Ама дойде 
време да ги разкараме на 12.05!!! 

19 
http://dnes.dir.bg/news_comment
s.php?id=13752591&tag_id=122

244#show-comment-form 
симона 

Понеже няма какво да каже за 
скандалните записи, се прави на 
жертва - знае че сега няма да му се 
размине както преди време за Мишо-
бирата.Просто си забива главата  в 
пясъка и чака бурята да отмине.. 

20 
http://dnes.dir.bg/news_comment
s.php?id=13756588&tag_id=122

244#show-comment-form 
гага 

Едва ли ББ някога е предполагал, че в 
живота му е възможно да го разпитва 
прокурор за постъпките му... Сигурно 
няма да се яви и пак  ще вдигне 

кръвното... 

21 http://19min.bg/news/8/44280.ht
ml#comments анонимен 

Президентът ни за съжаление не може 
да забрави, кой го прати (като 
фалшифицира вота)да му топли 
креслото... И затова се държи като 
васал, който не забелязва дъжда от 

скандали в МВР! 

22 http://19min.bg/news/8/44320.ht
ml#comments анонимен 

Ами самият ЦЦ за малко да се разведе, 
заради шавливата си съпруга... Та 
затова е наясно как се развиват 
нещата при такива скандални 

разкрития! 
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23 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1954230 галя 

Не мога да повярвам, но наистина 
действията на Цацаров ме карат да се 
надявам, че този път прокуратурата 
наистина ще си свърши работата 
докрай. Ако самите прокурори не се 

разчистяат, няка кой друг да го направи 
- нали са независими?! 

24 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1954157 галя 

Ами естествено, че от нищо  не се 
притеснява  нали е в листите на ГЕРБ, 
а Найденов остана извън. А пък и 

цялото правителство под строй преди 
няколко месеца декларира че се 

радват, да ги подслушват... То бива 
лицемерие и подмазвачество, ама 
такова нарушаване на личните права 
не отива на демокрация, за каквато уж 

се представяме! 

25 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1954317 галя 

Навсякъде цари СТРАХ, то и ВСС ще 
решава за Кокинов СЛЕД изборите, в 
зависимост от това дали герберите ще 
останат във властта. Да използваш 
МВР за да си разчистваш бизнеса е 
много подло, но ефективно - повечето 
бизнесмени у нас го знаят от собствен 

опит... 

26 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/04/29/borisov-vkarva-
108-deputati-v-sledvashtoto-ns-

izchisli-mbmd.186855#comment-
newest 

социолог 

Мира Радева е толкова дискредитиран 
социолог, че дори колегиет й не искат 
да сядат на една маса с нея в тв 
студиата. Колконто до данните от 

"проечването й" - първо 550 души от 
големите градове въобще не е 

представителна извадка. Но вси пак е 
похвално, че се опитва да посмали 

огромните % преднина на ГЕРБ, които 
си измисли предишния път! От третия 
път ще уцели - ГЕРБ падат под БСП!!! 

27 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/04/29/ima-kriza-na-
dyrjavnostta-kategorichen-e-

kostov.186907#comment-newest 

анонимен 

Стига с това "имало едно време...". 
Времето е днес и сега и е толкова 
трагично, че по-страшно не е било. 
Хората буквално мрат по улиците от 
отчаяние и глад, а бизнеса е в колапс -  
щом върхушката си хареса някой 
бизнес направо си го изземва чрез 

шантаж и репресии и слага свой човек 
да го ръководи за да отчита печалби в 
личните и партийни сметки... За това не 

е виновен хан Кубрат, а Боко и 
пипалата му ЦЦ  и Фло! 
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28 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/04/29/ima-kriza-na-
dyrjavnostta-kategorichen-e-

kostov.186907#comment-newest 

анонимен 

До Марк до Иван: Ми гласувай си то 
промитите мозъци това могат - щом 
поддържаш мракобесния режим на 
ГЕРБ значи просто имаш изгода - кой 
бизнес  ти пдадоха или си разви свой 
под шапката на службите?!! Никога 
повече милиционерска диктатура! 

29 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/04/30/troinata-
koaliciia-stana-petorna-

smetnaha-ot-
rzs.186930#comment-newest 

анонимен 

Що така бе, Яне? Значи Боко се е 
уплашил, че ще има чуждестранно 
паралелно преброяване и няма да 

може да манипулира и фалшифицира 
вота като първия път. Горкото Яне, 

плаче, ама всуе -  ЕС няма да позволи 
такава драстична подмяна на 
изборните резултати, каквато са 

замислили ГЕРБ ! 

30 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/30/obsht-front-sreshtu-

gerb-avstriiska-firma-broi-
paralelno-rezultatite.186909 

гражданин 

Всичко са очаквали герберите, но не и 
че такъв общ фронт ще им отвори 
опозицията! Безумна идея, но в този 

случай е единственият възможен начин 
да се попречи на башибозуците да 

фалшифицират драстично вота, както 
го направиха предишния път!!! 

31 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/30/obsht-front-sreshtu-

gerb-avstriiska-firma-broi-
paralelno-

rezultatite.186909#comment-
newest 

Пенчо 

До пею: Брей че се позоваш - ами, че 
те и двамата са купени от ГЕРБ, бе. 
Професора бе принуден да напусне 

работа, а социоложката е низвегната от 
гилдията си... Смях, но така им се пада 

на корумпетата...  

32 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/30/kokinov-gubi-60-000-

lv-ako-vss-go-izgoni-i-kato-
magistrat.186911#comment-

newest 

анонимен 

Нищо не му пречеше на ВСС и преди 
изборите да уволни дисциплинарно 
кокинов за уронване на престижа на 

професията. Ама нали се услушват кой 
ще спечели изборите, и затова отлагат. 
Сиви миши душици, назначени там от 

Цвъки, какво да правиш... 

33 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/2
013/04/30/vss-triabva-da-

progledne-za-zavisimostite-v-
sistemata.186924#comment-

newest 

юнак 

Браво на този прокурор - нужен е 
катарзис на правоохранителната 

система (МВР, следствие, прокуратура, 
съд), но не съм сигурен че назначените 
от ЦЦ и ББ там хора са в ссъстояние 

да го направят... 

34 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/kakvi-sa-
vyzmojnite-koalicii-sled-

vota,150406/?utm_source=dnes.
bg&utm_medium=box&utm_cam

paign=box#comment-newest 

sonka.74 

Всякви подобни гадания са 
безсмислени, защото хората ги е страх 
и социологическите проучвания не 
отразяват реалните нагласи. За пръв 
път от толкова години  вледеняващ 

страх е сковал душите на избирателите 
и те направо отказват да отговарят на 
въпросите на социолозите. Рекорден 
брой откази има във всяко проучване 

за изборите, независимо от 
извършващата го агенция!  
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35 

http://www.novini.bg/news/13482
2-

%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D
0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B2%D0%B0-%D0%B8-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D
0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B

2-%D1%81%D0%B5-
%D1%85%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B0%D1%85%D0%

B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B3%D1%83%D1%88%D0
%B8%D1%82%D0%B5.html#co

mments 

Петрана 

Ужасно е, че са пратили гербера да 
защитава нещо толкова чудовищно 

като нерегламентираното 
подслушване. След тоталната 

самоизлагация на лидера на партията 
му, каквото и да каже ще му 
съчувстваме и разберем... 

36 

http://www.novini.bg/news/13481
5-

%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D
0%BB-

%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D
0%B8%D1%82%D1%80%D0%B

E%D0%B2-
%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D

0%B2-%D0%BC%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D
1%81%D0%BA%D0%B0-$50-

000-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B0-

%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D
1%83%D1%82%D0%B0%D1%8

2.html#comments 

Зорка 

Вярно че ЦЦ отстрелва всички по-
близки до ББ за да се поувства най-
велик, но когато те накрая се обедият 
срещу него - ще се спихне като празен 

балон ... 

37 

http://www.novini.bg/news/13483
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%B1%D1%8A%D0%BB%D
0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D1%82%

D0%B5-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D

1%82%D0%B8%D0%B8-
%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D
0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8

0%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%

BB%D0%B8.html#comments 

Виктор 

По-ясно няма накъде - Райков работи 
за ГЕРБ като ги защитава с всички 
сили. Видите ли не било важно 

съдържанието на скандалния разговор, 
а че е записан без знание на ББ... 

Смешник! 
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http://www.novini.bg/news/13467
4-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D
0%BE%D1%81%D0%BB%D0%

B0%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D
0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%

BE%D0%B2-%D0%B2-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D

0%B2%D0%BE%D0%B4-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D

0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D
0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%
B8%D1%86%D0%B0.html#com

ments 

may 

По всяка вероятност и Найденов не е 
знаел, че е превърнат в "ходещ 

микрофон" от МВР, които са му хакнали 
мобилния телефон... Ама нейсе, 
цялата истина за Цвъки ще излезе 

накрая! 

39 

http://www.novini.bg/news/13446
4-

%D1%87%D0%BE%D0%B2%D
0%B5%D0%BA-%D0%B2-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1
%8F%D1%82%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D
0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B

B-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2-
%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D
0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%

B2-%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D
0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%

BE%D0%B2.html#comments 

анонимен 

Явно са подслушвали през телефона 
на Найденов, но той не е знаел - просто 
Цецко Пеленгатора го е "работил" за 
компромати и така е прихванал и този 
разговор. А хората от МВР го пускат в 
медиите за да си вържат гащите, 

защото имат примера на Отверката, 
който го отнесе за всички нагоре по 

веригата... 

40 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1956298 marion 

Много интересно - в тази патова 
ситуация накрая ще осъдят само 
физическите извършители от МВР, 
както в случая с Радо Отверката. Абе 
хора, има си поръчител над техничаря. 
Като е  хакнал телефона на Найденов 
за да му събира компромати, ЦЦ 

всъщност е уловил голямата риба, на 
която пък все уж случайно напомня за 
скандала "Мишо-Бирата" и делото 

"Буда". Започна люспенето на ГЕРБ... 
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41 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1955965 marion 

Ами така си е! Връзката на ВУЗ с 
реалния бизнес трябва да се 

възстанови - за 4 години полицейски 
погром и чалгаризация на културата и 
образованието, ГЕРБ ни докараха 

дотам, че децата не могат  да четат и 
пишат, а дипломите за висше се 
продават в бакалията. Всяка 

амбициозна, мързелива и нагла 
калинка може да си купи фалшива 

диплома и да започне да ни управлява! 
Не на герберския култ към простотията!  

42 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1956330 marion 

Това е единствено верния начин за 
справяне с безпардонните, нагли и 
самозабравили се калинки. Не само 

наблюдатели отвън, но и чуждестранен 
паралелен преброител на вота. Защото 
всички помним как на последните 
избори гербаджиите подменяха 

ЧУВАЛИ с бюлетини пред ЦИК!!! Иска 
им се и сега, ама ЕС вече не може да 
си затваря очите пред бай-ганьовските 

изцепки на ГЕРБ! 

43 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1955931 marion 

ЦЦ искал самостоятелно правителство 
за "да работи конструктивно" както си 
знае  - пеленгатор, компромат, рекет, 
шанташ и отчисления в черните каси 
на ГЕРБ... Да, ама не, приказката 

свърши.... 

44 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1954941 marion 

Много ми се иска да вярвам, че 
прокуратурата най-накрая ще се 

еманципира от ГЕРБ и ще започне да 
работи срещу истинските престъпници, 
а не да служи на триото ББ-ЦЦ-Фло за 
политическа и бизнес саморазправа... 

45 

http://www.ekipnews.com/news/p
olitika/politika_/pravitelstvoto_i_gl
avniqt_prokuror_prizovaha_za_s
pokojstvie_i_umerenost_pri_skan
dalite_s_podslushvaneto/152136

/?success=1#post_comment 

Стойка 

Райков просто изби рибата с това си 
изказване - нищо не знаел, ама най-
големия проблем е гласността, която е 
дадена на скандалния разговор. То 

бива да пада ничком пред ГЕРБ и Б.Б., 
ама чак пък толкова.... 

46 

http://www.ekipnews.com/news/w
orld/svetyt_za_nas/ft_selskoto_st
opanstvo_v_bylgariq_se_vyzstan

ovqva_/151931/ 

Митьо 

Брей, има-няма месец откакто 
М.Найденов не е начело на 

земеделието и то взе че започна да се 
възстановява. Ако и другите алчни 
герберски калинки, налазили 

икономиката ни, се махнат, то може и 
БГ да тръгне напред! 
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47 

http://www.ekipnews.com/news/
mnenia/komentari_na_georgi_da
skalov/po_lozungite_shte_gi_poz
naete/152135/?success=1#post_

comment 

Ставри 

Всъщност авторът не се е престрашил 
да го напише, но то е очевадно - ккто в 
миналото лозунга на СДС "заедно 

можем повече.... да крадем" днешният 
лозунг на ГЕРБ "Имаме воля" блестящо 

се допълва с "да крадем", "да 
подслушваме" и т.н.  

48 
http://www.frognews.bg/news_53
938/M_Raikov_Bivshiiat_premier
_e_stanal_jertva/#nnn_763763 

Мони 

Райков, не се унижавай така, всички 
разбраха, че си поставен там от Боко, 

не е нужно да се излагаш така 
безобразно... Кой е жертвата и кой 

палачът става ясно от самия разговор. 
Щом ти проблем гласността - отивай в 

Беларус! 

49 
http://www.frognews.bg/news_53
938/M_Raikov_Bivshiiat_premier
_e_stanal_jertva/#nnn_763773 

Монтескьо 

ГЕРБ прокуди децата ни защото 
подкрепяки монополите постигна 
рекордна безработица и никаква 

перспектива (ако не си милиционер). 
Пък ако имаш и истинска диплома, 
направо за нищо не ставаш... То 

калинките признават само фалшиви 
тапии! 

50 

http://www.frognews.bg/news_53
915/Sokolov_Samo_edna_partiia
_si_sluji_s_kompromati_na_vsic

hki_izbori#nnn_763693 

бонев 

Соколов, Е.Михайлов и Е.Сугарев са 
КУПЕНИ от ГЕРБ - старите сини 

муцуни, които безвъзвратно отпаднаха 
от листите на истинските демократи, си 
отмъсщават като агитират за ГЕРБ. И 
едно уточнение - копмпромат извади и 
П.Стоянов (СДС) и не беше избран за 
втори път като президент!!! Толкова за 

верността и точността на 
словоблудствата соколови... 

51 

http://www.frognews.bg/news_53
945/Roman_Vasilev_otiva_na_m
iastoto_na_Nikolai_Kokinov/#co

mment 

бонифаций 

Направо да повърнеш!!! Най-
харесваният от Цвъки прокурор,който 
му покрива следите, но пък се изложи 
доста в медиите, заема мястото на 
подалия оставка гр.прокурор! 

Гербаджииските кукловоди тикат 
напред до последно марионетките си...  

52 
http://www.frognews.bg/news_53
942/BSP_shte_prebroiavat_paral

elno_vota/#nnn_763747 
косьо 

Служебното правителство на ГЕРБ не 
само че не работи за свободните и 

честни избори, ами с бездействието си 
умишлено ги проваля. Единствено, 
такова независимо пълно паралелно 
преброяване на гласовете може да 
попречи на герберите да се върнат 

обратно на държавната хранилка, дори 
с цената на репресии... 

53 

http://www.frognews.bg/news_53
934/Prof_Konstantinov_GERB_v
odi_BSP_s_20_deputata#nnn_7

63665 

митака 

Този професор не разбра ли че само 
веднъж можед да се компрометираш и 

той вече го направи. Каквито и 
фантасмагории да разправя, никой не 

му вярва... 
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54 

http://www.frognews.bg/news_53
934/Prof_Konstantinov_GERB_v
odi_BSP_s_20_deputata#nnn_7

63668 

митака 

В грешка си, ако беше ДС нямашше да 
има такива изцепки и откровени 

провали като оня от МВР с отверката. 
ГЕРБ са толкова нагли, че не са 

вярвали прокуратурата да им прави 
проблеми, че до последно не са 

очаквали проверката.... Затова няма да 
гласувам за ерзац копията на ДС, които 

са намерили пристан в ГЕРБ! 

55 

http://www.frognews.bg/news_53
936/TSatsarov_Nezabavno_prie
mame_pravila_za_prilagane_na_

SRS-ta#nnn_763667 

бонев 

МВР като цяло да не се обижда, но 
нерегламентирани подслушвания явно 
има (100 000 лв не се харчат лесно)и е 

публична тайна кой ги поръчва. 
Въпросът е че са "слушани" всички, но 
сега Цвъки сега се саморазправя в 
собствената си партия, та затова 
излизат неща от кухнята там! 

56 
http://society.actualno.com/Proku

raturata-Cvetanov-e-izvyrshil-
prestyplenie-news_423212.html 

анонимен 

Крайно време беше прокуратурата да 
се задейства срещу истинските 
престъпници, а не да тормози 

обикновените хора заради престъпния 
бизнес на самозабравилите се гербери! 
Никога повече милиционерски ботуш! 

57 

http://www.standartnews.com/mn
eniya-

komentar/bsp_stopi_s_5_avansa
_na_gerb-

186403.html?rand=0.579954500
0336576#comments 

анонимен 

Всъщност Мира Радева не смее да се 
покаже пред хората, защото след 

измислените и % за ГЕРБ вече никой 
не я приема на сериозно. Та затова 

това момче трябва да съобщи нещо по-
реалистично - преднината на ГЕРБ се 
стопява с още 5%, ама истината е,  че 
БСП и ГЕРб са почти с изравнение 

сили!  

58 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/obvinenieto_tsvetanov_e
_izvarshil_prestaplenie-

186498.html?rand=0.994317238
6417876#comments 

анонимен 

Сега е редно Цвъки да се закълне в 
децата си, че е невинен, а пък после да 
отрече ...И водевилът да продължи до 

откат! 

59 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/obvinenieto_tsvetanov_e
_izvarshil_prestaplenie-

186498.html?rand=0.165080745
32423223#comments 

анонимен 

СПОКО, КАТО НЕ Е ДОСТАТЪЧНО 
МЪЖ ДА СИ ПОНЕСЕ 

ОТГОВОРНОСТТА, КАТО ВЛЕЗЕ В 
ПАРЛАМЕНТА ИМА ПРОЦЕДУРА ЗА 
СВАЛЯНЕ НА ИМУНИТЕТА - И 

ГОТОВО... ама още отсега ще започне 
едно прехвърляне на сметки и имоти 
не си е работа, Фидосова доста ще се 

озори като нотариус... 

60 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/tsvetanov_gerb_iska_sam
ostoyatelno_upravlenie-

186505.html?rand=0.097529594
1708223#comments 

анномен 

И това го казва човек, който е обвинен 
от прокуратурата за незаконно 

използване на пеленгатори.... Смях, ще 
не го пускат в къщата, той на миндера 

иска... 
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61 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/kokinov_veche_ne_e
_gradski_prokuror-

186356.html?rand=0.769030741
3419465#comments 

потребител 
Новината за работещата прокуратура, 

която на практика отстрани 
марионетките на ЦЦ,  е много добра! 

62 http://www.standartnews.com/#c
omments ЦЦ 

Лидерът на ГЕРБ разбра, че за да не 
остане сам срещу всички трябва да 
мимикрира - да се присъедини към 

паралелното подслушване, на думи да 
подкрепи по-тежки санкции за 

незаконните СРС-та, и какво от това?! 
Без манипулации, ГЕРБ не може да 
спечели изборите! И ББ прекрасно го 

разбира... 

63 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/raykov_tsatsarov_i_parva
nova_obyasnyavat_za_brambarit

e-
186421.html?rand=0.414221522

84847513#comments 

Тони 

Покъртителна пресконференция, на 
която Райковм се държа като пудел на 
Бойко... Отврат! Ясно е, че  много се 
старае да брани интересите на ГЕРБ и 

да приключи мандата си в 
нищонеправене, ама е жалък... 

64 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/raykov_tsatsarov_i_parva
nova_obyasnyavat_za_brambarit

e-
186421.html?rand=0.414221522

84847513# 

потребител 
Глупости, току щоофициално  посочиха 

поръчителя на СРС-та - Цвъки 
Пеленгатора! 

65 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/ek_nyama_da_pishe_dok
lad_za_brambarite-

186394.html?rand=0.950242682
3536791#comments 

потребител 

Новината всъщност е добра - ЕК следи 
случая, и ако Комисията по граждански 
права където е внесена информацията 
реши - може да бъде обсъдено и от 
Европарламента на специална негова 
сесия. А вече резултата от нашенските 
си разследвания ще бъде отразен в 
редовния мониторингов доклад в края 
на годината (без да се налага да пишат 

отделен такъв! 

66 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/plevneliev_se_sreshtna_
s_atlanticheskiya_savet-

186512.html?rand=0.304376144
69434116#comments 

потребител 

Всъщност президента отиде да моли 
подкрепа за себе си (защото лобитата 
на ББ и ЦЦ му вдигнаха мерника) и 
явно  е получил и ще си остане на 
поста, въпреки брътвежите на Яне 

Янев за импийчмънт... 

67 http://www.standartnews.com/izb потребител Че той ако беше истински мъж и 
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ori_2013-
novini/vmro_tsvetanov_otkazhi_s

e_ot_imuniteta_si-
186513.html?rand=0.881066526

6798242#comments 

политик нямаше да се налага да го 
приканват да си хвърли имунинета, а 
щеше отдавна да го е направил... 
Също така знае, че в НС ще му го 

отнемат. Ама му е нужен в момента за 
друго - ударно да прехвърля имоти, 
банкови сметки и т.н. и да подготви 
напускането си от страната... 

68 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/kostov_tsvetanov_i_boriso
v_sa_nevazmozhni_partnyori-

186515.html?rand=0.989198501
0329589#comments 

потребител 

Не вярвах, че ще го кажа, но Костов 
наистина е прав - ББ, ЦЦ и Флоров 
създадоха престъпна група в МВР, 

която разчистваше техните 
политически и бизнес опонненти и 

лично ги облагодетелстваше...Но краят 
на този "рай" дойде заради глупостите 

на Дянков (който провокира 
протестите) и внезапно се 

еманципиралият се нов гл.прокурор... 

69 
http://dnes.dir.bg/news_comment

s.php?id=13777519#show-
comment-form 

столичанин 
Това е началото на края и на 

медийната империя, която обслужваше 
ГЕРБ... Чао на Д.Пеевски и майка му... 

70 
http://dnes.dir.bg/news_comment
s.php?id=13771067&tag_id=122

244#show-comment-form 
деси 

Определено ГЕРБ са най-лошите, 
които случайно са се докопвали до 

властта... Едва не изтриха България от 
картата на света с геноцида срещу 

собствения си народ... 

71 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1957140#comments Мунчо 

Че как кой, ББ гарантира за ЦЦ, а за 
него ще гарантира Флоров...взаимно 

ще се кълнат  в децата си... 

72 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1956884#comments Петрана 

Късно е либе за китка.... Така се 
изложиха ГЕРБ, че и САЩ вдигнаха 

ръце от тях.... 

73 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1956664#comments Здравко 

Няма никаква ДС, това са 
милиционерските издънки на Цвък....То 
затова и така ахмашки ги хванаха, 
защото си мислеха, че ще ни 
управляват вечно и ще ни 
мародерстват до гроб... 

74 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/06/politicheskiiat-

velikden-shte-e-na-12-mai-
smiata-

stanishev.187279#comment-
newest 

анонимен 

Точно така си е! За да не позлобим 
отново да ни яхне мракобесието на 
милиционерите - гласувайте масово, 
гласувайте за всеки друг, но  не за 

ГЕРБ!!! Долу диктатурата! 

75 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/06/politicheskiiat-

velikden-shte-e-na-12-mai-
smiata-

stanishev.187279#comment-
newest 

анонимен 

До социолог: Много ти се иска, ама не е 
така. Цялата европейска преса 
наистина пише за невижданото 
нахалство и самозабрава на 

нашенската милиционерска власт... То 
такова масово подслушване и 

привикване "за справка" до МВР без 
повод и по времето на Чаушеско и бай 
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Тошо не е било!!! Долу пеленгаторите 
от ГЕРБ! Гласувайте за опозицията на 

диктатурата!!! 

76 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/07/paralelnoto-
prebroiavane-moje-da-dade-

razlichni-
rezultati.187301#comment-

newest 

Стойчо 

Константинов подготвя почвата за 
манипулациите. Добре че го махнаха от 
фирмата -преброител на гласовете. 
Добър математик е , ама никога не е 
късно да станеш за резил, особено ако 
някоя партия е готова на всичко за да 

кси "гарантира" победата... 

77 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/07/paralelnoto-
prebroiavane-moje-da-dade-

razlichni-
rezultati.187301#comment-

newest 

пи 

До Анонимен 82: за твое сведение, 
парите за паралелното преобряване ги 
дават поръчващите ги партии (всички 
опозиионни на ГЕРБ), а фирмата-

изпълнител е австрийска.... Ама като са 
ти заръчали от ГЕРБ да плюеш, поне 
си направи труда да влезеш в час 

темата!!! 

78 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/06/mladi-socialisti-

spretnaha-pametnik-na-
ushite.187280#comment-newest 

анонимен 

АКО НЕ БЕШЕ ТОЛКОВА ТРАГИЧНО, 
ЩЕШЕ ДА Е СМЕШНО - В 21 ВЕК ДА 
НИ ТРИТИРАТ КАТО ВЪВ БИГ 
БРАДЪР.... АМА ТОВА Е 
УПРАВЛЕНИЕТО НА 

МИЛИЦИОНЕРИТЕ - ТОВА ЗНАЯТ, 
ТОВА ПРАВЯТ... СЛУХТЯТ НАРЕД, 
БИЗНЕСИ ПРОВАЛЯТ ПО ПОРЪЧКА, 
МЕДИИ И ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА 
КОНТРОЛИРАТ! ОПИВАТ СЕ ОТ 

ВЛАСТТА СИ...ТОЗИ "ПАМЕТНИК НА 
УШИТЕ" ГЕРБ СИ ГО ЗАСЛУЖИ! 

79 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/06/mladi-socialisti-

spretnaha-pametnik-na-
ushite.187280#comment-newest 

анонимен 

До художника: ДС отдавна е в 
историята, а останките й дишат праха 

на Цвъки и компания, които са 
достойни да влязат в рекордите на 

Гинес по наглост и погазване на всички 
човешки права! 

80 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/06/mladi-socialisti-

spretnaha-pametnik-na-
ushite.187280#comment-newest 

Рачо 

До Работник: Дребнотемието ти 
издава, че си платен драскач на ГЕРБ! 

Няма по-важна тема днес от 
поличейската репресия на ГЕРБ, не 
само у нас, но и  в световния печат - 
разпасалата се милиционерска шайща 
ни връща назад в мракобесните години 
на фашизма... Ама народът ще ги 

измете след няколко дни! 
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81 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/07/sergei-do-lili-

boiko-na-
carevec.187295#comment-

newest 

Пеци 

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ГЕРБ СЕ СКРИХА И 
ИЗНИЗАХА  ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ 

ДЕБАТ - НЕ МОГАТ ДА СИ 
ФОРМУЛИРАТ И ЗАЩИТЯТ 
ПОЛИКАТА, КАМО ЛИ ДА 

УПРАВЛЯВАТ ДЪРЖАВАТА... 

82 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/07/nujni-sa-tejki-

bitki-s-monopolite-smiata-
kostov.187312 

Максим 

Не харесвам Костов, но не мога да 
отрека че този път, че абсолютно прав - 
ГЕРБ възроди милиционерщината в 
най-уродливия й вид! Нека на 12 май 

им покажем вратата и то така 
категорично, че да последват НДСВ по 

пътя надулу... 

83 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/07/kuneva-gotova-
da-upravliava-samo-s-mandat-

na-partiiata-i.187311#comment-
newest 

Виола 
То Кунева няма да влезе в парламента, 
ама е готова за премиер... Брей, колко 
мъка има по този свят, господи... 

84 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/07/gotvete-se-za-

predsedatelstvoto-na-es-
zarycha-

raikov.187318#comment-newest 

Дарина 

За пореден път Райков демонстрира 
пълен нонсенс - ГЕРБ вкара България 
е в такава криза, че не се знае дали ще 

ни има до 2018г, а той говори за 
европейско председателство. Вместо 
да каже какво ще предприеме в 

момента срещу нашенските монополи, 
които издевателстват над народа.... 

85 
http://www.dnes.bg/politika/2013/

05/06/caria-otseche-niamam-
ambicii-da-sym-prezident.187285 

гражданин 

То царят може и да иска, ама е наясно 
че българите не го искат!~ Та затова 

"гроздето е кисело" , както казала 
лисицата в онази приказка, когато не 

могла да го докопа.... 

86 
http://politics.actualno.com/Proku

raturata-privika-i-Borisov-na-
razpit-news_423601.html 

анонимен 

ББ едва ли е допускал, че може да му 
се случи нещо подобно предвид добре 
смазания механизъм МВР-прокуратура-
съд, работещ за мафията. Ама ето, че 
чорапът взе да се разплита и изведнъж 
недосегаемите получиха възможност 
да видят бухалката от другата страна... 

87 
http://bulgaria.actualno.com/AFP-

Shte-byde-li-otnovo-premier-
Borisov-news_423552.html 

анонимен 

С основание АФП се притеснява от 
наглостта на ББ да се кандидатира 

отново за премиер, при положение, че 
7 българи се самозапалиха в протест 
срещу мафиотския му режим, а хората 

не могат повече да понасят 
"управлението" на лидерската му 

псевдопартия... 

88 

http://bulgaria.actualno.com/Koki
nov-priznal-za-prestypnija-

razgovor-v-Bankja-
news_423559.html 

анонимен 

Кокинов е признал, но  трябва и 
другите двама участници в разговора 
да го признаят... А това няма да стане, 
защото рискуват затвор! Важното 
обаче е, че този път прокуратурата 

наистина си върши съвестно работата 
и се надявам да намери начин 
виновните да си понесат 
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последствията... 

89 
http://politics.actualno.com/Le-

Temps-za-Bylgarskija-Uotyrgejt-
news_423578.html 

анонимен 

Цялата световна преса задава 
неудобни въпроси за мафиотския клан 
на бившия премиер ББ, но той отново 
се готнви да ни управлява...Българи, на 

12 май нека гласуваме против ГЕРБ, 
която ще ни затрие като народ и ни 

прави за резил пред света.... 

90 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/07/shte-ima-

bezkompromisna-bitka-mejdu-
osnovnite-

oponenti.187320?utm_source=st
art&utm_medium=rssbox_dnes&
utm_campaign=tema#comment-

newest 

Чаво 

Най-после НЦИОМ да каже, че 
досегашната преднина на ГЕРБ е не 
просто стопена, ами даже е на минус... 

Гласувайте с бюлетина 5! 

91 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/07/tova-ne-beshe-razpit-

sopna-se-
borisov.187345#comment-

newest 

анонимен 

Ако ББ иска незаконните подслушвания 
да спрат - да се оттегли от политиката, 
ведно с ЦЦ и Флоров! Тогава този 
произвол наистина ще спре! 

92 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/07/razpitvat-borisov-v-

prokuraturata-za-skandalnite-
zapisi.187341#comment-newest 

Пепи 

Почна се.... ГЕРБ си въобразяваха, че 
щом цялата власт и репресивния 
апарат са техни могат да правят 
каквото си поискат! Но не и в 

еврохпейска държава с парите на 
цивилизованите държави... 

93 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/07/tova-ne-beshe-razpit-

sopna-se-
borisov.187345#comment-

newest 

анонимен 

Независимо как ще го нарече, Б.Б. си е 
бил разпитван повече от 2 часа за 

порочната практика да се манипулират 
проверките и съдебни дела за да могат 
крадците от ГЕРБ да се измъкнат от 

правосъдието... 

94 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/07/tova-ne-beshe-razpit-

sopna-se-
borisov.187345#comment-

newest 

анонимен 

До Анонимен37: Иска ти се ама няма 
как да бъде... На хората им писна от 
манипулатори, някои от тях като телбе 

- с волна програма... 

95 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/07/mvr-gotovo-s-pravila-

sreshtu-nezakonnoto-
podslushvane.187335#comment-

newest 

Васко 

Брей, самото МВР, което и в момента 
изпълнява незаконните поръчки на 

триумвирата Боко-Цеко- Флоров, само 
подготвило мерки как да спре 

нерегламентираното подслушване... 
Крадецът вика дръжте крадеца! Ужас! 

96 http://19min.bg/news/8/44429.ht
ml#comments анонимен 

Невероятно е ББ да си признае, че 
разговорът се състоял и записът не е 
манипулиран... Властта  гербер никога 

не да напуска доброволно!  
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97 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1965987 галя 

Както и да го нарече Б.Б. - това си е 
разпитв прокуратурата и въобще не са 
си говорили за ланския дъжд или по 

принцип за незаконните подслушвания, 
достигнали своя апогей под вещото 
ръководство на ГЕРБ.. със сигурност е 
питан как така изземва резултатите от 

проверката на подсъдимия си 
министър преди да бъдат публично 
оповестени и се обсъжда тяхното 
неглижиране?!? А това си е 

престъпление отвсякъде - точно за 
това подаде оставка и Кокинов! 

98 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1965810#comments Светльо 

Райков е в незавидно положение - 
поставен там от ГЕРБ да защитава 
една бита кауза - хем тежко, хем 

неблагодарно... МВР щяло само да се 
реорганизира...смях! 

99 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1966043#comments бай Слави 

БСП единствена не се заигра с ГЕРБ и 
колкото и да беше трудно посочваше 
грешките на управляващите, с което си 

заслужи порцията незаконни 
подслушвания. По-скоро да минават 
изборите и да дойдат реални политици 
в управлението, че хората изнемогват 

след управлението на 
милиционерите... 

100 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1966227#comments наблюдателен 

Така де, герберите трябва да се 
подкрепят - та нали Коджейков е пръв  
приятел на Боко, а пъки  точно под 
неговото ръководство за малко да 

свитнат Доган... 

101 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1965545#comments социолог 

Досега социолозите отчитаха "ехото" от 
управлението на мутрите - страх ги е 
хората да споделят истинските си 

намерения за кого ще гласуват. Отттук  
и преднината за ГЕРБ в сондажите. 

Ама нали всеки ден все нови скандални 
разкрития ни заливат - хората започват 
да си признават, че не понасят наглите 

гербери... 

102 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1966009#comments избирател 

Добре е Павлова да си каже какво са 
направили ГЕРБ, защото и без това 
сега я викат на разпит в прокуратурата 

за имотите по морето... 

103 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/boiko-borisov-
niama-da-iskam-ostavkata-na-

cvetan-
cvetanov,150199/#comment-

newest 

jelenski 

 Цветанов е действал с благословията 
на Борисов и двамата стоят зад 

подслушванията и предателството на 
народа! Двуглавата ламя на ГЕРБ е 

официално е в шах-мат. Сбогом, ГЕРБ! 
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104 

http://www.novini.bg/news/13416
5-

%D1%86%D0%B2%D0%B5%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D0%

BE%D0%B2-
%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D

0%B0%D0%B3%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D0%BC-

%D1%81%D0%B5-
%D1%80%D1%8A%D0%BA%D
0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%

B4%D0%B8%D0%BB-
%D0%BE%D1%82-

%D0%B2%D1%8A%D1%80%D
1%85%D0%BE%D0%B2%D0%
B5%D0%BD%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%BE%D1%82%D

0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D0%B0.html#c

omments 

ika 

 Цветанов е действал с благословията 
на Борисов и двамата стоят зад 

подслушванията и предателството на 
народа! Двуглавата ламя на ГЕРБ е 

официално е в шах-мат. Сбогом, ГЕРБ! 

105 

http://offnews.bg/index.php/1909
80/i-lilyana-pavlova-stana-klient-

na-prokuraturata#comment-
71229 

Петър 

Логично е бившата регионална 
министърка да е на разпит в 
прокуратурата - всички големи 

далавери минават през 
строителството... куче влачи рейс, а 
диря няма.... Пък нали жената си беше 
и увлечена по него, всичко е била 
готова да направи за началника... 

106 http://www.cross.bg/1359180 анонимен 
Това не било разпит, а разговор.... чак 
не може да възприеме, че е вече 

клиент на прокуратурата! 

107 http://www.cross.bg/1359172 анонимен 
Правилно, г-н президент! Трябва да се 
гласува масово за да изметем ГЕРБ 

веднъж завинаги от властта!!! 

108 

http://www.frognews.bg/news_54
150/B_Borisov_Razgovoriahme_
kak_da_se_ustanovi_grupata_za

_podslushvane/#nnn_768575 

Ваню 

Ами, че тя групата си е съвсем 
установена - просто да пита ЦЦ и той 
поименно може да му изреди хората, 
които организират незаконното 

подслушване... 

109 

http://www.frognews.bg/news_54
075/Rumen_Petkov_Prokuraturat
a_proveriava_deistviia_na_Lilian
a_Pavlova_zaradi_imot_na_plaja

_v_Burgas/#nnn_767230 

косьо 

Това е съвсем логично - Лилето 
гледаше като влюбена гъска, ама 
всичките далавери в строителството 

през нея минаваха... 

110 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/05/07/205
5154_boiko_borisov_otishul_v_p
rokuraturata_za_da_razbere/?ref
=embedfp&source=www.dnevnik

.bg 

kavanozov 

Както и да го нарича ББ, все пак на 
крака им отиде да се обяснява в 

прокуратурата... Това е началото на 
края на ГЕРБ и лидера им, защото от 
другия край на бухалката нещата май 
не са много приятни, както досега го 
усетиха само невинни хора, принудени 

да се разделят с бизнеса и 
спокойствието си заради мутрите, 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
13/05/2013	  
	  

50	  
	  

облечени във власт! 

111 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/05/07/205

5174_sh-sh-sh-
t/?p=0#addcomment 

kavanozov 

Не знам дали в БГ остана човек, който 
да не е наясно, че служебния премиер 
води правителство №2 на ГЕРБ - 
разбира се, че ще направи всичко 
възможно да замете следите и да не 
даде злепоставяща предишното 
управление информация... 

112 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/05/07/205
5285_sivata_ikonomika_v_bulgar
iia_shte_dostigne_129_mlrd/?ref

=novo24 

kavanozov 

Това е управлението на 
милиционерите от ГЕРБ - с най-голям 
дял в сивата икономика в Европа. 
Браво, пак ни изложиха пред 

цивилизования свят!!! 

113 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/stanishev_borisov_vazpre
pyatstva_pravosadieto-

187153.html?rand=0.960371373
9584032#comments 

чичо 

Факт е, че като се гласува за малките 
партии се разпилява протестния вот на 
хората.Ще гласувам за БСП не защото 
им симпатизирам, а защото само така 
ще е сигурно, че ще попречим на 
милиционерите отново да яхнат 

властта ...  

114 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/gerb_mashtabni_proerkti_
za_balgarovo_sled_12ti_may-

187143.html?rand=0.883087400
8491048#comments 

потребител 

Мащабните проекти на ГЕРБ ги 
видяхме - Найденов, Емо Ротманса, 
сега прокуратурата подхвана и 

Л.Павлова за имоти покрай морето... 
Никога повече милиционерщина, 
облечена във безконтролна власт! 
Гласувайте по съвест, и най-добре с 
бюлетина 5  - за да е сигурно, че 
герберите  няма да направят някоя 
коалиция с креатурите си от Атака и 

пак да ни яхнат! 

115 

http://temadaily.bg/publication/10
334-

%D0%A1%D1%82%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%88%D0%

B5%D0%B2:-
%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D
0%BA%D1%80%D0%B5%D0%

BF%D0%B8-
%D0%91%D0%A1%D0%9F-

%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D
0%B0%D0%B6%D0%B8-

%D0%93%D0%95%D0%A0%D0
%91/ 

Василев 

Факт, е че има опасност протестният 
вот срещу ГЕРБ да се разпилее и 

обезсмисли. Затова гласувайте за БСП 
(с бюлетина №5) за да е сигурно, че 
милиционерите няма да се завърнат 

начело на държавата... 
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116 

http://pressadaily.bg/publication/1
4516-%D0%92-

%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%BD%D0%B5-
%D1%81%D0%B5-

%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D
1%8F%D1%82-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%
BE%D1%80%D0%B8-%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%BF%D0%B8%D1%82%D0%

B8/ 

Зидарова 

Колко  юристи трябва да кажат "царят е 
гол", за да разберат и от 

прокуратурата, че има реално 
извършени престъпления... ГЕРБ се 
самозабравиха и си повярваха, че 
могат да посегнат на всички без да 

носят отговорността за това. Но винаги 
има Видовден, нашият се пада на 12 
май, когато воглаве с вожда си ще 

напуснат политиката! 

117 

http://pressadaily.bg/publication/1
4492-

%D0%91%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2-
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D

0%B4-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%BF%D0%B8%D1%82%D0%

B0-%D0%B2-
%D0%9F%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%A0%D0%B0%D0%B7%D
0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D1%80%D1%8F%D1%85%

D0%BC%D0%B5/ 

петракиев 

Ами, как да признае, че величието му е 
на разпит в прокуратурата където 

обикновено пращаше онези, които не 
си даваха бизнеса доброволно... 

Е,юристи обясниха, че там не се водят 
"разговори", а разпити ... Ама, нейсе, 
това е само началото на края на 
измислената партийка ГЕРБ! 

118 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/boyko_s_flashki_nishto_n
e_mozhe_da_se_napravi-

185944.html?rand=0.678426471
8144407#comments 

lol Това е краят на ГЕРБ, започва 
погромът на ГЕРБ 

119 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/boyko_naydenov_yavno_
mnogo_prestapleniya_se_varsha

t_v_nashata_darzhava-
185957.html?rand=0.235479822

47760668#comments 

lol 

Такъв цирка никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  
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120 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/boyko_s_flashki_nishto_n
e_mozhe_da_se_napravi-

185944.html?rand=0.535700732
0206769#comments 

korn 

Такъв цирка никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

121 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/borisov_zapodozrya_sas
htestvuvaneto_na_paralelno_mvr

-
185975.html?rand=0.747631978

8387291#comments 

korn 

Такъв цирка никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

122 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/skandalno_tsinichen_zapi
s_puskat_na_mediite-

185955.html?rand=0.825258154
724956#comments 

korn 

Такъв цирка никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

123 

http://www.standartnews.com/mn
eniya-

intervyuta/naydenov_e_pritisnat_
da_si_kazhe_ot_kogo-

185895.html?rand=0.009139335
932010662#comments 

korn 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

124 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/boyko_shte_stava_prezide
nt-

185900.html?rand=0.734154640
8015804#comments 

korn 

И на кого ще помогнем, ако пак тръгнем 
да гласуваме за полуграмотните Бойко, 
Цецо, Лучо Мозъка, Фидосова, Калинка, 
Малинка и т.н, само да не е за БСП? 
Виждаме какво става – простотии, 

провали и цирк. 

125 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/tsvetanov_tova_e_chast_
ot_kampaniyata_na_bsp-

185792.html?rand=0.980277237
9496846#comments 

korn 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

126 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/naydenov_tsvetanov_pod
slushval_i_darzhi_vsichki_ministr

i-
185757.html?rand=0.331664660

5989265#comments 

korn 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

127 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/do_kraya_na_denya_tsve
tanov_e_aut_prognozira_bsp-

185783.html?rand=0.490964539
0570573#comments 

korn 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 
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Ужас.  

128 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/borisov_nyama_da_iska
m_ostavkata_na_tsvetanov-

185784.html?rand=0.907275390
9119017#comments 

korn 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

129 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/skandalno_tsinichen_zapi
s_puskat_na_mediite-

185955.html?rand=0.956412030
518021#comments 

korn 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

130 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=646728#id_4618065 moriz 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

131 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=646717#id_4618072 moriz 

Какво ще се помъчат да направят 
ГЕРБ: Найденов – лош и продажен, 
Цветанов – лош, но справедлив, 

Борисов – светец. И бащицата пак да 
се измъкне по къси гащи. Това сега 
няма как да се случи. Просто ние не 
сме толкова елементарни. ГЕРБ и 

Бойко се оказаха много по – глупави от 
своя "матрял".  

132 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=646714#id_4618078 moriz 

То цялата държава е сбъркана, НАП 
няма да е сбъркан. 2 млрд на лична 

сметка не се правят лесно 

133 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=646727#id_4618084 moriz 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

134 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=646723#id_4618086 moriz Какво нещо само. Колко време им отне 

и сега предизборно го казват. 
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135 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=646726#id_4618096 moriz 

Tо не само те, самият Борисов си тежи 
на себе си. Такъв цирк никога не е 
имало дори и в България – забавно е 
да гледаш как едни полуграмотни, 
нагли мутри се клепят взаимно – 

Найденов, Цветанов, Борисов. И като 
се замислим, че тези хора ни 

управляваха почти 4 години. Ужас.  

136 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=646732#id_4618099 moriz 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

137 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=646730#id_4618108 moriz 

Бойко се чуди какво да каже! Уловиха 
го по бели гащи и той се чуди какво да 
измисли. Такъв цирк никога не е имало 
дори и в България – забавно е да 

гледаш как едни полуграмотни, нагли 
мутри се клепят взаимно – Найденов, 

Цветанов, Борисов. И като се 
замислим, че тези хора ни управляваха 

почти 4 години. Ужас!  

138 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=646729#id_4618117 moriz 

Eто го Вожда по бели гащи. Такъв цирк 
никога не е имало дори и в България – 

забавно е да гледаш как едни 
полуграмотни, нагли мутри се клепят 
взаимно – Найденов, Цветанов, 

Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

139 

http://www.dnevnik.bg/video/201
3/04/26/2049837_boiko_naideno
v_za_novite_zapisi_iavno_mnog

o/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

140 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/26/2049693_bivshiiat_d
eputat_ot_gerb_emil_dimitrov_cv

etanov_si/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Той сигурно е бил и горд с това! Такъв 
цирк никога не е имало дори и в 

България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

141 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/26/2049691_politolozi_i_
sociolozi_za_skandala_s_podslu

shvaneto/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Цветанов сигурно е бил и горд с това! 
Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 
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Ужас!  

142 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/26/2049706_s_podslus
hvaniia_i_flashki_nishto_ne_moj

e_da_se/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

А той така ще каже, че го изловиха по 
бели гащи! Такъв цирк никога не е 
имало дори и в България – забавно е 
да гледаш как едни полуграмотни, 
нагли мутри се клепят взаимно – 

Найденов, Цветанов, Борисов. И като 
се замислим, че тези хора ни 

управляваха почти 4 години. Ужас!  

143 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/25/2049412_gerb_izklju
chi_miroslav_naidenov_dopulnen

a/ 

trayan.petkov 
поредният акт на безсилие от страна на 
ГЕРБ. Колкото повече потъва кораба 
им, толкова по-сериозно става. 

144 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/26/2049749_nova_serii
a_zapisi_zalia_mediite_zamesen

i_sa_boiko/ 

trayan.petkov 

Тотална излагация! Просто думи нямам 
какви хора са ни управлявали 4 години! 
Обяснявам си защо сме и на това 

дередже. 
Никога повече милиционери и 

престъпници от ГЕРБ! 

145 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/25/2049353_kostov_za
_cvetanov_i_borisov_putiat_v_po

litikata/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Това е вече тотално краят на ГЕРБ. 
Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

146 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/25/2049403_miroslav_n
aidenov_zamesi_celiia_kabinet_
na_gerb_v/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Излязоха им кирливите ризи на 
всичките. Това е вече тотално краят на 
ГЕРБ. Такъв цирк никога не е имало 
дори и в България – забавно е да 

гледаш как едни полуграмотни, нагли 
мутри се клепят взаимно – Найденов, 

Цветанов, Борисов. И като се 
замислим, че тези хора ни управляваха 

почти 4 години. Ужас!  

147 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/26/2049431_ivan_kosto
v_i_kato_opoziciia_mojem_da_pr

edpazim/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

То срещу ГЕРБ ще трябват доста 
активни действия освен говорене. 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

148 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/izbori2013/201
3/04/26/2044415_izbori_2013_-

_populizum_i_realizum_v_deistvi
e/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Това е вече тотално краят на ГЕРБ. 
Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  
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149 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/25/204
9478_podslushano_ot_gerb/?p=

0#addcomment 

trayan.petkov 

Това е вече тотално краят на ГЕРБ. 
Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

150 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/traikov-

vytreshnopartiini-razpravii-sa-v-
osnovata-na-obvineniiata-

sreshtu-
naidenov,150237/#comment-

newest 

jelenski 

Излязоха им кирливите ризи на 
всичките. Това е вече тотално краят на 
ГЕРБ. Такъв цирк никога не е имало 
дори и в България – забавно е да 

гледаш как едни полуграмотни, нагли 
мутри се клепят взаимно – Найденов, 

Цветанов, Борисов. И като се 
замислим, че тези хора ни управляваха 

почти 4 години. Ужас!  

151 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/emil-dimitrov-

vanio-tanov-ima-lichen-konflikt-s-
lukoil-

neftohim,150234/#comment-
newest 

jelenski 
време е всички тия глупости да 

престанат. ГЕРБерските кадри скапаха 
държавата и народа! 

152 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/boiko-borisov-
niama-da-iskam-ostavkata-na-

cvetan-
cvetanov,150199/#comment-

newest 

jelenski 

Това е вече тотално краят на ГЕРБ. 
Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

153 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/dsb-shte-vodim-

politika-koiato-da-uvelichava-
zaetostta,150256/#comment-

newest 

jelenski 
време е всички глупости да престанат. 
ГЕРБерските кадри скапаха държавата 

и народа! 

154 

http://politics.actualno.com/Boris
ov-Na-sledvashtite-izbori-shte-
glasuvat-za-men-za-prezident-

news_422710.html 

kik 

 Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

155 

http://politics.actualno.com/Trajch
o-Trajkov-Vpechatlen-sym-che-

Najdenov-kaza-che-ima-
dokazatelstva-za-
podslushvaneto-

news_422758.html 

iva 
ГЕРБ са тотално компроментирани. 
сега излязоха и секс оргии! Това е 

краят 
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156 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/kalfin_mozhe_da_zagubi
m_pravo_na_glas_v_evroparlam

enta-
186124.html?rand=0.354448571

2520581#comments 

bla 

Битката в ГЕРБ продължава – грозна и 
и по милиционерски. Но от такива хора 

какво друго може да се очаква! 
Герберите се опитват да отвлекат 
вниманието от съдържанието на 

разговорите на записите. Така са им 
наредили от института по психология 

на МВР! 

157 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/kokinov_podava_ostavka
_i_kato_magistrat-

186308.html?rand=0.773880519
6159328#comments 

ika 

Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 

158 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/tsatsarov_ne_se_samnya
vam_che_razgovorite_sa_proved

eni-
186306.html?rand=0.559470392

1872414#comments 

ika 

Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 

159 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/borisov_popita_obshtestv
oto_zashto_govori_za_zapisa-

186113.html?rand=0.559597934
7134281#comments 

ika 

Ясно е, че ББ се опитва да прикрива 
престъпление, ясно е, че е налице 
престъпна намеса в работата на 

прокуратурата. Какво повече трябва да 
стане, за да се убедим, че с ББ ние 
държава не можем да имаме.  

160 

http://www.standartnews.com/mn
eniya-

intervyuta/meglena_kuneva_bori
sov_se_darzhi_kato_krastnika-

186261.html?rand=0.729006076
3779695#comments 

ika 

Битката в ГЕРБ продължава – грозна и 
и по милиционерски. Ясно е, че ББ се 
опитва да прикрива престъпление, ясно 
е, че е налице престъпна намеса в 
работата на прокуратурата. Какво 
повече трябва да стане, за да се 

убедим, че с ББ ние държава не можем 
да имаме.  

161 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/dkevr_obedini_vodeshtite_
politicheski_sili-

186292.html?rand=0.686567516
5459433#comments 

ika 

ГЕРБ ни продаваха 3 пъти по-скъп ток 
от нормалното, като Дянков ни замрази 
заплатите и пенсиите, а наду цените до 
небесата. На ГЕРБ народ не им трябва. 

На народа ГЕРБ не му трябва! 

162 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/grisha_ganchev_darz
havata_falira-

186123.html?rand=0.941687933
8074338#comments 

ika 

Да, ГЕРБ се постараха да стане точно 
така! Крадоха на воля 4 години и сега 

искат да крадат безнаказано и 
имунитет за всичките им престъпления 
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163 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/emil_dimitrov_mvr_reketir
a_biznesa-

186118.html?rand=0.274118294
57283754#comments 

ika 

Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 

164 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/dimitar_ivanov_podslush
vaneto_e_rabota_na_gerb-

186121.html?rand=0.476721696
8532022#comments 

ika 
Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   

165 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/dimitar_ivanov_podslush
vaneto_e_rabota_na_gerb-

186121.html?rand=0.476721696
8532022#comments 

ika 
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 

166 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/prokuraturata_shte_razpit
a_borisov_naydenov_i_kokinov-
186168.html?rand=0.903770516

7895281#comments 

ika 

 Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

167 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647073#id_4621935 moriz 

Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 

168 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647080#id_4621939 moriz 

 Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

169 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647076#id_4621946 moriz 

То сега ще пада акция подмазване, не 
е истина. ГЕРБ се самоунищожиха! 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

170 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647074#id_4621949 moriz 

 Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
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хора ни управляваха почти 4 години. 
Ужас!  

171 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647072#id_4621952 moriz 

Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 

172 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647063#id_4621962 moriz 

 Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

173 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/28/2050942_margarita_p
opova_omerzena_sum_ot_zapisi
te_otvratitelno/?p=0#addcommen

t 

croushet 

То каквото беше, беше. Тия записи 
просто довършиха ГЕРБ. Те са 

политически трупове и се свърши вече 
с тях. 

174 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/28/2050766_boiko_naide
nov_za_zapisite_v_sluchaia_nia

ma_dobri/?p=0#addcomment 

croushet 

Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 

175 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/bsp_skacha_s_dobrich_sr
eshtu_shistoviya_gaz-

185799.html?rand=0.281790901
1434083#comments 

jiz УСПЕХ на БСП! 

176 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

intervyuta/borisov_pred_royters_
vsyaka_natsiya_izbira_sama-

185684.html?rand=0.210022582
49466954#comments 

jiz 

Вече нито ББ, нито ЦЦ имат полезен 
ход за действие. Те са безкрайно 

компроментирани и завлякоха ГЕРБ на 
дъното. Двуглавата ламя на ГЕРБ е 

официално е в шах-мат. Сбогом, ГЕРБ! 

177 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/naydenov_tsvetanov_pod
slushval_i_darzhi_vsichki_ministr

i-
185757.html?rand=0.870904176

6533422#comments 

jiz 

Вече нито ББ, нито ЦЦ имат полезен 
ход за действие. Те са безкрайно 

компроментирани и завлякоха ГЕРБ на 
дъното. Двуглавата ламя на ГЕРБ е 

официално е в шах-мат. Сбогом, ГЕРБ! 
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178 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/28/2050723_vss_moje_d
a_uvolni_disciplinarno_kokinov/?

p=0#addcomment 

croushet 

да уволнява!  Такъв цирк никога не е 
имало дори и в България – забавно е 
да гледаш как едни полуграмотни, 
нагли мутри се клепят взаимно – 

Найденов, Цветанов, Борисов, Кокинов. 
И като се замислим, че тези хора ни 
управляваха почти 4 години. Ужас!  

179 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/28/2050742_plevneliev
_podmenihme_debata_na_grajd
anite_zamervame/?p=0#addcom

ment 

croushet 

Той се мъчи да позамаже и поспаси 
реномето на партията, но това вече е 
невъзможно.  Такъв цирк никога не е 
имало дори и в България – забавно е 
да гледаш как едни полуграмотни, 
нагли мутри се клепят взаимно – 

Найденов, Цветанов, Борисов, Кокинов. 
И като се замислим, че тези хора ни 
управляваха почти 4 години. Ужас!  

180 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/28/2050877_kalin_georgi
ev_na_put_sme_da_izvadim_mv

r_ot/?p=0#addcomment 

croushet 

Омръзнаха ми глупостите на Калин 
Георгиев. Вече са очевадни игрите в 
МВР, а той се опитва да ни пробутва 
популизми. Такъв цирк никога не е 
имало дори и в България – забавно е 
да гледаш как едни полуграмотни, 
нагли мутри се клепят взаимно – 

Найденов, Цветанов, Борисов, Кокинов. 
И като се замислим, че тези хора ни 
управляваха почти 4 години. Ужас!  

181 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/kabinetyt-odobri-
proekta-za-granichniia-punkt-na-

dunav-most-
2,150161/#comment-newest 

jelenski 

ГЕРБ успяха да превърнат 
икономическата криза в социална и 
политическа! Време е да се започне 

обновяването на България! 

182 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/kabinetyt-
prekrati-koncesiiata-na-

pristanishten-terminal-ruse-
centyr,150157/#comment-newest 

jelenski 

Как ли ГЕРБерите са пропуснали да 
сложат свои хора и да вземат 
комисионни? Обикновено не 

пропускаха, но сигурно бунтът на 
хората ги е хванал неподготвени 

183 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/zemedelieto-

ostava-bez-kadri-do-10-
godini,150158/#comment-newest 

jelenski 

То щото герберският бръмбар 
Найденов не го насели с калинки и не 
опустошиха де що европрограма и 

еврофонд намериха 

184 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/knsb-podkrepi-

bsp-za-reviziia-na-ploskiia-
danyk,150156/#comment-newest 

jelenski 

Програмата на БСП е най-адекватната 
програма, която може действително да 
подобри състоянието на България след 

зулумите на ГЕРБ 

185 

http://www.investor.bg/biudjet-i-
finansi/333/a/kyde-se-provali-

gerb-i-kakvo-e-nujno-na-
evropa,149852/#comment-

newest 

jelenski 

Знатният екзектор на българската 
икономика де не даваше пенсии и 
детски и ни държеше на минимум, за 
да може да печелят монополите и 

олигарсите! 

186 

http://politics.actualno.com/Repre
siranite-ot-komunizma-

zastanaha-zad-GERB-i-Borisov--
news_422535.html 

kik 

Поредният герберски пиар! Никой не 
иска вече ГЕРБ и те се чудят какво да 
кажат и да направят! Скандала с 
подслушването им изяде главата. 
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187 
http://politics.actualno.com/Ataka

-iska-ostavkata-na-turkofila-
Rajkov-news_422530.html 

kik 
ГЕРБ забатачиха България и избягаха 
от отговорност, но трикракият стол на 
диктатурата започна вече да се срива 

188 

http://politics.actualno.com/Smet
nata-palata-njama-da-globjava-

Kristalina-Georgieva-
news_422527.html 

kik 

Оставаше да я глобят. Има още чадъри 
над някои хора! ГЕРБ забатачиха 

България и избягаха от отговорност, но 
трикракият стол на диктатурата 
започна вече да се срива 

189 

http://politics.actualno.com/Bylga
rite-predvijdat-izborni-izmami-15-
oshte-ne-sa-reshili-za-kogo-da-

glasuvat-news_422524.html 

kik 

Ми ГЕРБ се готвят да фалшифицират 
изборите, щото иначе ще видят 

имунитет през крив макараон, а знаят 
че няма ли имунитет, ще има съд! 

190 
http://politics.actualno.com/Rajko
v-Publikuvanata-v-Miliet-karta-e-

skandalna-news_422517.html 
kik 

ГЕРБ забатачиха България и избягаха 
от отговорност, но трикракият стол на 
диктатурата започна вече да се срива. 

191 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/29/2051243_borisov_i_na
idenov_shte_budat_razpitani_ko

gato/?p=0#addcomment 

croushet 

Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 

192 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/29/2051164_nikolai_koki
nov_podade_ostavka_i_kato_ma

gistrat/?p=0#addcomment 

croushet 

Да, опитва се да мине покрай капките 
уж доброволно. Ей, тия герберски 
бръмбари все се чудят как да 

изклинчат.   Такъв цирк никога не е 
имало дори и в България – забавно е 
да гледаш как едни полуграмотни, 
нагли мутри се клепят взаимно 

193 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/29/2050944_kokinov_moj
e_da_ostane_gradski_prokuror_
do_izborite/?p=0#addcomment 

croushet 

Ей, тия герберски бръмбари все се 
чудят как да изклинчат.   Такъв цирк 
никога не е имало дори и в България – 

забавно е да гледаш как едни 
полуграмотни, нагли мутри се клепят 

взаимно 

194 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/29/2051183_ombudsm
anut_kakva_e_tazi_durjava_v_ko
iato_i_premierut/?p=0#addcomm

ent 

croushet 

 Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

195 

http://www.dnevnik.bg/intervju/20
13/04/29/2049666_sergei_stanis
hev_noviiat_kabinet_triabva_da_

e_s/?p=0#addcomment 

croushet 

Прав е Станишев! Време е да се 
започнат истински действия за 
подобряването на положението в 
България след погрома който Кради 

Боковите чети направиха. 

196 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/28/2050802_cvetanov_
poluchi_gluharcheta_za_imenniia
_si_den_video/?p=0#addcomme

nt 

croushet Цветанов доказа, че ГЕРБ са нищо 
вече от престъпници и милиционери. 
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197 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/izbori2013/201
3/04/29/2044415_izbori_2013_-

_populizum_i_realizum_v_deistvi
e/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

То е ясно вече, че политическото 
бъдеще на ГЕРБ е свършено. Такъв 
цирк никога не е имало дори и в 

България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

198 

http://www.capital.bg/blogove/pra
vo/2013/04/28/2050929_nikolai_
kokinov_poredniiat_test_za_vss/

?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 

199 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/26/205
0134_udarna_vulna/?p=0#addco

mment 

trayan.petkov 

 Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

200 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/26/205
0150_bavnoto_potuvane_na_flag

mana/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Излязоха им кирливите ризи на 
всичките. Това е вече тотално краят на 
ГЕРБ. Такъв цирк никога не е имало 
дори и в България – забавно е да 

гледаш как едни полуграмотни, нагли 
мутри се клепят взаимно – Найденов, 

Цветанов, Борисов. И като се 
замислим, че тези хора ни управляваха 

почти 4 години. Ужас!  

201 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/26/205
0156_kakvo_razbrahme_ot_pods
lushaniia_razgovor/?p=0#addco

mment 

trayan.petkov 

Грозно и много страшно! Такъв цирк 
никога не е имало дори и в България – 

забавно е да гледаш как едни 
полуграмотни, нагли мутри се клепят 
взаимно – Найденов, Цветанов, 

Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

202 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/nikolai-kokinov-
podade-ostavka-kato-gradski-
prokuror,150310/#comment-

newest 

jelenski 

Битката в ГЕРБ продължава – грозна и 
и по милиционерски. Но от такива хора 

какво друго може да се очаква. 
Герберите се опитват да отвлекат 
вниманието от съдържанието на 
разговора към това, кой е поръчал 
подслушването. Така са им наредили 
от института по психология на МВР. Но 
колкото и да се мъчат, нещата вече 

отидоха твърде далеч. Ясно е, че ББ се 
опитва да прикрива престъпление, ясно 
е, че е налице престъпна намеса в 
работата на прокуратурата. Какво 
повече трябва да стане, за да се 

убедим, че с ББ ние държава не можем 
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да имаме.  

203 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/miroslav-

naidenov-cvetanov-
podslushvashe-cialoto-

pravitelstvo,150176/#comment-
newest 

jelenski 

 Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

204 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/skandalite-s-

podslushvaneto-
prodyljavat,150262/#comment-

newest 

jelenski 

Излязоха им кирливите ризи на 
всичките. Това е вече тотално краят на 
ГЕРБ. Такъв цирк никога не е имало 
дори и в България – забавно е да 

гледаш как едни полуграмотни, нагли 
мутри се клепят взаимно – Найденов, 

Цветанов, Борисов. И като се 
замислим, че тези хора ни управляваха 

почти 4 години. Ужас!  

205 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/boiko-borisov-
niama-da-iskam-ostavkata-na-

cvetan-
cvetanov,150199/#comment-

newest 

jelenski 

Бойко се чуди какво да каже! Уловиха 
го по бели гащи и той се чуди какво да 
измисли. Такъв цирк никога не е имало 
дори и в България – забавно е да 

гледаш как едни полуграмотни, нагли 
мутри се клепят взаимно – Найденов, 

Цветанов, Борисов. И като се 
замислим, че тези хора ни управляваха 

почти 4 години. Ужас!  

206 

http://society.actualno.com/Za-
edin-mesec-Varna-uspja-da-

svali-vtori-kmet-
news_423010.html 

ika 

На всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници! Такъв 
цирк никога не е имало дори и в 

България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

207 

http://bulgaria.actualno.com/Grup
a-vyv-Fejsbuk-Bodili-za-imennija-

den-na-Cvetanov-
news_422907.html 

ika 

Той нищо не заслужава! Ей на народен 
гръб 6 апартамента направил! 
Цветанов доказа, че ГЕРБ са 
престъпници и милиционери! 

208 
http://bulgaria.actualno.com/Emil-

Dimitrov-V-MVR-ima-otrjad-za-
mokri-porychki-

ika 
не ме учудва никак, че има подобни 
отряди. То Герб превърнаха цялата 
държава в инструмент за действие на 
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news_422897.html мафията. ДОЛУ ГЕРБ! 

209 

http://bulgaria.actualno.com/Stani
shev-4-godini-v-GERB-samo-se-

debnat-vzaimno-i-machkat-
horata-news_422895.html 

ika 

Съгласна съм със Станишев! Каквото 
можаха ГЕРБ го направиха и ние ги 

видяхме, че са всичките милиционери и 
престъпници! 

210 

http://bulgaria.actualno.com/Boris
ov-Ako-na-vas-vi-slojat-SRS-v-
toaletnata-shte-vi-e-prijatno-li-

news_422893.html 

ika 

Вече  никой не вярва и на думичка, 
която излиза от устата на Борисов! За 
пореден път доказаха, че ГЕРБ са 

сбирщина от престъпници и 
милиционери! 

211 

http://bulgaria.actualno.com/Plev
neliev-Horata-iskat-rabota-nie-gi-

zamerjame-sys-SRS-ta-i-
brymbari-news_422916.html 

ika 

Президентът се мъчи да пази реномето 
на ГЕРБ като замазва положението с 
популизъм. Никой вече не ще да ги 

слуша герберските оправдания. Вече е 
ясно, че ГЕРБ няма как повече да 
управляват. Така че нещата със 

сигурност отиват към широка коалиция 
с участието на БСП.  

212 

http://bulgaria.actualno.com/Kun
eva-Chlenstvoto-v-ES-ni-pazi-ot-

botusha-na-huntata-
news_422923.html 

ika 

На всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници! Такъв 
цирк никога не е имало дори и в 

България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

213 

http://bulgaria.actualno.com/Kun
eva-Celta-ni-e-da-vyrnem-redyt-i-

pravoto-v-stranata-
news_422968.html 

ika 

Никой вече не ще да слуша 
герберските оправдания. Вече е ясно, 

че ГЕРБ няма как повече да 
управляват. Така че нещата със 

сигурност отиват към широка коалиция 
с участието на БСП.  

214 

http://bulgaria.actualno.com/Zara
di-skandalnite-zapisi-Etichnata-

komisija-na-VSS-se-samosezira-
news_422950.html 

ika 

И какво ще направи Етичната Комисия? 
Нищо! ще изхарчи едни пари и това е. 
Най-важното е да не гласуваме за 
милиционерите и престъпниците от 
ГЕРБ, които се подиграват с народа и 

държавата! 
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215 

http://www.novini.bg/news/13472
7-

%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%

B9-
%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D
0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%

B2-
%D0%B2%D0%B5%D1%87%D

0%B5-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B5-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D1%81%D0%BA%D0%

B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BA%D1%83%D1%80%D0%B
E%D1%80-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D

0%B8%D1%8F-
%28%D0%BE%D0%B1%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%
D0%BD%D0%B0%29.html#com

ments 

ika 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

216 

http://www.novini.bg/news/13473
1-

%D1%81%D1%8A%D0%BF%D
1%80%D1%83%D0%B3%D0%B

0%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D
0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D
0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%

BE%D0%B2-
%D0%BE%D0%BF%D1%80%D
0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%

80%D0%B3%D0%B0-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D0%

BE%D0%B2-
%D0%BD%D0%B5-

%D0%B8%D1%81%D0%BA%D
0%B0%D0%BB%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%B2%D0%BE%D0%B4.html#c

omments 

ika 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

217 

http://www.novini.bg/news/13470
0-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-

%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D
0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B2%D0%B0-%D0%B2-
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%
BB%D0%BD%D0%B8%D1%82

ika 

Не се и съмнявам, че има! Те доказаха, 
че ГЕРБ са сбирщина престъпници и 
милиционери с  ниска култура и голяма 

алчност 
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%D0%B5-
%D1%81%D1%80%D1%81-

%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0-5-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D
1%83%D1%88%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F.html#comm

ents 

218 

http://www.novini.bg/news/13471
3-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2-
%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D1%81%D0%B5-
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8

1%D1%83%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D1%82-

%D0%BD%D1%83%D0%B6%D
0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B
5-%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-
%D1%82%D0%BE%D0%B0%D
0%BB%D0%B5%D1%82%D0%
BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.

html#comments 

ika 

Какъв мъж е Бойко? Вместо да излезе 
и да каже „до тук съм“, той се опитва да 
се изкарва жертва. И не е нужно да се 
прави на „пИдал“ - с действията си той 

показва, че е такъв.  
Срамно е това, което става на записа. 
Но още по – срамно е, че се опитват да 
ни убеждават, че нищо не е станало.  

219 

http://www.novini.bg/news/13470
5-

%D0%BC%D0%B1%D0%BC%D
0%B4-

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%
BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D
0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8

2-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D0%BE%D0%B2%D0%

B5-%D0%B2-
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D
0%BA%D0%B8%D1%82%D0%

B5-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D
1%82%D0%B8%D0%B8.html#c

omments 

ika 

Не знам дали БСП ще спечелят от 
скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 

политически трупове. 
Вече е ясно, че ГЕРБ няма как повече 
да управляват. Така че нещата със 

сигурност отиват към широка коалиция 
с участието на БСП.  
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220 

http://www.novini.bg/news/13460
3-

%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%BF%D1%80%D0%B8%D
0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%

B2%D0%B0-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2.html#comments 

ika 

Какъв мъж е Бойко? Вместо да излезе 
и да каже „до тук съм“, той се опитва да 
се изкарва жертва. И не е нужно да се 
прави на „пИдал“ - с действията си той 

показва, че е такъв.  
Срамно е това, което става на записа. 
Но още по – срамно е, че се опитват да 
ни убеждават, че нищо не е станало.  

221 

http://www.novini.bg/news/13460
5-

%D0%BD%D1%86%D0%B8%D
0%BE%D0%BC-

%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%B1-

%D0%B1%D1%81%D0%BF-
%D0%B4%D0%BF%D1%81-

%D0%B8-
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D

0%BA%D0%B0-
%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D

0%B7%D0%B0%D1%82-
%D0%B2-

%D0%BD%D1%81.html#comme
nts 

ika 

Не знам дали БСП ще спечелят от 
скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове.На БСП им е 

ясно, че няма как да управляват сами. 
От тук нататък е важно ние гражданите 
да натиснем БСП, така че да направят 
широко коалиционно правителство.  

222 

http://www.novini.bg/news/13460
4-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2-
%D1%81%D0%BB%D1%83%D

1%88%D0%B0%D1%82-
%D0%BC%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D1%80%D
0%B8-%D0%B2-

%D1%82%D0%BE%D0%B0%D
0%BB%D0%B5%D1%82%D0%
BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.

html#comments 

ika 

Какъв мъж е Бойко? Вместо да излезе 
и да каже „до тук съм“, той се опитва да 
се изкарва жертва. И не е нужно да се 
прави на „пИдал“ - с действията си той 
показва, че е такъв. Срамно е това, 
което става на записа. Но още по – 
срамно е, че се опитват да ни 

убеждават, че нищо не е станало.  
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223 

http://www.novini.bg/news/13463
1-

%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D
0%B8%D0%BD-

%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D
1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B

5%D0%B2-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D

0%B0-
%D0%B0%D1%84%D0%B5%D

1%80%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BC%D0%B2%D1%80-

%D1%81-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D
1%81%D0%BB%D1%83%D1%8
8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%

B0.html#comments 

ika 

Омръзнаха ми глупостите на Калин 
Георгиев. Вече са очевадни игрите в 
МВР, а той се опитва да ни пробутва 
популизми. Такъв цирк никога не е 
имало дори и в България – забавно е 
да гледаш как едни полуграмотни, 
нагли мутри се клепят взаимно – 

Найденов, Цветанов, Борисов, Кокинов. 
И като се замислим, че тези хора ни 
управляваха почти 4 години. Ужас!  

224 

http://www.novini.bg/news/13463
6-

%D0%BF%D1%8A%D1%80%D
0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

BE%D0%B2-
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%

BB%D1%8A%D1%82-
%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D1%81%D1%80%D1%81-

%D1%82%D0%B0-%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D
0%BD%D1%83%D1%81%D1%8
F%D0%B2%D0%B0%D1%89.ht

ml#comments 

ika 

Прав е.  Вече е ясно, че ГЕРБ няма как 
повече да управляват. Така че нещата 
със сигурност отиват към широка 
коалиция с участието на БСП.  

225 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647212#id_4624240 jelen  

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

226 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647234#id_4624243 jelen 

УРА! Вече официално: дясната ръка на 
Борисов Цветан Цветанов е извършил 

престъпление. Герберските 
престъпници започнаха да изскачат. 

227 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647232#id_4624260 jelen 

Та да фалшифицират и паралелното 
преброяване??? Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

228 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647224#id_4624262 jelen 

То толкова неща изскочиха последните 
седммици, че просто ГЕРБ са 

политически свършени 
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229 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647228#id_4624268 jelen 

Абсолютно, крайно време беше да им 
лъснат задниците и да престанат да се 

угояват на гърба на хората! 

230 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5730511#commentsBl

ock 
darkou 

Не знам дали БСП ще спечелят от 
скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 

политически трупове. 
Вече е ясно, че ГЕРБ няма как повече 
да управляват. Така че нещата със 

сигурност отиват към широка коалиция 
с участието на БСП.  

231 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5730131#commentsBl

ock 
darkou 

Със сигурност ГЕРБ са политически 
трупове. Вече е ясно, че ГЕРБ няма как 
повече да управляват. Така че нещата 
със сигурност отиват към широка 
коалиция с участието на БСП.  

232 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5722611#commentsBl

ock 
darkou 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

233 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5719191#commentsBl

ock 
darkou 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

234 

http://offnews.bg/index.php/1894
04/gerb-planira-da-poharchi-

miliard-za-e-
upravlenie#comment-69238 

korn Със сигурност ГЕРБ са политически 
трупове. 

235 

http://offnews.bg/index.php/1891
83/kokinov-iznesal-doklada-za-

tsetsomobilite-pod-nosa-na-
glavniya-prokuror#comment-

69240 

torin 

Той се е мъчил да попули нещата, но 
неуспешно. Такъв цирк никога не е 
имало дори и в България – забавно е 
да гледаш как едни полуграмотни, 
нагли мутри се клепят взаимно – 

Найденов, Цветанов, Борисов. И като 
се замислим, че тези хора ни 

управляваха почти 4 години. Ужас! 

236 

http://offnews.bg/index.php/1891
83/kokinov-iznesal-doklada-za-

tsetsomobilite-pod-nosa-na-
glavniya-prokuror#comment-

69241 

def Излагация! Дано не му се размине! 

237 

http://offnews.bg/index.php/1890
89/grigor-zdravkov-mitko-

karatista-me-zavede-pri-bojko-
borisov#comment-69242 

def последните няколко дена доказаха, че 
ГЕРБ са милиционери и престъпници. 

238 
http://offnews.bg/index.php/1892

63/greshka-e-pusnala-
fotovoltaitsite-po-tamno-

def 
тия трябва да са пред съд за това как 

ни надписват сметките за ток! 
Герберите ни продаваха тока на тройно 
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vchera#comment-69261 по-висока цена! ДОЛУ ГЕРБ! 

239 

http://offnews.bg/index.php/1894
04/gerb-planira-da-poharchi-

miliard-za-e-
upravlenie#comment-69263 

def 

Бойко се мъчи сега да попули нещата с 
нещо друго, но неуспешно. Такъв цирк 
никога не е имало дори и в България – 

забавно е да гледаш как едни 
полуграмотни, нагли мутри се клепят 
взаимно – Найденов, Цветанов, 

Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

240 

http://offnews.bg/index.php/1893
67/zhenata-na-najdenov-

oproverga-tsvetanov-nyama-da-
se-razvezhdam#comment-69264 

def 
Горкият Цветанов напоследък всичко, 
което казва е лъжа. Той доказа, че 
ГЕРБ са престъпници и милиционери 

241 
http://offnews.bg/index.php/1893

73/vss-prie-ostavkata-na-
kokinov#comment-69265 

def 

Сега със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. Вече е ясно, че 
ГЕРБ няма как повече да управляват. 
Така че нещата със сигурност отиват 
към широка коалиция с участието на 

БСП.  

242 

http://offnews.bg/index.php/1893
06/borisov-iskam-da-znam-koj-

se-interesuva-ot-golemite-i-
malkite-mi-nuzhdi#comment-

69267 

def 

Какъв мъж е Бойко? Вместо да излезе 
и да каже „до тук съм“, той се опитва да 
се изкарва жертва. И не е нужно да се 
прави на „пИдал“ - с действията си той 
показва, че е такъв. Срамно е това, 
което става на записа. Но още по – 
срамно е, че се опитват да ни 

убеждават, че нищо не е станало.  

243 

http://offnews.bg/index.php/1893
88/stanishev-darzhavata-stana-

instrument-za-represii#comment-
69268 

def 

Съгласен съм със Станишев.  Такъв 
цирк никога не е имало дори и в 

България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

244 

http://offnews.bg/index.php/1890
11/gola-temida-pred-

pravosadnoto-
ministerstvo#comment-69269 

def 

Сега със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. Вече е ясно, че 
ГЕРБ няма как повече да управляват. 
Така че нещата със сигурност отиват 
към широка коалиция с участието на 

БСП.  

245 

http://offnews.bg/index.php/1884
09/najdenov-i-borisov-za-

sdelkite-s-mediite-oshte-ot-
skandalniya-zapis#comment-

69271 

def 

Какъв мъж е Бойко? Вместо да излезе 
и да каже „до тук съм“, той се опитва да 
се изкарва жертва. И не е нужно да се 
прави на „пИдал“ - с действията си той 
показва, че е такъв. Срамно е това, 
което става на записа. Но още по – 
срамно е, че се опитват да ни 

убеждават, че нищо не е станало.  
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246 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

prouchvaniya/sotsiolozi_sazirat_
stsenariy_za_vdigane_na_napre

zhenieto-
186429.html?rand=0.604619830

3311532#comments 

korn 

ГЕРБ са бита карта тотално вече. 
Никой не иска да бъде краден, мамен и 

използван oт милиционери и 
престъпници, които си тъпчат гушите за 

сметка на народа 

247 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/trenchev_nyama_da_
se_sluchi_chudo_na_12_may-

186432.html?rand=0.181798341
36145379#comments 

korn 

Със сигурност ГЕРБ са политически 
трупове. Вече е ясно, че ГЕРБ няма как 
повече да управляват. Така че нещата 
със сигурност отиват към широка 
коалиция с участието на БСП.  

248 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/tsatsarov_ne_se_samnya
vam_che_razgovorite_sa_proved

eni-
186306.html?rand=0.393877685

52752955#comments 

korn 

никой не се съмнява, че разговорите са 
проведени и че сме били управлявани 
от милиционери и престъпници! Вече е 
ясно, че ГЕРБ няма как повече да 
управляват. Така че нещата със 

сигурност отиват към широка коалиция 
с участието на БСП.  

249 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/raykov_tsatsarov_i_parva
nova_obyasnyavat_za_brambarit

e-
186421.html?rand=0.794281605

2608548#comments 

korn 

никой не се съмнява, че разговорите са 
проведени и че сме били управлявани 
от милиционери и престъпници! Вече е 
ясно, че ГЕРБ няма как повече да 
управляват. Така че нещата със 

сигурност отиват към широка коалиция 
с участието на БСП.  

250 

http://www.standartnews.com/mn
eniya-

intervyuta/meglena_kuneva_bori
sov_se_darzhi_kato_krastnika-

186261.html?rand=0.695973653
4333528#comments 

korn 

 Вече е ясно, че ГЕРБ няма как повече 
да управляват. Така че нещата със 

сигурност отиват към широка коалиция 
с участието на БСП.  

251 

http://www.standartnews.com/mn
eniya-

komentar/bsp_stopi_s_5_avansa
_na_gerb-

186403.html?rand=0.533501908
1038725#comments 

korn 

никой не се съмнява, че разговорите са 
проведени и че сме били управлявани 
от милиционери и престъпници! Вече е 
ясно, че ГЕРБ няма как повече да 
управляват. Така че нещата със 

сигурност отиват към широка коалиция 
с участието на БСП.  

252 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/prokuraturata_shte_razpit
a_borisov_naydenov_i_kokinov-
186168.html?rand=0.564154366

85768#comments 

korn 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  
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253 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/borisov_iska_da_znae_ko
y_go_podslushva_v_toaletnata-
186342.html?rand=0.635188267

615389#comments 

korn 
Бил сме управлявани от милиционери 
и престъпници! Вече е ясно, че ГЕРБ 
няма как повече да управляват. 

254 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/yasen_todorov_nikoy_ne
_iska_da_bade_nablyudavan_ot

_big_bradar-
186381.html?rand=0.487533255

1491076#comments 

korn 

На всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници! Такъв 
цирк никога не е имало дори и в 

България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

255 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/kokinov_podava_ostavka
_i_kato_magistrat-

186308.html?rand=0.328357965
86699295#comments 

korn И като се замислим, че тези хора ни 
управляваха почти 4 години. Ужас! 

256 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647212#id_4623450 moriz 

Ами ГЕРБ доказаха, че не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници! Такъв цирк никога не е 
имало дори и в България – забавно е 
да гледаш как едни полуграмотни, 
нагли мутри се клепят взаимно – 

Найденов, Цветанов, Борисов. И като 
се замислим, че тези хора ни 

управляваха почти 4 години. Ужас! 

257 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647223#id_4623452 moriz 

На всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници! Такъв 
цирк никога не е имало дори и в 

България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов! 

258 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647224#id_4623455 moriz 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

259 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647222#id_4623458 moriz 

Такива глупости и чуда отдавна не са 
били. ГЕРБерите направо се оляха. И 
като се замислим, че тези хора ни 
управляваха почти 4 години. Ужас! 
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260 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647219#id_4623465 moriz 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

261 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647218#id_4623480 moriz 

Такива циркове не са бивали! И като се 
замислим, че тези хора ни управляваха 

почти 4 години. Ужас! 

262 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647163#id_4623487 moriz 

опитват се да изместят темата отново! 
не ги е и срам! Никой вече не им вярва 

на ГЕРБерите! 

263 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/29/2051367_borisov_n
e_se_sumniaval_v_naidenov/?p=

0#addcomment 

croushet 
Такива циркове не са бивали! И като се 
замислим, че тези хора ни управляваха 

почти 4 години. Ужас! 

264 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/29/2051648_borisov_i_
cvetanov_se_razminaha_za_roli
ata_na_naidenov/?p=0#addcom

ment 

croushet 

Ами ГЕРБ доказаха, че не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници! Такъв цирк никога не е 
имало дори и в България – забавно е 
да гледаш как едни полуграмотни, 
нагли мутри се клепят взаимно – 

Найденов, Цветанов, Борисов. И като 
се замислим, че тези хора ни 

управляваха почти 4 години. Ужас! 

265 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/citat_na_denia/2013/04/29/2051
710_citat_na_denia_istinski_se_
nadiavam_da_razbera_koi_me/?

p=0#addcomment 

croushet 

Тотална излагация. Всичко, което каже 
е просто някаква глупост, целяща 
замазване на очите от основният 
проблем. Писна ми да ме правят на 

луда! 

266 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/30/2051829_kalin_kalpak
chiev_ako_sega_ne_promenim_

sistemata/?p=0#addcomment 

croushet 

Какъв мъж е Бойко? Вместо да излезе 
и да каже „до тук съм“, той се опитва да 
се изкарва жертва. И не е нужно да се 
прави на „пИдал“ - с действията си той 
показва, че е такъв. Срамно е това, 
което става на записа. Но още по – 
срамно е, че се опитват да ни 

убеждават, че нищо не е станало.  

267 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/30/2051984_bivsh_dep
utat_ot_gerb_naznachavaneto_n
a_cvetanov_za/?p=0#addcomme

nt 

croushet 

Цветанов доказа, че ГЕРБ се състоят 
от милиционери, престъпници и гладни 

за еврофондове калинки. Никога 
повече! 

268 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/30/205
1987_vei_investitori_poiskaha_o
stavkata_na_energiiniia/?p=0#ad

dcomment 

croushet 

До коментар [#4] от "voxy": 
 

Съгласна съм! Използваха тези 
фотоволтаични глупости, за да ни 

окрадат още повече!  
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269 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/sedmicata/sutreshenblo
k/2013/04/30/2051550_sutreshe
n_blok_30_april/?p=0#addcomm

ent 

croushet 

то покрай всичко, което излезе на бял 
свят последните седмици, никой вече 
не иска ГЕРб. ГЕРБ успяха да обединят 
врагове и да загубят симпатизанти с 
милиционерските и престъпните си 

практики 

270 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/izbori2013/201
3/04/30/2044415_izbori_2013_-

_populizum_i_realizum_v_deistvi
e/?p=0#addcomment 

croushet 

Ами ГЕРБ доказаха, че не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

271 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/kakvi-sa-
vyzmojnite-koalicii-sled-

vota,150406/#comment-newest 

jelenski 

то покрай всичко, което излезе на бял 
свят последните седмици, никой вече 
не иска ГЕРб. ГЕРБ успяха да обединят 
врагове и да загубят симпатизанти с 
милиционерските и престъпните си 

практики 

272 

http://www.novini.bg/news/13482
2-

%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D
0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B2%D0%B0-%D0%B8-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D
0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B

2-%D1%81%D0%B5-
%D1%85%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B0%D1%85%D0%

B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B3%D1%83%D1%88%D0
%B8%D1%82%D0%B5.html#co

mments 

def 

то покрай всичко, което излезе на бял 
свят последните седмици, никой вече 
не иска ГЕРб. ГЕРБ успяха да обединят 
врагове и да загубят симпатизанти с 
милиционерските и престъпните си 

практики 

273 

http://www.novini.bg/news/13480
4-

%D0%B9%D0%BE%D1%80%D
0%B4%D0%B0%D0%BD-

%D1%81%D0%BE%D0%BA%D
0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B2-%D0%B1%D1%81%D0%BF-

%D0%B5-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D
0%BE%D1%80%D1%8A%D1%8

2-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%

BB%D0%B0-
%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D1%81%D1%80%D1%81-

%D1%82%D0%B0%D1%82%D0
%B0.html#comments 

def 

Не знам дали БСП ще спечелят от 
скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове.На БСП им е 

ясно, че няма как да управляват сами. 
От тук нататък е важно ние гражданите 
да натиснем БСП, така че да направят 
широко коалиционно правителство.  
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274 

http://www.novini.bg/news/13481
5-

%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D
0%BB-

%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D
0%B8%D1%82%D1%80%D0%B

E%D0%B2-
%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D

0%B2-%D0%BC%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D
1%81%D0%BA%D0%B0-$50-

000-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B0-

%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D
1%83%D1%82%D0%B0%D1%8

2.html#comments 

def 

Ами ГЕРБ доказаха, че не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници! A Яне Янев си е креатура 

на Бойко. 

275 

http://www.novini.bg/news/13483
6-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D
0%BE-

%D1%81%D0%B5%D0%B3%D
0%B0-

%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%B1%D1%8A%D0%BB%D
0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D1%82%

D0%B5-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D

1%82%D0%B8%D0%B8-
%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D
0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8

0%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%

BB%D0%B8.html#comments 

def 

Ами ГЕРБ доказаха, че не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

276 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5732811#commentsBl

ock 
darkou 

Ами ГЕРБ доказаха, че не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

277 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5732911#commentsBl

ock 
darkou 

Не знам дали БСП ще спечелят от 
скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове.На БСП им е 

ясно, че няма как да управляват сами. 
От тук нататък е важно ние гражданите 
да натиснем БСП, така че да направят 
широко коалиционно правителство.  
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278 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5722611#commentsBl

ock 
darkou 

Какъв мъж е Бойко? Вместо да излезе 
и да каже „до тук съм“, той се опитва да 
се изкарва жертва. И не е нужно да се 
прави на „пИдал“ - с действията си той 
показва, че е такъв. Срамно е това, 
което става на записа. Но още по – 
срамно е, че се опитват да ни 

убеждават, че нищо не е станало.  

279 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5719191#commentsBl

ock 
darkou 

То скоро и самите ГЕРБ ще се 
самоизключат. Тази партия вече няма 

грам бъдеще 

280 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5724251#commentsBl

ock 
darkou 

Ами ГЕРБ доказаха, че не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

281 

http://offnews.bg/index.php/1884
09/najdenov-i-borisov-za-

sdelkite-s-mediite-oshte-ot-
skandalniya-zapis#comment-

69444 

def 

Ами ГЕРБ доказаха, че не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

282 

http://offnews.bg/index.php/1896
56/tsatsarov-za-

podslushvaniyata-shte-ima-
oshte-obvinyaemi#comment-

69445 

def 

ми то на всички ни стана ясно, че в 
герберското разграбване на държавата 
и народа, доста хоботчета са били 

натопени 

283 

http://offnews.bg/index.php/1896
19/dsb-borisov-i-tsvetanov-

zaplashvat-
demokratsiyata#comment-69447 

def 

Абсолютно! Цветанов и Борисов 
заплашват демокрацията наистина! Те 
доказаха, че 4 години ни управляваха 

милиционери и престъпници 

284 

http://offnews.bg/index.php/1896
14/konstantinov-gerb-shte-ima-s-

20-deputata-poveche-ot-
bsp#comment-69448 

def 

Цветанов и Борисов заплашват 
демокрацията наистина! Те доказаха, 

че 4 години ни управляваха 
милиционери и престъпници 

285 

http://offnews.bg/index.php/1895
97/bsp-kalin-georgiev-e-chast-ot-
cherniya-pr-na-gerb#comment-

69449 

def 

Съгласен съм! ГЕРБ доказаха, че не 
могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. 
Цветанов и Борисов заплашват 

демокрацията наистина! Те доказаха, 
че 4 години ни управляваха 
милиционери и престъпници.  

286 

http://offnews.bg/index.php/1896
18/kabinetat-borisov-razdal-150-
mln-lv-bonusi-v-nap#comment-

69450 

def 

А НАП си затворили очите за 
апартаментите на Цецо. ГЕРБ 

доказаха, че не могат по друг начин да 
съществуват освен с измама и 

фалшификации. На всички ни писна от 
ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

287 

http://offnews.bg/index.php/1890
26/i-gostat-ot-razuznavaneto-e-

tuka-oshte-ot-skandalnite-
zapisi#comment-69452 

def 

ГЕРБ доказаха, че не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. Цветанов и Борисов 
заплашват демокрацията наистина! Те 
доказаха, че 4 години ни управляваха 

милиционери и престъпници.  
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288 

http://offnews.bg/index.php/1881
24/stenograma-na-podslushan-
razgovor-mezhdu-bojko-miro-i-

kokinov/comment-page-
3#comment-69454 

def 

със сигурност ГЕРБ са политически 
трупове. На БСП им е ясно, че няма как 
да управляват сами. От тук нататък е 
важно ние гражданите да натиснем 
БСП, така че да направят широко 
коалиционно правителство.  

289 

http://offnews.bg/index.php/1877
58/bojko-vyarvam-na-tsvetanov-
zakle-se-v-detsata-si#comment-

69455 

def 

и сега се отрече да се е клел. Въобще 
циркове герберски! ГЕРБ доказаха, че 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации.  

290 

http://offnews.bg/index.php/1869
81/stanishev-borisov-nyama-da-
se-razdeli-s-tsvetanov-toj-shte-
mu-kupuva-izborite/comment-

page-2#comment-69458 

def 

Ами ГЕРБ доказаха, че не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

291 

http://offnews.bg/index.php/1876
27/miro-najdenov-tsvetanov-

podslushvashe-vsichki-ministri-i-
opozitsiyata#comment-69460 

def 

Не знам дали БСП ще спечелят от 
скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове.На БСП им е 

ясно, че няма как да управляват сами. 
От тук нататък е важно ние гражданите 
да натиснем БСП, така че да направят 
широко коалиционно правителство.  

292 http://afera.bg/mishena/42357.ht
ml#comment-353346 ivo 

Цветанов доказа, че ГЕРБ не могат по 
друг начин да съществуват освен с 

измама и фалшификации. На всички ни 
писна от ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

293 http://afera.bg/reporter/42393.ht
ml ivo 

Да, мъчат се да замажат положението 
предизборно, въпреки, че на всички 

вече ни стана ясно какво е 
положението. Цветанов доказа, че 
ГЕРБ не могат по друг начин да 
съществуват освен с измама и 

фалшификации. На всички ни писна от 
ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

294 http://afera.bg/pozitsia/42397.htm
l#comment-353353 ivo 

Те се чудят сега как да замажат 
положението и да го потопят. Щото 

ГЕРБ са вече бита карта. 

295 http://afera.bg/pozitsia/42389.htm
l ivo 

То точно заради това му отношение, 
той има 2 млрд лева на лична сметка, а 

народа тъне в мизерия.НИКОГА 
ПОВЕЧЕ ГЕРБ! 

296 http://afera.bg/mishena/42384.ht
ml#comment-353355 ivo 

Въобще не ме учудва! То затова и 
държавата е на такова дередже. 

Цветанов доказа, че ГЕРБ не могат по 
друг начин да съществуват освен с 

измама и фалшификации. На всички ни 
писна от ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

297 http://afera.bg/skandalno/42309.
html#comment-353356 ivo 

Той се опитва да омаловажи нещата, 
но няма да стане този номер. ГЕРБ са в 

нокаут тотален. 
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298 http://afera.bg/skandalno/42381.
html#comment-353357 ivo 

което е достатъчно доказателство, че 
са опустошили супер много пари за 
подслушвания и незаконни действия! 

Стига с тия милиционери и 
престъпници! ДОЛУ ГЕРБ! 

299 http://afera.bg/mishena/42372.ht
ml#comment-353358 ivo 

То толкова неща изскочиха последните 
седммици, че просто ГЕРБ са 

политически свършени.Цветанов 
доказа, че ГЕРБ не могат по друг начин 
да съществуват освен с измама и 

фалшификации. На всички ни писна от 
ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

300 http://afera.bg/reporter/42368.ht
ml#comment-353360 ivo 

то едва ли има още някой дето вярва и 
на Кунева...Колко хора избягаха от 

"България на Приятелите", че 
процедирали по същият начин както и 
Герберските милиционери и калинки 

301 http://afera.bg/reporter/42353.ht
ml#comment-353366 ivo 

Бойко се чуди какво да каже и какво да 
направи вече, за да замаже и позатули 
положението. И той вече осъзна, че е 

бита карта. 

302 http://afera.bg/mishena/42349.ht
ml#comment-353367 ivo 

То толкова неща изскочиха последните 
седммици, че просто ГЕРБ са 

политически свършени.Цветанов 
доказа, че ГЕРБ не могат по друг начин 
да съществуват освен с измама и 

фалшификации. На всички ни писна от 
ГЕРБерски милиционери и 

престъпници! 

303 http://afera.bg/mishena/42341.ht
ml#comment-353369 ivo 

То толкова неща изскочиха последните 
седммици, че просто ГЕРБ са 

политически свършени.Цветанов 
доказа, че ГЕРБ не могат по друг начин 
да съществуват освен с измама и 

фалшификации. На всички ни писна от 
ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

304 afera.bg/skandalno/42320.html#c
omment-353371 ivo 

ГЕРБ са отчаяни и решени на всякакви 
манипулации само и само да си 

запазят имунитета. Както видяхме, ако 
не отиват в парламента, отиват в 
затвора. Стига с тия милиционери и 

престъпници! 

305 http://afera.bg/skandalno/42315.
html#comment-353374 

ivo 

Тои пък Цветанов, кога е казвал 
истината. Ето дори е децата си се 

закле, че не е подслушвал, пък излиза 
точно това. Цветанов доказа, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  
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306 http://news.ibox.bg/material/id_1
296203022/#clist nonayan 

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

307 http://news.ibox.bg/material/id_1
541247507/#clist nonayan 

Ми Бойко и Цветанов 4 години упорито 
работеха това да стане. Те съсипаха 
България, а сега се чудят как да 
избягат от правосъдието като 

фалшифицират избори и се докопат до 
имунитет 

308 http://news.ibox.bg/material/id_2
214683/#clist nonayan 

Ми Бойко и Цветанов 4 години упорито 
работеха това да стане. Те съсипаха 
България, а сега се чудят как да 
избягат от правосъдието като 

фалшифицират избори и се докопат до 
имунитет 

309 

bulgaria.actualno.com/Kolio-
Kolev-Ne-e-vyzmojno-GERB-da-
vzeme-otnovo-vlastta-sled-kato-

bjaha-izgoneni-
news_423077.html 

ika 

То толкова неща изскочиха последните 
седммици, че просто ГЕРБ са 

политически свършени.Цветанов 
доказа, че ГЕРБ не могат по друг начин 
да съществуват освен с измама и 

фалшификации. На всички ни писна от 
ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

310 

http://bulgaria.actualno.com/Biko
v-Bydeshteto-na-Cvetanov-e-na-

sydebnata-skamejka--
news_423082.html 

ika 

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

311 

http://bulgaria.actualno.com/Najd
enova-Iznesenijat-zapis-e-dosta-

smushtavasht-i-za-VSS-
news_423107.html 

ika 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

312 

http://politics.actualno.com/Mihail
-Konstantinov-GERB-vodi-s-

dvadesetina-deputati-na-BSP-
news_423161.html# 

ika 

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

313 

http://politics.actualno.com/Marin
-Rajkov-Njakoi-hora-zabravjat-

che-i-sled-12-ti-maj-shte-jiveem-
zaedno-news_423163.html 

ika 

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. Така, 
че не знам дали ще живеем заедно 
след 12 май. На всички ни писна от 

ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

314 

http://politics.actualno.com/Boris
ov-Flashki-vinagi-i-imalo-no-

horata-ne-se-lyjat-
news_423181.html 

ika 

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  
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315 

http://politics.actualno.com/Vsich
ki-partii-bez-GERB-pravjat-
paralelno-prebrojavane--

news_423068.html 

ika 

има обединен фронт срещу ГЕРБ, 
защото никой вече не им вярва. 

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

316 

http://bulgaria.actualno.com/Dep
utat-ot-GERB-Cvetanov-reketira-

podslushva-pylni-cherni-kasi-
news_423102.html# 

ika 

Въобще не ме учудва. Борисов и 
Цветанов доказаха, че ГЕРБ не могат 
по друг начин да съществуват освен с 
измама и фалшификации. На всички ни 
писна от ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

317 

http://bulgaria.actualno.com/Svob
oda-Stanishev-moje-da-poeme-

otgovornost-za-bydeshteto-
news_423079.html 

ika 

БСП са единствените с адекватна 
политика за програмно правителство, 
което да спаси България от хуните на 

ГЕРБ. Успех! 

318 
http://society.actualno.com/Roma
n-Vasilev-shte-zamesti-Nikolaj-

Kokinov-news_423209.html 
ika 

то пък и този, ако не е от Боковата 
клика, та пак хубава работа. Пак си 

слагат техни си хора в опит да потушат 
нещата. 

319 
http://society.actualno.com/Proku

raturata-Cvetanov-e-izvyrshil-
prestyplenie-news_423212.html 

korn 
Крайно време беше! Сбогом на 
Цветанов! С Борисов доказаха, че 

ГЕРБ са милиционери и престъпници 

320 http://afera.bg/mishena/42424.ht
ml#comment-353400 ivo 

Крайно време беше! Цветанов и 
Борисов доказаха, че ГЕРБ са 
милиционери и престъпници 

321 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/obvinenieto_tsvetanov_e
_izvarshil_prestaplenie-

186498.html?rand=0.089158861
19170124#comments 

korn 

УРА! Вече официално: дясната ръка на 
Борисов Цветан Цветанов е извършил 

престъпление. Герберските 
престъпници започнаха да изскачат. 

322 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/boyko_shte_podkrepi_pro
meni_v_zakona_za_srsta-

186488.html?rand=0.304423932
8225471#comments 

korn 
Бойко сега се сети, когато официално 

дясната му ръка е обвинен за 
престъпление. Долу тия милиционери! 

323 

http://www.standartnews.com/mn
eniya-

komentar/bsp_stopi_s_5_avansa
_na_gerb-

186403.html?rand=0.481181493
6851029#comments 

korn 

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

324 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/30/2051984_bivsh_dep
utat_ot_gerb_naznachavaneto_n
a_cvetanov_za/?p=0#addcomme

nt 

trayan.petkov 

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  
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325 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/30/2052149_bsp_i_opo
zicionni_na_gerb_partii_shte_pre

broiavat/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

326 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/30/2052172_borisov_is
kame_da_se_vkljuchim_v_parale

lnoto/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Та да фалшифицирате и паралелното 
преброяване??? Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

327 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/04/30/2051984_bivsh_dep
utat_ot_gerb_naznachavaneto_n

a_cvetanov_za/#addcomment 

trayan.petkov 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

328 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/30/2052314_prokuraturat
a_cvetanov_e_izvurshil_prestupl

enie/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

УРА! Вече официално: дясната ръка на 
Борисов Цветан Цветанов е извършил 

престъпление. Герберските 
престъпници започнаха да изскачат. 

329 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/30/2052019_izpolzvaneto
_na_kolite_za_podslushvane_s_
ustna_zapoved/?p=0#addcomme

nt 

trayan.petkov 

Най-накрая! Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

330 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/04/30/2052014_roman_vasil
ev_shte_zamestva_kokinov_kato
_rukovoditel/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

цирковете герберски са пълни! 
Цветанов обвиняем в престъпление, 
Кокинов в оставка, роман василев се 

завръща. Циркове, циркове! 

331 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647212#id_4624240 jelen  

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

332 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647234#id_4624243 jelen 

УРА! Вече официално: дясната ръка на 
Борисов Цветан Цветанов е извършил 

престъпление. Герберските 
престъпници започнаха да изскачат. 

333 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647232#id_4624260 jelen 

Та да фалшифицират и паралелното 
преброяване??? Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

334 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647224#id_4624262 jelen 

То толкова неща изскочиха последните 
седммици, че просто ГЕРБ са 

политически свършени 

335 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647228#id_4624268 jelen 

Абсолютно, крайно време беше да им 
лъснат задниците и да престанат да се 

угояват на гърба на хората! 
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336 

http://www.novini.bg/news/13487
2-

%D1%81%D0%BF%D0%B8%D
1%80%D0%B0%D1%82-

%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D
0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%8
2%D0%B5%D0%BB%D0%BD%

D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%

BE%D0%B4%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%BE-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D1
%89%D1%83-

%D1%82%D1%80%D0%B8%D0
%BC%D0%B0%D1%82%D0%B

0-%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D0%B4%D0%BE%D

1%82%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D

0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D0%

BE%D0%B2.html#comments 

pliok 

 крайно време беше да им лъснат 
задниците и да престанат да се угояват 
на гърба на хората!Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

337 

http://www.novini.bg/news/13483
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%B1%D1%8A%D0%BB%D
0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D1%82%

D0%B5-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D

1%82%D0%B8%D0%B8-
%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D
0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8

0%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%

BB%D0%B8.html#comments 

pliok 

Ясно е, че сллужебният кабинет е ГЕРБ 
под прикритие, затова се мъчат да ги 
защитават. Борисов и Цветанов 

доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
13/05/2013	  
	  

83	  
	  

338 

http://www.novini.bg/news/13485
7-

%D1%80%D0%BE%D0%BC%D
0%B0%D0%BD-

%D0%B2%D0%B0%D1%81%D
0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%

B2-
%D0%BE%D1%82%D0%B8%D

0%B2%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%BC%D1%8F%D1%81%D
1%82%D0%BE%D1%82%D0%B

E-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%

B9-
%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D
0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%

B2.html#comments 

pliok Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България. ГЕРБ направо ни размазаха! 

339 

http://www.novini.bg/news/13467
4-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D
0%BE%D1%81%D0%BB%D0%

B0%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D
0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%

BE%D0%B2-%D0%B2-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D

0%B2%D0%BE%D0%B4-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D

0%B0%D0%B4%D0%B8-
%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D
0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%
B8%D1%86%D0%B0.html#com

ments 

pliok Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България. ГЕРБ направо ни размазаха! 

340 

http://www.novini.bg/news/13471
3-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2-
%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D1%81%D0%B5-
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8

1%D1%83%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D1%82-

%D0%BD%D1%83%D0%B6%D
0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B
5-%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-
%D1%82%D0%BE%D0%B0%D
0%BB%D0%B5%D1%82%D0%
BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.

html#comments 

pliok 

Какъв мъж е Бойко? Вместо да излезе 
и да каже „до тук съм“, той се опитва да 
се изкарва жертва. И не е нужно да се 
прави на „пИдал“ - с действията си той 

показва, че е такъв.  
Срамно е това, което става на записа. 
Но още по – срамно е, че се опитват да 
ни убеждават, че нищо не е станало.  
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341 

http://www.novini.bg/news/13470
5-

%D0%BC%D0%B1%D0%BC%D
0%B4-

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%
BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D
0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8

2-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D0%BE%D0%B2%D0%

B5-%D0%B2-
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D
0%BA%D0%B8%D1%82%D0%

B5-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D
1%82%D0%B8%D0%B8.html#c

omments 

pliok Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България. ДОЛУ ГЕРБ! 

342 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/velchev_kompromatite_tse
lyat_namalena_izbiratelna_aktivn

ost-
186516.html?rand=0.645980813

1731055#comments 

pliok 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

343 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/kostov_tsvetanov_i_boriso
v_sa_nevazmozhni_partnyori-

186515.html?rand=0.218688197
81433435#comments 

pliok 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

344 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/vmro_tsvetanov_otkazhi_s
e_ot_imuniteta_si-

186513.html?rand=0.092570362
07214953#comments 

pliok Никога повече милиционери и 
престъпници! ГЕРБ, махайте се! 

345 http://afera.bg/pozitsia/42428.htm
l#comment-353427 pliok 

А да я видим сега как ще се извърти и 
ще започне да тръби как никога не е 
защитавала Цветанов. Никога повече 

ГЕРБерски милиционери и 
престъпници на власт! 

346 

http://www.standartnews.com/biz
nes-biznes-

biznes/udarihme_rekord_po_ikon
omii_na_tok-

186983.html?rand=0.938300727
4364715#comments 

korn 

ми те така ни надписват тока, че как да 
не го икономисваме! ГЕРБ ни 

предлагаха тройно по-скъп ток, докато 
тяхната гордост Дянков ни държеше 
заплатите и пенсиите фиксирани на 

минимум! ДОЛУ ГЕРБ! 
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347 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/kupuvame_10_iztrebi
telya_za_armiyata-

186987.html?rand=0.893898295
164187#comments 

korn 

поредното герберско усвояване на 
средства. Айде стига вече! За заплати 
и пенсии пари няма, за изстребители 

как се намериха? Долу ГЕРБ! 

348 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647212#id_4624240 jelen  

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

349 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647234#id_4624243 jelen 

УРА! Вече официално: дясната ръка на 
Борисов Цветан Цветанов е извършил 

престъпление. Герберските 
престъпници започнаха да изскачат. 

350 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647232#id_4624260 jelen 

Та да фалшифицират и паралелното 
преброяване??? Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници!  

351 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647224#id_4624262 jelen 

То толкова неща изскочиха последните 
седммици, че просто ГЕРБ са 

политически свършени 

352 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647228#id_4624268 jelen 

Абсолютно, крайно време беше да им 
лъснат задниците и да престанат да се 

угояват на гърба на хората! 

353 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5730511#commentsBl

ock 
darkou 

Не знам дали БСП ще спечелят от 
скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 

политически трупове. 
Вече е ясно, че ГЕРБ няма как повече 
да управляват. Така че нещата със 

сигурност отиват към широка коалиция 
с участието на БСП.  

354 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5730131#commentsBl

ock 
darkou 

Със сигурност ГЕРБ са политически 
трупове. Вече е ясно, че ГЕРБ няма как 
повече да управляват. Така че нещата 
със сигурност отиват към широка 
коалиция с участието на БСП.  

355 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5722611#commentsBl

ock 
darkou 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас! 

356 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5719191#commentsBl

ock 
darkou 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 
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Ужас! 

357 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/komandira_i_nadezhda_s
e_sabirat_sled_vota-

187038.html?rand=0.168040919
53753608#comments 

korn 
Тези нямат шанс да влязат в 

парламента и си го знаят. Битката е 
БСП срещу ГЕРБ. ДОЛУ ГЕРБ! 

358 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/boyko_tsvetanov_si_otiva
_ako_vsichko_e_istina-

186948.html?rand=0.234044275
96245403#comments 

korn 

Начи Бойко само протяга нещата, та да 
минат изпитите по безболезно. Всички 
знаем, че Цветанов е подслушвал! И 
двамата са в кюпа! Стига толкова 
милиционерщина! Долу ГЕРБ! 

359 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/di_prese_balgarite_n
e_mogat_da_svarzhat_dvata_kra

ya-
186941.html?rand=0.919510093

2682679#comments 

korn 

Ми ГЕРБ се постараха да се стигне до 
това положение. Държат ни на 

минимум, аха-аха да не измрем, докато 
те крадат еврофондове и ни надписват 

сметките. ДОЛУ ГЕРБ! 

360 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/raykov_prokuraturata_e_
nezavisima-

186956.html?rand=0.504599354
0021316#comments 

korn 

факт е, че ГЕРБерските зулуми 
почнаха да излизат, за което трябва да 
признаем, че прокуратурата си върши 

работата! 

361 

http://www.standartnews.com/mn
eniya-

intervyuta/shte_biem_bsp_i_bez
_chuval_s_obeshtaniya-

186555.html?rand=0.820976423
2226497#comments 

korn 

Поредното предизборно 
сърцераздирателно заканване. ГЕРБ 
отчаяно се мъчат да фалшифицират 
изборите, предвид че след разкритията 
алтернативата е затвора. Долу ГЕРБ! 

362 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/emil_dimitrov_mvr_reketir
a_biznesa-

186118.html?rand=0.274118294
57283754#comments 

ika 

Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 

363 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/dimitar_ivanov_podslush
vaneto_e_rabota_na_gerb-

186121.html?rand=0.476721696
8532022#comments 

ika 
Единственото хубаво нещо от цялата 
ситуация е, че ГЕРБ никога повече 

няма да управляват.   

364 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/dimitar_ivanov_podslush
vaneto_e_rabota_na_gerb-

186121.html?rand=0.476721696
8532022#comments 

ika 
Не знам дали БСП ще спечелят от 

скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. 
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365 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/prokuraturata_shte_razpit
a_borisov_naydenov_i_kokinov-
186168.html?rand=0.903770516

7895281#comments 

ika 

 Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

366 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647618#id_4631094 jelen 

Ми ГЕРБ се постараха да се стигне до 
това положение. Държат ни на 

минимум, аха-аха да не измрем, докато 
те крадат еврофондове и ни надписват 

сметките. ДОЛУ ГЕРБ! 

367 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647490#id_4631095 jelen 

Сякаш не го видяхме какво направи 
като премиер. И той като Бойко само 

дойде да се накраде 

368 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647486#id_4631096 jelen 

Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  

369 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647485#id_4631099 jelen 

Нормално!  Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници! ДОЛУ ГЕРБ 

370 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647483#id_4631100 jelen 

поредното герберско усвояване на 
средства. Айде стига вече! За заплати 
и пенсии пари няма, за изстребители 

как се намериха? Долу ГЕРБ! 

371 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/05/06/2054626_plevneliev_s
pored_razchetite_mogat_da_se_

kupiat/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

поредното герберско усвояване на 
средства. Айде стига вече! За заплати 
и пенсии пари няма, за изстребители 

как се намериха? Долу ГЕРБ! 

372 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/05/06/2054657_kostov_ko
aliciite_niama_da_sa_politichesk
o_reshenie/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Нормално!  Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници! ДОЛУ ГЕРБ 

373 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/05/06/2054612_boiko_bori
sov_elementarnoto_dostoinstvo_
na_chovek/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

То толкова неща изскочиха последните 
седммици, че просто ГЕРБ са 

политически свършени.Цветанов 
доказа, че ГЕРБ не могат по друг начин 
да съществуват освен с измама и 

фалшификации. На всички ни писна от 
ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

374 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2
013/05/06/2054722_premirut_rai
kov_bulgariia_i_katar_sa_strateg

icheski/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 
пак някакви пари ще си сменят 

собствениците..., а народа нищо няма 
да види 
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375 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/izbori2013/201
3/05/06/2054730_povtorno_prebr

oiavane/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

и с право!  Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници! ДОЛУ ГЕРБ 

376 
http://politics.actualno.com/38-
partii-i-7-koalicii-shte-se-javjat-
na-izborite--news_420520.html 

max 

Обедняването на хората е с около 21-
22% 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  

377 

http://politics.actualno.com/Kak-
v-ramkite-na-zakonnoto-se-

podslushva-nezakonno-
news_420511.html 

max 

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! 

378 

http://politics.actualno.com/Jane-
Janev-Imame-imenata-na-

bylgari-ot-svetovnija-ofshoren-
skandal-i-shte-gi-kajem-

news_420508.html 

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. Дано излязат 
имената на тия хубавци с офшорките! 

379 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/05/06/205
4681_i_brjuksel_prognozira_po-
bavno_vuzstanoviavane_na/?p=

0#addcomment 

trayan.petkov 

Ми ГЕРБ се постараха да се стигне до 
това положение. Държат ни на 

минимум, аха-аха да не измрем, докато 
те крадат еврофондове и ни надписват 

сметките. ДОЛУ ГЕРБ! 

380 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/izbori2013/201
3/05/06/2044415_izbori_2013_-

_populizum_i_realizum_v_deistvi
e/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Толкова неща изскочиха последните 
седммици, че просто ГЕРБ са 

политически свършени.Цветанов 
доказа, че ГЕРБ не могат по друг начин 
да съществуват освен с измама и 

фалшификации. На всички ни писна от 
ГЕРБерски милиционери и 

престъпници!  

381 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/oresharski-

sledvashtoto-pravitelstvo-triabva-
da-podobri-biznes-

sredata,150555/#comment-
newest 

jelenski 

Прав е! ГЕРБ се постараха да се стигне 
до това положение. Държат ни на 

минимум, аха-аха да не измрем, докато 
те крадат еврофондове и ни надписват 

сметките. ДОЛУ ГЕРБ! 
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382 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/ivan-kostov-

nevyzmojno-e-ikonomikata-da-
se-razviva-v-nesigurna-

sreda,150532/#comment-newest 

jelenski 

ГЕРБ се постараха да се стигне до това 
положение. Държат ни на минимум, 

аха-аха да не измрем, докато те крадат 
еврофондове и ни надписват сметките. 

ДОЛУ ГЕРБ! 

383 

http://politics.actualno.com/Vdign
aha-pametnik-na-

podslushvanijata-pred-centralata-
na-GERB-news_423538.html 

korn 

Нормално!  Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници! ДОЛУ ГЕРБ 

384 

http://politics.actualno.com/Jane-
Janev-Njama-pari-za-iztrebiteli-

narodyt-gladuva-
news_423536.html 

korn 

поредното герберско усвояване на 
средства. Айде стига вече! За заплати 
и пенсии пари няма, за изстребители 

как се намериха? Долу ГЕРБ! 

385 
http://politics.actualno.com/Podpi

sahme-12-sporazumenija-s-
Katar-news_423534.html 

korn поредното герберско усвояване на 
средства. Айде стига вече!  

386 
http://politics.actualno.com/Podpi

sahme-12-sporazumenija-s-
Katar-news_423534.html 

korn 

Така е. Прав е Станишев.  Борисов и 
Цветанов доказаха, че ГЕРБ не могат 
по друг начин да съществуват освен с 
измама и фалшификации. На всички ни 
писна от ГЕРБерски милиционери и 

престъпници! ДОЛУ ГЕРБ 

387 http://afera.bg/mishena/40777.ht
ml#comment-346635 emo 

Герберите си пазят хората, колкото и 
некадърни и нагли да са. Даже сигурно 

така са ги избирали -колкото по-
аматьорски и некадърни, толкова по-
герберски материал. То нали в крайна 

сметка ГЕРБ са Граждани за 
Европейско Развитие на Бандитизма  

388 http://afera.bg/skandalno/40770.
html#comment-346636 emo 

по герберска - то е ясно. пак некви 
разбрани - недоразбрани тактики за 
популизъм и пускане на пушек на 

народа. ДОЛУ ГЕРБ! 

389 http://afera.bg/mishena/40763.ht
ml#comment-346637 emo 

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  

390 

http://www.novini.bg/news/13547
3-

%D0%BA%D1%83%D0%BF%D
1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B

C%D0%B5-10-
%D0%B8%D0%B7%D1%82%D
1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B
8%D1%82%D0%B5%D0%BB%

D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B0%D1%80%D0%BC%D
0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B

0.html#comments 

korn 

поредното герберско усвояване на 
средства. Айде стига вече! За заплати 
и пенсии пари няма, за изстребители 

как се намериха? Долу ГЕРБ! 
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391 

http://www.novini.bg/news/13470
0-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-

%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D
0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%

B2%D0%B0-%D0%B2-
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%
BB%D0%BD%D0%B8%D1%82

%D0%B5-
%D1%81%D1%80%D1%81-

%D1%82%D0%B0-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0-5-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D
1%83%D1%88%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F.html#comm

ents 

ika 

Не се и съмнявам, че има! Те доказаха, 
че ГЕРБ са сбирщина престъпници и 
милиционери с  ниска култура и голяма 

алчност 

392 

http://www.novini.bg/news/13471
3-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2-
%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D1%81%D0%B5-
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8

1%D1%83%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D1%82-

%D0%BD%D1%83%D0%B6%D
0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B
5-%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-
%D1%82%D0%BE%D0%B0%D
0%BB%D0%B5%D1%82%D0%
BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.

html#comments 

ika 

Какъв мъж е Бойко? Вместо да излезе 
и да каже „до тук съм“, той се опитва да 
се изкарва жертва. И не е нужно да се 
прави на „пИдал“ - с действията си той 

показва, че е такъв.  
Срамно е това, което става на записа. 
Но още по – срамно е, че се опитват да 
ни убеждават, че нищо не е станало.  

393 

http://www.novini.bg/news/13470
5-

%D0%BC%D0%B1%D0%BC%D
0%B4-

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%
BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D
0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8

2-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D0%BE%D0%B2%D0%

B5-%D0%B2-
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D
0%BA%D0%B8%D1%82%D0%

B5-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D

ika 

Не знам дали БСП ще спечелят от 
скандалите, но със сигурност ГЕРБ са 

политически трупове. 
Вече е ясно, че ГЕРБ няма как повече 
да управляват. Така че нещата със 

сигурност отиват към широка коалиция 
с участието на БСП.  
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1%82%D0%B8%D0%B8.html#c
omments 

394 

http://www.novini.bg/news/13551
4-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D
0%BE%D1%80%D0%B4%D0%

BD%D0%BE-
%D0%BD%D0%B8%D1%81%D

0%BA%D0%BE-
%D0%BF%D0%BE%D1%82%D
1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B
B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%BE%D0%BA-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D
0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%

B5%D0%BD.html#comments 

korn 

ми те така ни надписват тока, че как да 
не го икономисваме! ГЕРБ ни 

предлагаха тройно по-скъп ток, докато 
тяхната гордост Дянков ни държеше 
заплатите и пенсиите фиксирани на 

минимум! ДОЛУ ГЕРБ! 

395 

http://www.novini.bg/news/13549
7-

%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D
0%B4%D0%B8-

%D1%81%D0%BE%D1%86%D
0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%
B8%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D
0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%

B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D
0%B5%D1%82%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-
%D0%BD%D0%B0-

%D1%83%D1%88%D0%B8%D1
%82%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D
0%B4-

%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%B1-

%28%D1%81%D0%BD%D0%B

korn 

Нормално!  Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 
и фалшификации. На всички ни писна 

от ГЕРБерски милиционери и 
престъпници! ДОЛУ ГЕРБ 
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8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%
29.html#comments 

396 

http://www.novini.bg/news/13549
4-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D
0%BF%D0%B8%D1%81%D0%
B0%D1%85%D0%BC%D0%B5-

12-
%D1%81%D0%BF%D0%BE%D
1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8
3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F-%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D
0%B0%D1%80.html#comments 

korn поредното герберско усвояване на 
средства. Айде стига вече!  

397 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5745611#commentsBl

ock 
darkou 

ми те така ни надписват тока, че как да 
не го икономисваме! ГЕРБ ни 

предлагаха тройно по-скъп ток, докато 
тяхната гордост Дянков ни държеше 
заплатите и пенсиите фиксирани на 

минимум! ДОЛУ ГЕРБ! 

398 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5744551#commentsBl

ock 
darkou 

поредното герберско усвояване на 
средства. Айде стига вече! За заплати 
и пенсии пари няма, за изстребители 

как се намериха? Долу ГЕРБ! 

399 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5733631#commentsBl

ock 
darkou 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници! ДОЛУ 

ГЕРБ 

400 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5736491#commentsBl

ock 
darkou 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници! ДОЛУ 
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ГЕРБ 

401 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5743351#commentsBl

ock 
darkou 

И двамата са луди за връзване 
милиционер и престъпник.  Борисов и 
Цветанов доказаха, че ГЕРБ не могат 
по друг начин да съществуват освен с 
измама и фалшификации. На всички ни 
писна от ГЕРБерски милиционери и 

престъпници! ДОЛУ ГЕРБ 

402 

http://offnews.bg/index.php/1915
04/izdignaha-pametnik-na-ushite-

pred-tsentralata-na-
gerb#comment-71091 

torin 

 На всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  Борисов 
и Цветанов доказаха, че ГЕРБ не могат 
по друг начин да съществуват освен с 
измама и фалшификации. ДОЛУ ГЕРБ 

403 

http://offnews.bg/index.php/1916
28/3-partii-se-izravniha-na-varha-

v-anketata-na-
offnews#comment-71092 

torin 
Никога повече милиционери и 

престъпници на власт! Никога повече 
ГЕРБ! 

404 

http://offnews.bg/index.php/1915
29/kostov-izhodat-ot-izborite-

shte-e-programno-
pravitelstvo#comment-71093 

torin 

Станишев отдавна го беше казал това. 
Няма друг начин да се излезе от 
социалната, икономическата и 

политическата криза в коят ни вкараха 
ГЕРБ 

405 
http://offnews.bg/index.php/1914
77/nakazatelniyat-vot-sreshtu-
gerb-raste#comment-71094 

torin 

 На всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  Борисов 
и Цветанов доказаха, че ГЕРБ не могат 
по друг начин да съществуват освен с 
измама и фалшификации. ДОЛУ ГЕРБ 

406 

http://offnews.bg/index.php/1895
82/vtori-deputat-ot-gerb-skochi-

sreshtu-tsvetanov/comment-
page-2#comment-71095 

torin 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници! ДОЛУ 

ГЕРБ 

407 
http://offnews.bg/index.php/1904

57/borisov-izmisli-nova-duma-
vdivyava#comment-71096 

torin 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници! ДОЛУ 

ГЕРБ 

408 http://afera.bg/razsledvania/4271
4.html#comment-354722 ivo  На всички ни писна от ГЕРБерски 

милиционери и престъпници!  

409 http://afera.bg/mishena/42738.ht
ml#comment-354723 ivo  На всички ни писна от ГЕРБерски 

милиционери и престъпници!  

410 http://afera.bg/pozitsia/42743.htm
l#comment-354724 ivo 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници! ДОЛУ 

ГЕРБ 
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411 http://afera.bg/reporter/42734.ht
ml#comment-354725 ivo  На всички ни писна от ГЕРБерски 

милиционери и престъпници!   

412 http://afera.bg/pozitsia/42722.htm
l#comment-354726 ivo 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. На 

всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници! ДОЛУ 

ГЕРБ 

413 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/boyko_shte_stava_prezide
nt-

185900.html?rand=0.734154640
8015804#comments 

korn 

И на кого ще помогнем, ако пак тръгнем 
да гласуваме за полуграмотните Бойко, 
Цецо, Лучо Мозъка, Фидосова, Калинка, 
Малинка и т.н, само да не е за БСП? 
Виждаме какво става – простотии, 

провали и цирк. 

414 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/tsvetanov_tova_e_chast_
ot_kampaniyata_na_bsp-

185792.html?rand=0.980277237
9496846#comments 

korn 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

415 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/naydenov_tsvetanov_pod
slushval_i_darzhi_vsichki_ministr

i-
185757.html?rand=0.331664660

5989265#comments 

korn 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

416 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/do_kraya_na_denya_tsve
tanov_e_aut_prognozira_bsp-

185783.html?rand=0.490964539
0570573#comments 

korn 

Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас.  

417 http://afera.bg/pozitsia/42710.htm
l#comment-354727 ivo 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации.  

418 http://afera.bg/pozitsia/42704.htm
l#comment-354728 ivo 

 На всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  Борисов 
и Цветанов доказаха, че ГЕРБ не могат 
по друг начин да съществуват освен с 
измама и фалшификации. ДОЛУ ГЕРБ 

419 http://afera.bg/pozitsia/42686.htm
l#comment-354729 ivo  На всички ни писна от ГЕРБерски 

милиционери и престъпници!  

420 http://afera.bg/mishena/42675.ht
ml#comment-354730 ivo 

Начи Бойко само протяга нещата, та да 
минат изпитите по безболезно. Всички 
знаем, че Цветанов е подслушвал! И 
двамата са в кюпа! Стига толкова 
милиционерщина! Долу ГЕРБ! 
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421 http://afera.bg/mishena/42657.ht
ml#comment-354731 ivo 

 На всички ни писна от ГЕРБерски 
милиционери и престъпници!  Борисов 
и Цветанов доказаха, че ГЕРБ не могат 
по друг начин да съществуват освен с 
измама и фалшификации. ДОЛУ ГЕРБ 

422 http://news.ibox.bg/material/id_1
2424250/#clist nonayan 

поредното герберско усвояване на 
средства. Айде стига вече! За заплати 
и пенсии пари няма, за изстребители 

как се намериха? Долу ГЕРБ! 

423 http://news.ibox.bg/material/id_9
17246515/#clist nonayan то и никой няма да го избере вече! 

424 http://news.ibox.bg/material/id_7
81795882/#clist nonayan 

поредното герберско усвояване на 
средства. Айде стига вече! За заплати 
и пенсии пари няма, за изстребители 

как се намериха? Долу ГЕРБ! 

425 

http://www.standartnews.com/mn
eniya-

intervyuta/mareshki_uvalchenite_
polititsi_nadyanaha_ovchata_koz

ha-
187051.html?rand=0.247142064

4924439#comments 

ika Все едно той не е! Всички ги знаем 
вече тези Бойкови олигарси 

426 

http://www.standartnews.com/mn
eniya-

intervyuta/gerb_e_titanik_a_boyk
o_kara_orkestara_da_sviri-

186781.html?rand=0.927394362
9168917#comments 

ika 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. 

ДОЛУ ГЕРБ 

427 

http://www.standartnews.com/mn
eniya-

intervyuta/brambarite_ne_zhilyat
_na_vota-

186607.html?rand=0.872853496
1784709#comments 

ika Никога повече милиционери и 
престъпници! долу ГЕРБ! 

428 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/yane_ne_shte_poveche_b
rambari-

187057.html?rand=0.003513099
300373912#comments 

ika 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. 

ДОЛУ ГЕРБ 

429 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/marin_raykov_balgariya_i
_katar_imat_obshti_tseli-

187007.html?rand=0.897382208
2122952#comments 

ika предизборно замазване на 
положението. 
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430 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/rumen_petkov_prokuratur
ata_proveryava_lilyana_pavlova-
186908.html?rand=0.907273619

4631129#comments 

ika 

Сега със сигурност ГЕРБ са 
политически трупове. Вече е ясно, че 
ГЕРБ няма как повече да управляват. 
Така че нещата със сигурност отиват 
към широка коалиция с участието на 

БСП.  

431 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/prezidentat_skandaliziran
_ot_izyavlenie_na_poslanika_ni_

v_es-
186748.html?rand=0.883205966

7769785#comments 

ika А българите са скандализирани от 
поведението на ГЕРБ! 

432 

http://www.novini.bg/news/13549
4-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D
0%BF%D0%B8%D1%81%D0%
B0%D1%85%D0%BC%D0%B5-

12-
%D1%81%D0%BF%D0%BE%D
1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8
3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F-%D1%81-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D
0%B0%D1%80.html#comments 

ika 
В чия ли полза? Стига с тия лични 

интереси! Герберските нагаждания ни 
дойдоха до гуша! 

433 

http://www.novini.bg/news/13549
7-

%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D
0%B4%D0%B8-

%D1%81%D0%BE%D1%86%D
0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%
B8%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D
0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%

B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D
0%B5%D1%82%D0%BD%D0%

B8%D0%BA-
%D0%BD%D0%B0-

%D1%83%D1%88%D0%B8%D1
%82%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D
0%B4-

%D0%B3%D0%B5%D1%80%D
0%B1-

%28%D1%81%D0%BD%D0%B
8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%

29.html#comments 

ika 
То толкова неща изскочиха последните 

седммици, че просто ГЕРБ са 
политически свършени. 
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434 

http://www.novini.bg/news/13547
3-

%D0%BA%D1%83%D0%BF%D
1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B

C%D0%B5-10-
%D0%B8%D0%B7%D1%82%D
1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B
8%D1%82%D0%B5%D0%BB%

D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B0%D1%80%D0%BC%D
0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B

0.html#comments 

ika 
 Айде стига вече! За заплати и пенсии 
пари няма, за изстребители как се 

намериха? Долу ГЕРБ! 

435 

http://www.novini.bg/news/13513
2-

%D1%86%D0%B2%D0%B5%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D0%

BE%D0%B2-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%88%D0%B
5%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-

%D1%81%D0%B5-
%D0%B4%D1%8A%D1%80%D

0%B6%D0%B8-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D

0%BE-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D
0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%
B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D1%80.html#comments 

ika 

 Борисов и Цветанов доказаха, че ГЕРБ 
не могат по друг начин да съществуват 
освен с измама и фалшификации. 

ДОЛУ ГЕРБ 

436 

http://www.novini.bg/news/13513
7-

%D0%BE%D1%80%D0%B5%D
1%88%D0%B0%D1%80%D1%8

1%D0%BA%D0%B8-
%D0%BC%D0%B2%D1%80-

%D1%82%D1%80%D1%8F%D0
%B1%D0%B2%D0%B0-

%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B5-

%D0%B2%D1%8A%D1%80%D
0%BD%D0%B5-

%D0%BA%D1%8A%D0%BC-
%D1%82%D0%B8%D0%BF%D
0%B8%D1%87%D0%BD%D0%

B8%D1%82%D0%B5-
%D1%81%D0%B8-

%D1%84%D1%83%D0%BD%D
0%BA%D1%86%D0%B8%D0%

B8.html#comments 

ika 

прав е!  Борисов и Цветанов доказаха, 
че ГЕРБ не могат по друг начин да 
съществуват освен с измама и 

фалшификации. 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
13/05/2013	  
	  

98	  
	  

437 

http://www.novini.bg/news/13534
0-

%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D
1%8F%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D
0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%

B0-
%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D

0%B5-%D0%B4%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%

B5-
%D0%BC%D0%BE%D1%80%D
1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8

2%D0%B0-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%

B0-
%D0%B0%D0%BA%D0%BE-
%D0%B8%D0%BC%D0%B0-

%D1%82%D0%B0%D0%BA%D
0%B0%D0%B2%D0%B0-

%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D1%82.html#comments 

ika 
несъмнено. герберската мома какво 

друго да направи - като чуе комисионна 
и действа както са я учили.  

438 

http://www.novini.bg/news/13534
1-

%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D
1%8F%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D
0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%

B0-
%D0%BF%D1%8A%D1%82%D

1%8F%D1%82-
%D0%BA%D1%8A%D0%BC-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D
0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D

0%B5%D0%B7-
%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D

0%BE-%D0%B5-
%D1%82%D0%B5%D0%B6%D
1%8A%D0%BA.html#comments 

ika ГЕРБ отказват да разберат, че вече са 
политически свършени. 
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439 

http://www.novini.bg/news/13540
3-

%D0%BF%D0%B5%D1%82%D
0%BA%D0%BE-

%D0%B1%D0%BE%D1%87%D
0%B0%D1%80%D0%BE%D0%

B2-%D0%B8-
%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D

1%8E-
%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D

0%B5%D0%B2-
%D0%B1%D0%B5%D1%88%D

0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D
1%81%D0%BB%D1%83%D1%8
8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-
%D0%BF%D1%80%D0%B8-

%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D
0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%

82%D0%B0-
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%

B2.html#comments 

ika 

 Само, че Борисов и Цветанов 
доказаха, че ГЕРБ не могат по друг 
начин да съществуват освен с измама 

и фалшификации. ДОЛУ ГЕРБ 

440 

http://www.novini.bg/news/13515
5-

%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D
0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%
BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-
%D0%B4%D0%BE%D1%85%D
0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%

82%D0%B5-%D1%81-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D

0%BE%D1%82%D0%B0-
%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D1%81-

%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D
0%BC%D0%B8.html#comments 

ika 

Винаги предизборно се сещат за 
народа, а иначе 4 години ГЕРБ грабиха 
народа и трупаха милиарди на сметка 

безнаказано. 

441 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/26/205
0150_bavnoto_potuvane_na_flag

mana/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Излязоха им кирливите ризи на 
всичките. Това е вече тотално краят на 
ГЕРБ. Такъв цирк никога не е имало 
дори и в България – забавно е да 

гледаш как едни полуграмотни, нагли 
мутри се клепят взаимно – Найденов, 

Цветанов, Борисов. И като се 
замислим, че тези хора ни управляваха 

почти 4 години. Ужас!  

442 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/indzhova_kabinetat_z
atsikli_s_podslushvaniya-

185606.html?rand=0.986941054
7867119#comments 

roli 

Крайно време беше да се започне с 
тези разкрития. Трикракият стол на 

диктартурата почна да се срива. ГЕРБ 
надминаха и КГБ. ГЕРБ са опасни за 
всеки един нормален гражданин, 

опасни са за държавата. Никога повече 
милиционерите на власт!  
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443 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/proveryavat_sistemn
a_operatorka_za_razpredelyane

_na_delata-
185624.html?rand=0.649244249

4833792#comments 

roli 

Мда, разшаваха се нещата след като 
трикракият стол на диктартурата почна 
да се срива. ГЕРБ надминаха и КГБ. 

ГЕРБ са опасни за всеки един 
нормален гражданин, опасни са за 

държавата. Никога повече 
милиционерите на власт!  

444 

http://www.capital.bg/politika_i_ik
onomika/bulgaria/2013/04/26/205
0156_kakvo_razbrahme_ot_pods
lushaniia_razgovor/?p=0#addco

mment 

trayan.petkov 

Грозно и много страшно! Такъв цирк 
никога не е имало дори и в България – 

забавно е да гледаш как едни 
полуграмотни, нагли мутри се клепят 
взаимно – Найденов, Цветанов, 

Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

445 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/nikolai-kokinov-
podade-ostavka-kato-gradski-
prokuror,150310/#comment-

newest 

jelenski 

Битката в ГЕРБ продължава – грозна и 
и по милиционерски. Но от такива хора 

какво друго може да се очаква. 
Герберите се опитват да отвлекат 
вниманието от съдържанието на 
разговора към това, кой е поръчал 
подслушването. Така са им наредили 
от института по психология на МВР. Но 
колкото и да се мъчат, нещата вече 

отидоха твърде далеч. Ясно е, че ББ се 
опитва да прикрива престъпление, ясно 
е, че е налице престъпна намеса в 
работата на прокуратурата. Какво 
повече трябва да стане, за да се 

убедим, че с ББ ние държава не можем 
да имаме.  

446 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/miroslav-

naidenov-cvetanov-
podslushvashe-cialoto-

pravitelstvo,150176/#comment-
newest 

jelenski 

 Такъв цирк никога не е имало дори и в 
България – забавно е да гледаш как 
едни полуграмотни, нагли мутри се 

клепят взаимно – Найденов, Цветанов, 
Борисов. И като се замислим, че тези 
хора ни управляваха почти 4 години. 

Ужас!  

447 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/borisov-ne-

moga-da-dam-nishto-
optimistichno-i-horata-da-chuiat-

tova-koeto-
iskat,150172/#comment-newest 

jelenski 

Вече нито ББ, нито ЦЦ имат полезен 
ход за действие. Те са безкрайно 

компроментирани и завлякоха ГЕРБ на 
дъното. Двуглавата ламя на ГЕРБ е 

официално е в шах-мат. Сбогом, ГЕРБ! 

448 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/plevneliev-

triabvat-promeni-v-zakona-za-
specialnite-razuznavatelni-

sredstva,150191/#comment-
newest 

jelenski 

Вече нито ББ, нито ЦЦ, нито 
Президента имат полезен ход за 
действие. Те са безкрайно 

компроментирани и завлякоха ГЕРБ на 
дъното. Двуглавата ламя на ГЕРБ е 

официално е в шах-мат. Сбогом, ГЕРБ! 

449 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5748171#commentsBl

ock 
dimitar_di 

Резилът на с нашенското незаконно 
подслушване стана световно известен, 
но за съжаление вече е позор не само 

на ГЕРБ, а и за България... 
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450 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5747651#commentsBl

ock 
dimitar_di 

Костов е прав - лидерите на ГЕРБ 
съсипаха съзнателно България, защото 
само така им върви далаверата на 

макс! Никога повече милиционерщина, 
нужно е програмно правителство на 
спасенитето каквото предлагат от БСП 

и ДСБ! 

451 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/08/syiuzyt-za-

paralelnoto-prebroiavane-ne-e-
koaliciia-za-sled-

vota.187407?utm_source=start&
utm_medium=rssbox_dnes&utm

_campaign=tema#comment-
newest 

Миро 

ГЕРБ се самозабравиха и си 
въобразиха, че ще могат да 

фалшифицират изборите както 
миналите, когато техни 

високопоставени партийци разнасяха 
чували с бюлетини посреднощ пред 
ЦИК "помагайки" на бременни 

колежки... Да, ама не, този път не 
познаха! Тяхното дебелоочие логично 
обедини опозицията и доведе до 
паралелното преоброяване, чийто 
резултати няма как да бъдат 

фалшифицирани... 

452 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/08/borisov-na-12-mai-edni-

shte-se-radvat-edni-shte-
plachat.187396#comment-

newest 

Пешо 

ЦЦ и ББ няма никога доброволно да се 
откажат от властта - имунитета им 

трябва иначе ще ги подпука 
прокуратурата.. Но след 12 май си има 
процедура за сваляне на депутатски 
имунитет! И за ГЕРБ дойде най-после 

видовден!!! 

453 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/08/dokato-v-mvr-sa-i-toiagata-

i-mikrofonyt-vse-shte-e-
taka.187399#comment-newest 

анонимен 

ЛИДЕРИТЕ НА ГЕРБ МИ ПРИЛИЧАТ 
НА ОНЯ ЗАБЛУДЕН ШОФЬОР, КОЙТО 
КАРАЛ В НАСРЕЩНОТО ДВИЖЕНИЕ, 

АМА СЕ ЧУДЕЛ КАК ВСИЧКИ 
ОСТАНАЛИ БИЛИ ОБЪРКАЛИ 

ПОСОКАТА.... ГЕРБ СИ ЗАМИНАВА И 
ТОВА  Е ЯСНО ЗА ВСИЧКИ, ДОРИ И 
НА ЦЦ И ББ, НО НЕ ИСКАТ ДА ГО 
ПРИЗНАЯТ ПУБЛИЧНО - ЩЕ СЕ 

БОРЯТ ДОКРАЙ ЗА ДА ПОСТИГНАТ 
ПОНЕ НЕПРИКОСНОВЕНОСТ ЗА 
СЕБЕ СИ И ДАЛАВЕРИТЕ ИМ! 

454 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/07/mestan-gubi-pochva-

besen-e-otgovori-mu-
borisov.187369#comment-

newest 

анонимен 

ББ никога няма да признае, че е бил на 
разпитван близо 2 часа от зам.главния 
прокур на РБ. И какво от това - на 
практика следствието си върви и ако 
прокуратурата си свърши работата 
делото ще влезе в съда!!! Затова е и 

това драпане към депутатския 
имунитет, ама пък си има процедура за 
отнемането му... И отново се връщаме 
в изходна точмчка - след чудовищното 
погазване на човешки права и подкрепа 

за мафията за върхушката на 
предишната власт няма полезен ход!!! 
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455 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/07/borisov-pravi-jalyk-opit-da-

podmeni-vyprosa-skochi-
mestan.187364 

Добрин 

Чета платените писачи тук на ГЕРБ и 
се удивлявам с какви очи сразмахват 
плашилото на ДС, която отдавна е 
заменена от частната ГДБОП на ЦЦ-

ББ-Фло!!! Това е все едно да 
сравняваш стар и амортизиран 
Москвич с модерен и напълно 

обборудван с всички технологически 
чудесии Мерцедес!!! Поне като пишете 

зададените ви абсурди, с цел 
отклоняване на вниманието, направете 
си труда да го правите не толкова 

фантасмагорично! 

456 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/07/komisiia-na-ep-shte-
raziskva-podslushvaneto-v-
bylgariia.187376#comment-

newest 

Минка 

Както е тръгнало ЦЦ и ББ може да 
бъдат поканени на "разговор" и в 
Европарламента... Ужас, отново 

управляващите посрамиха България!!! 
На 12 май да кажем НЕ на 

милиционерщина, недоучените калинки 
и мутри на ГЕРБ!  

457 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/07/komisiia-na-ep-shte-
raziskva-podslushvaneto-v-
bylgariia.187376#comment-

newest 

До 12 

До BG: Много ти слабичка защитата за 
гестаповските мерки на българското 
МВР през последните 4 години! 

Интересуват се хората, че даже и в 
Брюксел и зад океана. Само на робите 
им е все едно дали ги яхат, убиват или 
просто ги оставят да оцеляват ден за 

ден... 

458 http://19min.bg/news/8/44424.ht
ml#comments Дора 

Докладът на ОБСЕ е напълно 
обективен и констатациите в него са 
много тревожни - за подслушванията, 

за манипулирането на вота, за 
конццентрацията и непрозрачността на 
медиите. Сега очаквам да излезе ББ 
или ЦЦ и да ни обяснят колко е 

положителен той за нас, пардон - за 
тях! 

459 http://19min.bg/news/8/44454.ht
ml#comments анонимен 

След като си замине ЦЦ (а той вече е 
пуснат по пързалката), и тази 

госпожичка ще го последва, просто 
трябва да мине време...А за изборите 

добре, че ще има паралелно 
преброяване, защото пипалата на 
Пеленгатора следят и заработват! 

460 http://19min.bg/news/8/44456.ht
ml#comments 

анонимен 

Каквито и простотии да измислят от 
ГЕРБ, М.Найденов ще бъде разпитан - 
дали днес или утре, това ще стане. Ама 
явно ББ доста се е уплашил предвид 

вчерашния си "разговор" с 
прокурорите... 
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461 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/05/08/2055548_izborniiat_
bord_shte_zasedava_za_posled
en_put_predi/?p=0#addcomment 

kavanozov 

ТОЗИ ИЗБОРЕН БОРД ИМАШЕ 
ЕДНИЧКАТА ФУНКЦИЯ ДА СЪЗДАВА 
УСЕЩАНЕ ЗА ПРОЗРАЧНИ И ЧЕСТНИ 
ИЗБОРИ,  НО ТАКА И НЕ УСПЯ ДА 

СВЪРШИ  НЕЩО ПОЛЕЗНО... ЗАТОВА 
И БЕЗСЛАВНО ЩЕ СЕ РАЗПУСНЕ, 
ТЪЙ КАТО ВЕЧЕ ДОРИ НЕ МОЖЕ ДА 

КАМУФЛИРА  ГЕРБЕРСКИТЕ 
МАНИПУЛАЦИИ НА ВОТА. ДОБРЕ, ЧЕ 

ЩЕ ИМА ПАРАЛЕЛНО ПЪЛНО 
ПРЕБРОЯВАНЕ ОТ НЕЗАВИСИМА 
АВСТРИЙСКА КОМПАНИЯ... 

462 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/05/07/2055579_sled_skan
dal_v_efira_na_tv7_gerb_obiavi_

che_spira/?p=0#addcomment 

kavanozov 

Точно ГЕРБ да говорят за морал и 
журналистическа етика е малко 
пресилено! Когато Бареков ги 

обслужваше отвсякъде беше най-
добрият професионалист. А сега като 
се обърна по посоката на вятъра и взе 
да се държи с тях, както с другите си 
гости - изведнъж стана ужасен 

продажник....  

463 

http://www.frognews.bg/news_54
178/Tatiana_Burudjieva_Nujni_s
a_promeni_v_zakonite_za_kultur

a/ 

бг 

На 12 май ще изметем недоучените 
алчни калинки от ГЕРБ - за да имаме 

нормално образование, 
здравеопазване и култура, както в 
останалите европейски държави. С 

бюлетина №5 ! 

464 

http://www.frognews.bg/news_54
175/Tehnikata_ot_signala_na_St
anishev_e_izpolzvana_po_sluch

aia_Lara#nnn_769319 

оги 

О.Стефанов напразно се хаби, 
прокуратурата вече доказа как е 

използвана мобилната 
подслушвателна техника... Пък и ГЕРБ 

няма да спечелят, така че не се 
нуждаят вече от защита! 

465 

http://www.frognews.bg/news_54
179/Petar_CHobanov_Za_goliam
ata_promiana_e_nujna_goliama_
partiia_kato_BSP/#nnn_769369 

феди 

Факт е, че само голяма опозиционна 
партия като БСП може да направи 
голяма промяна в управленитето на 
страната. Иначе ще се разпилеят 

гласовете от протестния вот и отново 
ще ни яхнат милиционерите на ГЕРБ! 
Гласувайте за промяната с бюлетина 

№5! 

466 
http://www.frognews.bg/news_54
183/I_Kristalina_Georgieva_bila_

podslushvana/#comment 
Стоян 

След като Президент и еврокомисар са 
подслушвани незаконно от нашенското 
МВР, а Европарламентът ще обсъжда 

скандала на свое заседание, то 
пеленгаторите на Цвинокио вече 

наистина станаха европейски проблем! 
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467 
http://www.segabg.com/article.ph
p?psize=232&id=647752&comm

and=fps#id_4633578 
Мишо 

Няма значение как ББ ще нарече 
явяването си в прокуратурата - факт е, 
че е разпитван там и ги е излъгал на 

два пъти: първо - че не са му 
предадени и не е коментирал с трето 
лице по телефона резултатите от 
проверката на прокуратурата за 

незаконните подслушвания (това той 
сам го каза на журналистите), и второ - 

че не са обсъждали с градския 
прокурор как да отърват от 

правосъдието земеделския министър 
(защото отрича да е въздествал върху 
прокурора)... Явно азчита само на 
кандидат-депутатския си имунитет в 

очакване на чудо - да ""спечели честно" 
изборите и да скръцне със зъби на 

прокуратурата за да я хване 
амнезия...Ех, мечти, мечти... 

468 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647763#id_4633587 Мишо 

Хубаво е, че Прокуратурата опроверга 
нелепто твърдение на ББ, че отишъл 
лично да пита прокурорите кой и защо 
го подслушва в дома му?!? Смях! 

469 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647765#id_4633608 Мишо 

Проучването на АФИС се доближава 
до истината, защото 3% е в рамките на 
статистическата грешка. На практика 
БСП изравнява, ако не и вече да води 
на ГЕРБ. Тенденцията е необратима и 
до изборите само ще задълбочава 
разликата. Предвид очакваната 
конфигурация в парламента и 

веобщото отвращение на всички други 
партии от гестаповския маниер на 

ГЕРБ, май на ББ и ЦЦ ще им се наложи 
да се простят с депутатския имунитет и 
да се отправят към прокуратурата... 

470 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647762#id_4633631 Мишо 

В типичен стил ББ едновременно громи 
и се сдобрява с Бареков. Не че 

"журналистът" е света вода ненапита, 
ама точно за яйцата, с които са 

замеряли гербера не е виновен. Хората 
просто изтрещяват като чуят ГЕРБ и 
това ще си проличи най-добре на 12 
май, когато масово ще гласуват за 

Орешарски!!! 

471 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=647761#id_4633648 Мишо 

Ами то скандалът си е европейски 
отвсякъде - даже в Европарламента ще 
го обсъждат този месец, а може да 
привикат "на разговор" и главните 
действащи лица в него.... Отврат,  
Цвинокио ни отдалечи на светлинни 
години от Шенген! Никога повече ГЕРБ 

във властта! 
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472 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/tsvetanov_nuzhni_sa_godi
ni_za_da_stabilizirame_institutsiit

e-
187247.html?rand=0.521535696

6741429#comments 

потребител 

Отврат, човекът-пеленгатор, който 
съсипа МВР и службите за да 

задоволява воайорската си страст,  
сега ще обяснява кой го бил 

дискридитирал. Ами да се погледне в 
огледалото.... То бива наглост, ама 

това е делеоочие! 

473 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1968470#comments Марио 

Така трябва - на всяка лъжа на 
Цвинокио и Боко веднага да се излиза с 
опровержение от съответно визираното 
място.. Иначе носовете им ще пораснат 
толкова, че няма да могат да си ги 
носят....Никога повече ГЕРБ! 

474 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1967648#comments Зоя 

Добре е, че дори Б.Б. вече разбра, че 
след изборите ГЕРБ няма да е нва 
власт! Но защо сепритеснява, че 

държавата ще фалира ако се отпусне 
малко каишът на народа? Щом при 
неговите гладни неуки скакалци 
държавата не  фалира, значи при 

експертно управление също няма да 
фалира! 

475 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1967267#comments Петър 

Премиерът и Президентът се доказаха 
като креатури на ГЕРБ - 

нищонеправене и вятърни мелници... 
Първият се замислил за 2018г. за 

когато ни трябвали нови 
еврочиновници (то ако върви, както е 
тръгнало с погазването на човешките 
права, БГ ще е въобще извън ЕС) . 
Вторият иска да купува незабавно 

ескадрили и скъпа военна техника (при 
положение че народът масово е на 

ръба на оцеляването)... 

476 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1967526#comments Димо 

Най-смешно е, че точно ГЕРБ, които 
ползваха доскоро "услугите" на 

Бареков, сега го критикуват за същото 
... Но е факт, че е обърнал палачинката 

и се ориентира по вятъра на 
промяната. на 12 май с бюлетина 5 ще 

изпратим ОПГ Герб!  

477 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1967469#comments Стамен 

То добре, че ЦИК се старае, ама нали 
проверката е висша форма на доверие 

- така че при очакваните масови 
манипулации от страна на 

милитаризираните герберски тарани, 
си е повече от добре, че ще има 
паралелно пълно преброяване и 
масови външни наблюдатели по 

изборите... 
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478 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/ostavyat_izpalnitelniya_di
rektor_na_aets_kozloduy_-

187124.html?rand=0.117262959
2358766#comments 

потребител 

Райков си е протеже на ББ, та затова 
още в началото каза, че ще запази 
всички верни кадри на ГЕРБ по 

ключовите за държавата постове и 
смяната на кадри не му е приоритет... 
Ама има само още 4 дни, така че ще го 

изтраем някакси... 

479 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/chervenyakov_gerb_davat
_kolosalni_pari_za_da_kupyat_v

ota-
187278.html?rand=0.396493431

29957326#comments 

потребител 

ГЕРБ ще надскочат собствения си 
рекорд от миналите избори по купуване 
на гласове. Ама пак няма да им се 

нареди пасиансът, защото този път ще 
има паралелно преброяване и много 
външни наблюдатели... Какво да ги 
правиш, с толкова мозък са, сами си 

заложиха капана... 

480 

http://www.dnes.bg/temida/2013/
05/08/i-naidenov-na-razpit-sled-

borisov.187457?utm_source=star
t&utm_medium=rssbox_dnes&ut
m_campaign=tema#comment-

newest 

Дидо 

Въпреки всички простотии на ГЕРБ и 
опитите да се попречи на следствието 

(с фалшиви сигнали за бомби), 
прокуратурата си свърши работата и 
пак разпита Найденов... Сериозно си 
мисля, че ако така действа докрай 

може и да доживеем да видим осъден 
политик в БГ! 

481 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/08/sluchvashtoto-

se-e-politicheska-pushilka-
zaradi-

izborite.187425#comment-
newest 

Вероника 

И като се вдигне "пушилката" след 
изборите ще лъсне голия г.ъ.з на 
ГЕРБ!!! Вместо да се скрият и да си 
посипят главите с пепел тръгнали да 
агитират да ги върнем във властта за 
да ни довършат.. ама не са познали! На 

12 май гласуваме за експертно 
правителство на националното 

спасение, с бюлетина 5! 

482 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/aslanov-pet-

partii-vlizat-v-parlamenta-ako-
izborite-sa-

dnes,150670/#comment-newest 

sonka.74 

Скритият вот си има просто обяснение 
-  страх от репресивен отговор на 

ГЕРБ, а после скандалните разкрития 
за нерегламентираните подслушвания 

и съдържанието на изтеклите в 
медиите записи... 

483 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/09/bsp-pochti-

nastigna-
gerb.187504?utm_source=start&
utm_medium=box&utm_campaig
n=top%2Bnews%2B#comment-

newest 

СОЦИОЛОГ 

НАЙ-ПОСЛЕ ЕДНО НАИСТИНА 
РЕАЛИСТИЧНО ПРОУЧВАНЕ, КОЕТО 
ПОКАЗВА РЕАЛНИТЕ НАГЛАСИ НА 

ХОРАТА. В МОМЕНТА БСП И ГЕРБ СА 
С ИЗРАВНЕН РЕЗУЛТАТ, НО АКО 
ИЗБОРИТЕ БЯХА СЛЕД СЕДМИЦА 

(ПРИ ТОЗИ ГЛАВОЛОМЕН СПАД НА 
ГЕРБ) БСП ЩЕШЕ ДА ИМ ВОДИ ПОНЕ 

С 5-6%!  

484 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/09/pystyr-

parlament-e-v-usluga-na-borisov-
smiata-

stanishev.187503#comment-
newest 

Найден 

НАИСТИНА Е НУЖНО 
ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО 
СПАСЕНИЕ С МАНДАТА НА НАЙ-

ГОЛЯМАТА ОПОЗИЦИОННА ПАРТИЯ - 
БСП, ЗАЩОТО ГЕРБ ПОЧТИ УСПЯХА 

ДА НИ ЛИКВИДИРАТ КАТО 
ИКОНОМИКА И НАРОД! НА 12 МАЙ С 
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БЮЛЕТИНА №5! 

485 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/09/pystyr-

parlament-e-v-usluga-na-borisov-
smiata-

stanishev.187503#comment-
newest 

анонимен 

До Анонимен 64: Колко ти плаща г-н 
Борисов за да го защитаваш така 
театрално и сълзливо?! Аман от 

платени писачи.... 

486 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/08/borisov-pak-

lysna-v-anonimen-
audiozapis.187486 

Дора 

Всичко ще лъсне, но вече ГЕРБ няма 
къде да паднат повече... изтекоха в 

канализацията високопарните им думи 
за чест и достойнство.. В потрес съм от 

милиционерите!!! 

487 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/08/borisov-pak-

lysna-v-anonimen-
audiozapis.187486#comment-

newest 

анонимен 

До 1: Защото най-близкият му 
сподвижник ЦЦ с тези записи си е 

осигурил достатъчно компромати, за да 
бъде най-силен и незаменим.... Както и 
стана. В момента ББ не може да се 
отърве от "дясната си ръка", нъпреки  
че е дискредитиран и пред света! 

488 

http://www.dnes.bg/temida/2013/
05/08/vse-pak-borisov-se-

obiasniaval-pred-prokuraturata-
za-zapisite.187428#comment-

newest 

анонимен 

До САМО ГЕРБ - номер 15: Или ГЕРБ 
са ти платили, или просто си зомбиран 
и дори не схващаш за какво става 
въпрос! Премиер, министр, градски 
прокурор, депутати са на разпит за 
престъпления по служба и ти 

продължаваша да викаш "Ура"!!! На 12 
май народът ще измете 

милиционерската шайка разбойници! 

489 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/08/ne-bilo-

agitaciia-a-
darenie.187482#comment-

newest 

АНОНИМЕН 

АМА РАЗБИРА СЕ, КОГАТО ГЕРБ 
ПОДКУПВА СТАРИТЕ ХОРА С 

КОЗУНАЦИ НЕ Е АГИТАЦИЯ. КОГАТО 
МВР ПРИНУЖДАВА ОБЩИНИТЕ ДА 
ПРАВЯТ "ДАРЕНИЯ" ЗА КАМПАНИЯТА 
НА ГЕРБ  И МЕСТНИТЕ РПУ-ТА НЕ Е 
ИЗНУДВАНЕ... ВЪОБЩЕ ИДИЛИЯ!!! 

490 
http://www.dnes.bg/izbori-

2013/2013/05/08/niama-razvitie-
dokato-ima-strah-smiata-kostov 

Пенков 

Точно така си е - в условията на страх 
и несигурност всеки гледа да оцелява и 
никакво развитие не може да има. То 
затова и ГЕРБ така ни приклещиха - 
МВР следи всичко, а пък Дянков се 

погрижи за физическото ни разреждане 
(без здравни грижи и доходи си 

измирахме по план).... Ама свърши, на 
народа му писна! На 12 май с бюлетина 

№5! 

491 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/08/niama-razvitie-

dokato-ima-strah-smiata-
kostov.187488#comment-newest 

анонимен 

Истината е че всеки Командир/Лидер 
се опитва да оправи първо собствения 
си бит, после започва да губи мяра и 
накрая за да запази режима си включва 
репресивния апарат на службите. По 
този път минаха Т.Ж., И.К, а сега и Б.Б. 
С едно уточнение - вторият беше 
свален чрез редовни избори, докато 
третия ще изметем на предсрочни 
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такива... 

492 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/09/peevski-

nadyhva-predizborno-sled-12-
mai-izmitame-

gerb.187510#comment-newest 

пешо 

Само като му се оцъкли огромния 
корем на този Дон Домат и на 

електората на ДПС му става ясно, че 
той основно се грижи за себе си, а не 

за тях...В типично техен стил 
депесарите сега плюят ГЕРБ, но после 
в парламента ще ги подкрепят според 
интереса на общите им обръчи ог 

фирми... На 12 май с бюлетина №5 за 
реалната опозиция! 

493 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/09/peevski-

nadyhva-predizborno-sled-12-
mai-izmitame-

gerb.187510,5#comment-newest 

анонимен 

Д.Пеевски обърна палачинката когато 
разбра, че държавните парички, които 
ГЕРБ им остави в КТБ, май ще ги 

изтеглят... Най-готино е да гледаш как 
довчерашните авери сега не се траят! 
Цялата медийна империя на Пеевски, 
разцъфтяла при управлението на 

ГЕРБ, години наред венцехвалеше ББ 
и то по най-грозния, мазен и слагачески 
начин... А сега плюят по довчерашните 

си приятели! Приказка! 

494 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/09/peevski-

nadyhva-predizborno-sled-12-
mai-izmitame-gerb. 

Вениана 

До Анонимен104: Недей така! То и 
Чърчил е казал, че в политиката няма 
вечни приятели, а вечни интереси! 
Спомни си как в началото и Костов и 
Борисов си дружаха с Доган и ДПС, а 
пък впоследствие (заради своите си 
интереси) развалиха с тях дошлука... 

495 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/09/peevski-

nadyhva-predizborno-sled-12-
mai-izmitame-

gerb.187510,1#comment-newest 

анонимен 

До Анонимен 136: МНОГО Е ПЛОСЪК  
Е НОМЕРЪТ, КОЙТО НИ ПРОБУТВАТ 
ПРОВАЛЕНИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ОТ 
ГЕРБ. БСП НЯКОГА СИ БИЛА В 

КОАЛИЦИЯ С ДПС И ЗАТОВА ЩЕ СИ 
ВЪРВЯТ В КОМПЛЕКТ. ТОВА Е ВСЕ 
ЕДНО ДА КАЖЕШ, ЧЕ ЩОМ БСП Е 

БИЛА В КОАЛИЦИЯ С НДСВ ТО ТОВА 
Е ЗАВИНАГИ, АМА СЕГА НДСВ СА В 
ДРУГА КОАЛИЦИЯ... ВСЯКА ПАРТИЯ 

СИ Е САМА ЗА СЕБЕ СИ И ДА 
ПРЕХВЪРЛЯШ ОМРАЗА ОТ ЕДНАТА 
НА ДРУГАТА Е МАНИПУЛАЦИЯ!!! 

496 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/09/peevski-

nadyhva-predizborno-sled-12-
mai-izmitame-

gerb.187510,1#comment-newest 

анонимен 

До Цецо - до № 50: Алтернативи много 
- само да поискаш да видиш! Най-

голямото зло са ГЕРБ, които разсипаха 
държавата и народа! Хората-факли и 
цецомобилите са символите на този 

режим, и с това ще останат в 
историята! 
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497 http://bulgarski.pogled.info/news/
45185/Borisov-e-unikalen-idiot Кирил Стоянов 

Най-нелепото е че ББ не даде думата 
на Кеворкян - изнесе един монолог, в 
който от време на време водещият се 

опитваше да се вмъкне с някоя 
реплика... Най-запомнящата се бе 

"излагаш се"!!! Проверете записа на 
предаването! Иначе на практика с тази 

великденска агитация ГЕРБ се 
самобламираха окончателно! 

498 
http://avtorski.pogled.info/article/

45133/TSetso-kazhi-si-badi-
mazh 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Невероятно докакво падение може да 
стигне човек в стремежа си да се 

задържи на власт с цената на всичко 
(достойнство, чест, имунитет, пари...) 

Жалка история! 

499 

http://www.plovdivchanin.com/%
D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D0%B

0%D1%80%D0%B8/19204-
%D0%93%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D1%83%D0%B2%D0%B

0%D0%B9%D1%82%D0%B5-
%D0%98%D0%BC%D0%B0-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D1
%89%D1%83-

%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D
0%BE.html 

Мишо 

Много точна статия, наистина този път 
масово трябва да низвергнем ГЕРБ и 
неототалитарния режим, който ни 

наложиха чрез репресивните органи на 
властта! 

500 

http://www.plovdivchanin.com/20
13-01-07-14-16-

25/%D0%91%D1%8A%D0%BB
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D

0%B8%D1%8F/19036-
%D0%92%D0%B8%D0%B6%D

1%82%D0%B5-
%D0%B3%D0%B8-

%D0%93%D0%95%D0%A0%D0
%91-

%D0%BF%D1%80%D1%8A%D
1%81%D0%BD%D0%B0%D0%

BB%D0%B8-25-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-

%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D
0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%
B8%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%BA%D0%B8.html 

Вера 

ГЕРБ надминаха по наглост 
предишните - не само грабят, ами след 
тях и трева не никне.. Не са калинки, а 
марокански скакалци, от която трябва 

да се спасяваме! 

501 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5753951#commentsBl

ock 
dimitar_di 

ЦЦ просто не може да повярва, че това 
му се случва... Самозабравилите се 
гербери ги изловиха при най-слабото 
желание на прокуратурата да направи 
реална проверка на безобразията! Не 

трябва да допуснем пак да ни 
управляват! 
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502 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5753951&page=#com

ment1899493 
dimitar_di 

Това сигурно са резултатите от 
сънищата на ББ-ЦЦ-Фло.... защото 

иначе ги чака панделата! 

503 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5753951&page=#com

ment1899502 
dimitar_di 

И в този момент ЦЦ си слуша наред 
само че чрез "частните" коли на 

подставени лица, които подробно са 
описани в публикувания материал...Че 
дажи журналистите са открили и 
лицата, които го правят... Шах с 

пешката и мат! 

504 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5753951&page=#com

ment1899478 
dimitar_di 

Не е нужно да помниш много - точно по 
същия начин герберските маши в МВР 

и прокуратурата привикваха 
бизнесмените, на които им беше 
нарочен печелившия бизнес за 

отнемане.... 

505 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5754171#commentsBl

ock 
dimitar_di 

Брей, откак ЦЦ не е начело на МВР 
стават всякакви фалове, като 

разкритата цяла мрежа за купуване на 
гласове във Варна.... :-)  Нали 

подготвяните избори са най-честните и 
прозрачните! 

506 http://news.ibox.bg/material/id_1
622009914/#clist michael 

Наистина този път чорапът трябва да 
се разплете докрай...Как е възможно да 
си имаме две правителства на ГЕРБ - 

едното уж служебно, а другото 
действащо в сянка, на когото на крака 
докладват министри, градски прокурори 

и началници на разузнаването?!? 
Живеем в държава-чудо!  

507 http://news.ibox.bg/material/id_1
51335564/#clist michael 

То е ясно че тримата са неразделен 
триумвират - дръпнеш ли единия, 
излиза напред да го брани втория, а 
пък третия защитава втория! Ужас, 
обикновеният човек е смачкан от 
мизерия и престъпност, а мафията 

управлява държавата ... 

508 http://news.ibox.bg/material/id_1
011735523/#clist michael 

Този Цацаров взе наистина да ми 
харесва - не вярвах, че ще се 

еманципира толкова от ГЕРБ, че 
наистина да им изкара всички кирливи 
ризи. Нека бърза бавно, но накрая 
всичко установено да е достатъчно 
убедително и необоримо в съда...! 

509 http://news.ibox.bg/material/id_5
59838196/#clist michael 

Независимо от нескопосания опит да 
се финтират журналистите, а и 
разпитът да се отложи - все пак 

прокурорите си свършиха работата. 
Дано успеят наистина да разплетат 

истината, защото освен Кокинов, хич не 
ми се вярва Найденов и Борисов да си 

признаят сами и да се уличат в 
престъпления... 
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510 http://nakratko.bg/category/60/11
944/ анонимен 

Брей, та нали е много лесно да се 
установи точния час на разговора от 
разпечатките на мобилния оператор! И 
за какво ни лъже, когато всички видяха 
как първия ден смирено каза, че ще се 
оттегли ако се докаже незаконното 
подслушване, а на следващия 
денвлетя в тв студиото, където 
говореше Станишев и щеше да го 

помете с апломба на "невинността" си! 
И видете ли не знаел предварително 
резултатите от проверката...смях! 

511 

http://www.plovdivchanin.com/20
13-01-07-14-16-

25/%D0%91%D1%8A%D0%BB
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D

0%B8%D1%8F/19242-
%D0%9F%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B4%D
0%B0-%D1%81%D0%B8-

%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D
0%BE%D1%81%D0%BE%D0%

B2%D0%B0-%D0%B2-
%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%B7%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D
0%BD%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D

0%B8.html 

Соня Началото на края на още един титан от 
ГЕРБ...  

512 

http://www.dnes.bg/temida/2013/
05/09/koi-e-zapisval-v-bankia-

borisov-naidenov-i-kokinov-
otrichat.187524#comment-

newest 

Лора 

Лидерите на ГЕРБ един по един се 
обясняват в прокуратурата, като има 
голяма вероятност делата им да 
потеглят към съда. Както казват 

мъдрите "Гласуването за престъпници 
е престъпление!"  

513 

http://www.dnes.bg/temida/2013/
05/09/koi-e-zapisval-v-bankia-

borisov-naidenov-i-kokinov-
otrichat.187524#comment-

newest 

юристка 

Цацаров започва да ми харесва все 
повече - ето че махна и това 

недоразумение Р.Василев дори с риск 
да понижи в длъжност временно друг 
прокурор. Просто е наясно, че хората 
са вперили очи в прокуратурата и 

очакват истинска работа, а не замитане 
на следите от компрометирани 

прокурори... Браво!!! 

514 

http://www.dnes.bg/temida/2013/
05/09/cvetanov-dava-

obiasneniia-v-
specprokuraturata.187565#com

ment-newest 

анонимен 

Цацаров показа как трябва да действа 
наистина един безпристрастен 

прокурор. Без значение какви постове 
са заемали  "лидерите" ни трябва да 
отговарят за делата си... Браво на 

прокуратурата, само така! 
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515 

http://www.dnes.bg/temida/2013/
05/09/ban-shte-pravi-ekspertiza-

na-zapisa-za-obshtestvenite-
porychki.187595#comment-

newest 

гражданин 

На Цвинокио затова му толкова дълъг 
носа - винаги отрича, а като го заковат 
с факти обяснява че совите не са това, 
което са... За него МВР е един Плод-и-
Зеленчук, нали всички чухме как няма и 
цецомобили с антенки... Смях! Всичко 
може да са установи много лесно, само 
Цацаров да има волята на продължи! 

516 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1972320#comments Зора 

Цвък отвръща на удара, сега очакмвам 
лавина от компромати за всички, които 
искат да ни освободят 
отмилиционерския ботуш... Ама 
неговите престъпления си остават и ще 
си понесе последствията! 

517 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/10/stanishev-se-

otkaza-ot-imuniteta-
si.187618#comment-newest 

Бебчо 

Цецко винаги се е крил зад нечий чужд 
гръб - едва ли сега ще излезе като мъж 
да си понесе отговорността. Но пък цял 
свят видя, че като не може да обори 

фактите отвръща с гнусни 
инсинуации... 

518 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/10/stanishev-se-

otkaza-ot-imuniteta-
si.187618#comment-newest 

анонимен 

То нали в последния запис Боко обясни 
на своите активисти как се печелят 
оБществени поръчки от ГЕРБ - та 
затова подозира че и другите така 

правят... Ама яде, този път ги заковаха 
с факти и компроматите няма да им 

помогнат! 

519 
http://www.dnes.bg/izbori-

2013/2013/05/10/stanishev-se-
otkaza-ot-imuniteta-si. 

ВЕСКО 

ХОРА, СПОМНЯТЕ ЛИ СИ КАК ББ 
ОБЯСНИ ПРИ КЕВОРКЯН НАВРЪХ 
ВЕЛИКДЕН, ЧЕ НЕ Е ВАЖНО ДАЛИ 

КОМПРОМАТА ЩЕ БЪДЕ 
ОПРОВЕРГАН В ПОСЛЕДСТВИЕ - 
ВАЖНОТО Е ДА БЪДЕ ЧУТ ОТ 

АУДИТОРИЯТА И ДА ОСТАНЕ ЕДНО 
НЕПРИЯТНО УСЕЩАНЕ.... ТОЧНО 

ТОВА ПРАВИ В МОМЕНТА ЦВЕТАНОВ  
- ПУСКА КЬОРФИШЕК КОЛКОТО ДА 
ОСМЪРДИ ЕФИРА, ПЪК СЛЕД 

ИЗБОРИТЕ ВЕЧЕ НЯМА ДА Е ВАЖНО 
ДАЛИ Е БИЛ КЛЕВЕТА... 

520 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/10/stanishev-se-

otkaza-ot-imuniteta-
si.187618#comment-newest 

анонимен 
До Анонимен63: ГЛАСУВАШ ЗА ГЕРБ - 
ПОЛУЧАВАШ НАЙ-ЛОШОТО ОТ БКП: 
МИЛИЦИОНЕРШИНА И ПРОСТОТИЯ! 
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521 

http://www.plovdivchanin.com/20
13-01-07-14-16-

25/%D0%91%D1%8A%D0%BB
%D0%B3%D0%B0%D1%80%D

0%B8%D1%8F/19273-
%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D

0%BE-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%BA%D1%80%D0%B8%D1%8

2%D0%B8%D0%B5-
%D0%9C%D0%92%D0%A0-

%D1%88%D0%B5%D1%84%D0
%BE%D0%B2%D0%B5-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%B0

%D1%82-%D0%B2-
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D
1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B
D%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D0%BE%D0%B2%D0%

B5.html 

Тонислав 

Жалки са ГЕРБ, ама като гледам 
интелектуалното ниво на "шефовете" 
им какво да очакваш?! Това умеят това 

правят -подкупи, шантажи и 
повсеместна полицейщина... 

522 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1971173#comments Мирела 

Това е запазената марка на ГЕРБ - 
цецомобили и самоубиващи ксе от 
мизерия хора! Хора, гласувайте с 
разума си в неделя! Изметете ги 

веднъж завинаги! 

523 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1971826#comments Петър 

Българите обръгнахме на 
милиционерски произвол и си мълчим, 
когато ни питат за важни неща.Пред  
пеленгаторите на ЦЦ казваме, че сме 
за ГЕРБ, но на практика ги псуваме 

наум и ще гласуваме против тях! На 12 
май с бюлетина 5, за късмет!!! 

524 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1971826#comments МОЙСЕЙ 

ИСТИНАТА Е, ЧЕ ГЕРБ СЕ 
СГРОМОЛЯСВАТ С ТАКАВА 

СКОРОСТ, ЧЕ АКО ИЗБОРИТЕ БЯХА 
ДРУГАТА СЕДМИЦА БСП ЩЕШЕ ДА Е 
С МНОГО НАД ТЯХ! САМИ СИ ГО 

НАПРАВИХА - ЦЯЛ СВЯТ РАЗБРА ЗА 
КИРЛИВИТЕ ИМ РИЗИ! 

525 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/avstriyskata_presa_balgari
ya_e_pred_patova_situatsiya-

187574.html?rand=0.411359779
7564462#comments 

потребител 

ЩОМ ДОРИ И ЧУЖДЕСТРАННАТА 
ПРЕСА ПРИЗНАВА, ЧЕ НИКОЙ НЕ 

ИСКА ДА УПРАВЛЯВА С ГЕРБ - С ТЯХ 
Е СВЪРШЕНО! КЪМ ГЕНОЦИД КЪМ 
НАРОДА, ПОКРОВИТЕЛСТВАНЕТО НА 
ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРАНЕТО НА 
ПАРИ СЕ ДОБАВИ И НЕЗАКОННОТО 
ПОДСЛУШВАНЕ! И КАПКАТА ПРЕЛЯ - 
КОЙТО Е ОСТАНАЛ В ИЗОЛАЦИЯ 
ВПОСЛЕДСТВИЕ СЕ НАМИРА НА 

БУНИЩЕТО! 
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526 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/potroshiha_klub_na_pp_g
erb_v_kardzhali_-

187586.html?rand=0.959910894
6117689#comments 

потребител 

Започна изразяваенто на народната 
любов... и това е само началато, след 
изборите идва още по-голямата любов 
към бившите управляващи от ГЕРБ... 

527 
http://www.presstv.bg/index.php?
option=com_portal&view=article&

id=21333 
Михаил Малев 

Е, това са скритите лимонки на Цецо - 
нали е специалист по изборите... Ама 
дори те се отвратиха от последните 
разкрития за далаверите на ГЕРБ! 

528 
http://dnes.dir.bg/news_comment
s.php?id=13854662&tag_id=122

244#show-comment-form 
Мария 

Понеже ББ и ЦЦ са свикнали да си 
купуват постовете - било с пари или 
със шантаж - то си мислят, че и други 

така постъпват.... 

529 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5757051#commentsBl

ock 
dimitar_di 

Точно на дирижирания от ГЕРБ  
НЦИОМ хората няма да кажат как ще 

гласуват - че даже и самите 
анкетиращи признават за високия дял 

откази! Това е абсолютно 
непредставително проучване, пожарна 

ПР акция на гербаджиите... 

530 
http://www.vesti.bg/index.phtml?ti
d=40&oid=5747651#commentsBl

ock 
dimitar_di 

Не може да се очаква от ЦЦ и ББ да си 
понесат отговорността - все гледат да 
изклинчат и да обвинят някой друг за 

проваленото им управление... 

531 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/10/glasuvaite-ot-

nas-zavisi-kakva-shte-e-
bylgariia.187700#comment-

newest 

ЧАВДАР 

ДАЖЕ ГЕРБЕРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ 
ПРИЗНАВА ПРОВАЛА НА ТОВА 
УПРАВЛЕНИЕ И ПРИЗОВАВА 

"ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ПРОМЯНА". ДА 
ИЗМЕТЕМ АЛЧНИТЕ НЕДОУЧЕНИ 
КАЛИНКИ ОТ ВЛАСТТА НА 12 МАЙ!  

532 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/10/martin-shulc-

shokiran-ot-obvineniiata-na-
cvetanov.187703#comment-

newest 

ЧАВДАР 

ТОЗИ ПЪТ ЦЦ ЗДРАВО СГАЗИ ЛУКА - 
СИГРУНО СИ МИСЛИ, ЧЕ КАТО СИ Е 
КУПИЛ СУГАРЕВ И ЯНЕВ, ПО СЪЩИЯ 

НАЧИН ДА СЕ ПАЗАРУВАТ И 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЦА. АМА НЕ 

Е ПОЗНАЛ -  С ПОСЛЕДНИЯ 
КОМПРОМАТ ОКОНЧАТЕЛНО СЕ 

САМОИЗГОНИ ОТ ПОЛИТИКАТА! ДА 
НИ Е ЧЕСТИТО! 

533 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/10/martin-shulc-

shokiran-ot-obvineniiata-na-
cvetanov.187703#comment-

newest 

анонимен 

До Отец-Прецаки: ГЕРБ се 
самосвалиха, защото всички 

компромати ги събираше Цвъки и 
впоследствие изтекли в медиите, му 
изядоха главата... А със себе си той 

повлече и други, така че политическият 
проект ГЕРБ приключи, както и 

политическата кариера на лидерите му!  

534 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/10/borisov-niama-

da-e-sledvashtiiat-premier-
ubeden-e-

kostov.187701#comment-newest 

Меси 

То не се иска много акъл за да се 
разбере, че ББ няма да бъде не само 
следващ премиер, но и лидер на 

опозицията няма да бъде, защото има 
да се обяснява с прокуратурата.... 
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535 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/10/kuneva-iska-

cvetanov-da-se-otkaje-ot-
imuniteta-si.187666 

анонимен 

Др.Пръмова е най-найсно с лявото, ама 
откъм деградиралата му страна. БСП е 
единствената голяма партия, която 
може да изгони калинките от власт! 
Ренегатите никога не са успявали да 
направят нещо трайно и съществено! 

536 

http://www.dnes.bg/politika/2013/
05/11/den-za-

razmisyl.187707#comment-
newest 

анонимен 

Ако не искате отново да се упражняват 
на наш гръб разни хора с купени 

дипломи или откровени милиционери 
гласувайте за промяната. Защото 

тъкмо Дянков ни приучи да не ядем, да 
не ползваме вода и парно и бяхме 

почнали да измираме по план, живите-
факли ни извоюваха предсрочни и 
збори и възможност да прекратим 

експериментите на ГЕРБ! Гласувайте 
масово против техния геноцид! 

537 http://19min.bg/news/8/44553.ht
ml#comments Симо 

Е, този път ЦЦ наистина се оплете като 
пате в кълчища. И ще отговаря пред 
хората не само за свойствения си 

маниер да раздава квалификации, но и 
за това че изолира ГЕРБ от всички 

партии в Европарламента! 

538 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1976640 dobri_man 

Милиционерите и мутрите, които 
закриляха това могат - бомби и кютек! 
Ужас, да беше жив Алеко да види 
преродените бай Ганьовци как се 

вихрят у нас... 

539 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1976674 dobri_man 

Хора, какво пък толкова му се сърдите 
на Костов - да не би "атентатите" за 
политически дивиденти да са патент 

само на Боко?!? 

540 
http://www.frognews.bg/news_54
329/GDBOP_udari_saitove_za_n
ezakonno_svaliane_na_muzika/ 

мунчо 

Що не вземат да ударят по 
наркокартела, който си работи 

необезпокоявано у нас под закрилата 
на униформените?! Музикални сайтове 

взели да удрят!?! 

541 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1976643#comments Жоро 

Мутро-милиционерите това знаят - това 
правя твече четири години! Ама вече 
му се вижда края на този мракобесен 

режим... 

542 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1976089#comments Веско 

Мартин Шулц е председател на 
Европаламента и е потресен от 

компроматите на ЦЦ, един по един 
европейските лидери се дистанцират 
от ГЕРБ... И това ми било подкрепа?! 

543 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1976483#comments Трайчо 

Хора, трябва да помислим и реално да 
преценим кой е в състояние да избута 
ГЕРБ от властта - само най-голямата 
опоцзиционна формация. Затова утре с 

№5 - за късмет! 

544 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1976526#comments Краси 

Ехеееее, значи ББ не си е опазил 
патента за "атентатите", с които се 
привлича политическото внимание и 
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съчувствие... 

545 http://tv7.bg/news/politics/973752
6.html Мира 

Направо не е за вярване мащабът, в 
който ГЕРБ са се подготвили да 

фалшифицират вота! Дано този път не 
успеят! Вече тотално се изложиха пред 

света! 

546 http://tv7.bg/news/politics/973752
6.html Пепи 

Значи на това са разчитали ЦЦ и ББ - 
на 10% фалшифициран вот, плюс 

отвращението на хората, които няма да 
гласуват! Хора, нека да ги изненадаме 
и все пак да отидем до урните утре. 
Направо се амбицирах след този 

скандална новина! 

547 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1975329 Михаела 

След това което видях по ТВ: съм 
възмутена до дънато на душата си - 
значи на нас ни обясняват сумати 
правила, а после идва гербера и 
подменянаправо  целия чувал с 
бюлетини и готово.... Народът си 
преизбрал поробителите.... 

548 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/tv_7_dans_vleze_v_p
echatnitsata_za_izborite-

187754.html?rand=0.107766604
01770888#comments 

потребител 

ГЕРБ са разпасана милиционерска 
банда, които дотолкова са се упили от 
властта, че не могат да си представят 

някой да им потърси сметка за 
безобразията. Браво на Прокуратурата, 
новия гл.прокурор е изненадата на 

годината!!! 

549 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/prokuraturata_razsled
va_sluchaya_falshivite_byuletinit

e-187758.html 

потребител 

Така си е той до последно отричаше и 
за незаконните подслушвания. Добре, 
че този път са заобиколи К.Георгиев и 
П.Първанова! За да има реален 

резултат не трябва да се уведомяват 
поръчителите на скандалните 
извращения! Нямам думи!!! 

550 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/prokuraturata_razsled
va_sluchaya_falshivite_byuletinit

e-
187758.html?rand=0.465203804

2029708#comments 

ПОТЕРБИТЕЛ 

НЕДОСЕГАЕМИТЕ РАЗПАСАЛИ СЕ 
МУТРО-МИЛИЦИОНЕРИ ТОЗИ ПЪТ 
НАПРАВО УДАРИХА ТАВАНА ПО 
НАГЛОСТ! НИКОГА ПОВЕЧЕ ГЕРБ - 
ИЗЛОЖИХА НИ ПРЕД ЦЯЛ СВЯТ! 

551 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/gerb_tova_e_provoka
tsiya-

187759.html?rand=0.814266483
6826555#comments 

потребител 

Като знам колко е способна Арнаудова 
- направо заявявам, че вярвам на 

прокуратурата, а не на секретарката-
пиарка  на Цвинокио! 
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552 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1977033#comments Васа 

Прокуратурата този път си свърши 
работата защото просто игнорира 

ръководството на МВР и пипалата на 
ЦЦ и ББ бяха хванати в крачка.10% 
фалщифиви бюлетини с надраскани х 
за ГЕРБ са неутрализирани! Има шанс 
най-после да свалим воеунната хунта... 

553 

http://politics.actualno.com/Proku
raturata-potvyrdi-che-e-hvanala-
350-hil-buletini-i-e-obrazuvano-

dosydebno-proizvodstvo-
news_424106.html 

Нона 

Това е хора, затова спокойно и нагло 
ЦЦ и ББ отказват да си дадат 
имунитета и са сигурни, че с 

фалшификации, подкупи и рекет точно 
техните протежета ще влязат в НС и 
няма да позволят да им отнемат 

привилегиите. ГЕРБ е срамно петно 
върху лицето на страната! 

554 

http://politics.actualno.com/Ralica
-Negencova-CIK-ne-moje-da-

kasira-izborite-
news_424108.html 

анонимен 

Точно тази госпожа замаза 
нарушенията при предишните местни и 
президентски избори в полза на ГЕРБ. 

Сега е издигната като награда в 
някакъв върховен съд.... Ама като 

гледам как се е зачервила, явно и нея 
вече я е срам от грандиозните 
простотии на герберите...  

555 

http://bulgaria.actualno.com/Urij-
Aslanov-Denjat-za-razmisyl-e-
oporochen-golemijat-vypros-e-
dali-ne-sa-oporocheni-izborite-

news_424109.html 

Захари 

Президентът трябва да последва 
примера на гл.прокурор и да се 

еменципира от ГЕРБ като отложи за 
следващата седмица изборите и 
междувременно се отпечатат нови 

бюлетини. Все пак е държавен глава на 
всички българи, нали! 

556 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/svetovnite-medii-

za-nezakonno-otpechatanite-
350-hil-

biuletini,150840/#comment-
newest 

sonka.74 

Това са измислени сметки - всичко си 
работи перфектно, както на 

предишните местни и президентски 
избори, където в ЦИК през нощтта 

гербери подменяха чували с бюлетини 
уж помагайки на бременни ... Пълно 
опорочаване на вота е това, но този 

път ги хванаха! 

557 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/ianev-simeon-
diankov-beshe-uvolnen-sled-

signal-za-korupcionna-
sdelka,150767/#comment-

newest 

sonka.74 

Всуе рупорът на ББ се опитва да 
отклони темата, която взриви 

световните медии - 350 000 редовни 
допълнително напечатани от общински 
съветник на ГЕРБ бюлетини, поръчани 
от гл.секретар на МС на ББ, са хванати 
през нощта от прокуратурата и ДАНС - 
при това ГОТОВИ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ В 
СТРАНАТА!!!! ГЕРБ просто лъсна по 
бели гащи и радкри как всъщност 
спечели миналите местни и 
президентски избори!  
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558 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/raikov-

manipulaciia-e-nevyzmojna-ako-
horata-

glasuvat.187780#comment-
newest 

Пешко 

Толкова е нелепо цялото изказване на 
сл.премиер, че човек направо се чуди - 
защо продължава да се държи като 
гербер в сянка, и не каже защо не са 
проконтролилрали какво става с 

бракуваните бюлетини от поръчката на 
правителството. Няма начин в 
договора да не е описано как се 

процедира с тях и как ще санкционират 
печатницата, че не си е изпълнила 
задълженията! Ако това въобще е 
"брак" разбира се, ама май са си 

съвсем редовни бюлетини готови за 
фалшифициране!!! 

559 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/glasuvaite-za-
da-sprete-manipulaciite-zove-
oresharski.187786#comment-

newest 

Сотир 

Наистина само масов вот може да 
неутрализира планираните 

манипулации на ГЕРБ. Хора, по-добре 
Орешарски,отколкото да ни се натресе 

отново Дянков! 

560 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/izbiratelnata-

aktivnost-kym-10-30-chasa-e-12-
17-na-sto.187787#comment-

newest 

анонимен 

Споко, българинът винаги върши 
нещата в последния момент! Ще има 
достатъчно активност, а и тези които се 
ослушват накъде ще задуха вятъра 
също чакат да стане привечер и зда 
отидат да подкрепят победителя! А 
след гафа с герберската печатница то 
е ясно, че ще спечели опозицията... 

561 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/cvetanov-

pusna-biuletina-s-nadejda-za-
silna-

demokraciia.187784#comment-
newest 

анонимен 

Този наглец вместо да се скрие от срам 
разкарва като мечка дъщеря си - не 
знам кой иска да умили, ама на хората 
им се повръща само като му видят 
любимия образ. Искал "силна 

демокрация", че досега под неговото 
"вещо управление си живяхме направо 
в силова военна хунта"... нещо се е 

объркал Пеленгатора! 

562 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/roiters-falshivi-
biuletini-i-mrysna-kampaniia-v-

bylgariia.187775#comment-
newest 

анонимен 

ХОРА, НЕ ТРЯБВА ДА ПРОСПИМ 
ВЪЗЖОЖНОСТТА ДА ИЗГОНИМ 

ВЕДНЪЖ ЗАВИНИГИ 
МИЛИЦИОНЕРЩИНАТА ОТ ВЛАСТТА! 
НИКОГА ПОВЕЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИМ 
ПОЗВОЛИМ ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАТ 

С НАШИТЕ МАЙКИ И БАЩИ, С 
ДЕЦАТА НИ - ИСКАМЕ ЕВРОПЕЙСКО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, РАБОТА И 
ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 
ХОРАТА, ИСКАМЕ ДА ЗАЧИТАТ 

ЛИЧНАТА НИ НЕПРИКОСНОВЕНОСТ 
И ДА МОЖЕМ ДА РАЗВИВАМЕ 

УСПЕШЕН БИЗНЕС БЕЗ ДА ДОЙДАТ 
МУТРИТЕ ДА НИ ГО ИЗЗЕМАТ ПОД 
ЗАКРИЛАТА НА ПОЛИЦИЯТА ... ДНЕС 

РЕШАВАМЕ НИЕ!!! 
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563 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/roiters-falshivi-
biuletini-i-mrysna-kampaniia-v-

bylgariia.187775#comment-
newest 

Вихър 

До Анонимен1: Колко ти плащат за да 
говориш такива глупости - дано да си 
струва, ама едва ли! В момента 

прокуратурата е потвърдила, че не 
става въпрос за макулатура (т.е. брак), 
а са си съвсем редовни бюлетини, 
подготвени за експедиция! Като 
отчетеш чия собственост е 

печатницата - става ясно кой е поръчал 
и е замислил манипулацията на вота! 

564 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/vsichko-e-v-

rycete-na-
horata.187789#comment-newest 

анонимен 

Това, че Райков действа като гербер е 
ясно на всички, но това че не си е 

изпълнил задължението да ес погрижи 
за "бракуваните" бюлетини - си е 

престъпно нехайство и може да му се 
търси отговорност. Със сигурност в 
договора с печатницата е описано 

какво точно се случва и кой отговаря за 
унищожаването на бракуваните 

бююлетини-. Въпреки це 10 палети 
"брак" е немислимо количество за 

всеки нормален човек!!! 

565 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/vsichko-e-v-

rycete-na-
horata.187789#comment-newest 

анонимен 

До дедо пич: Тази мантра няма да 
помогне на мутро-милиционерите 

отново да дойдат на власт. Човекът си 
има семейство и 2 деца, за разлика от 
друг, който вие сам в къщи като куче 
(цитирам го по памет експремиера)...  

566 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/po-17-
dosydebni-proizvodstva-
razsledvat-kupuvane-na-

glasove.187783#comment-
newest 

Спас 

Този път имаме истинска прокуратура, 
която си върши работата както трябва - 
че то иначе ЦИК признаваше всички 
избори за честни!?! Особено пък за 
последните местни и президентски - 
бая се озориха да ги изкарат честни... 

567 

http://www.investor.bg/ikonomika
-i-politika/332/a/svetovnite-medii-

za-nezakonno-otpechatanite-
350-hil-

biuletini,150840/#comment-
newest 

sonka.74 

Прокуратурата потвърди - намерените 
допълнителни 350 000 бюлетини не са 
технологичен брак!?! Точка по въпроса 
и нелепите опити на герберите да 

прикрият грозната истина! 
http://www.dnes.bg/izbori-

2013/2013/05/12/izzetite-biuletini-ne-sa-
brak-tvyrdi-prokuraturata.187793 

568 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/izzetite-
biuletini-ne-sa-brak-tvyrdi-

prokuraturata.187793#comment-
newest 

Радо 

Точно така, това говоря отвчера - сл. 
премиер се опитва да прикрие ГЕРБ и 
да се измъкне!!! Не може в договора с 
печатницата да не е написано ясно 
какво се случва с макулатурата и кой 

носи отговорност в случай на 
нерегламентирано допечатване! МС е 
виновен за престъпно нехайство и 
непроследяване спазването на 

договора!!! Долу ГЕРБ! 
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569 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/izzetite-
biuletini-ne-sa-brak-tvyrdi-

prokuraturata.187793#comment-
newest 

анонимен 

До Анонимен95: Нещо си зациклил, 
щото май няма какво да пишеш вече, а 
пък ГЕРБ си иска заработката на час! 
То едно е да искаш, а съвсем друго е 

да можеш да го направиш...  

570 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/12/izzetite-
biuletini-ne-sa-brak-tvyrdi-

prokuraturata.187793#comment-
newest 

анонимен 

До избирател от БСП: Печатницата, 
хваната в крачка от прокуратурата, е 
любимата печатница на МВР и 

Цвинокио "Мултипринт", която повтори 
практиката си от миналите местни и 
президентски избори.... Та затова сега 
имаме такъв страхлив Президент и 
неадекватни кметове-калинки! 

  http://19min.bg/news/8/44564.ht
ml?op=captcha#commentsForm анонимен 

Само масов народен вот може да 
попречи на тези милиционери отново 

да ни яхнат! Вижте ги как се 
подготвили, гестаповците... 

572 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1978097 марина_у. 

Разбирам го професора, но не го 
оправдавам - трябва да си заработи 

каквото там са му обещали от ГЕРБ. Но 
тезата му е неспасяема, защото 

прокуратурата вече се произвнесе, че 
бюлетините не са бракувани, а напълно 
редовни и готови за експедиране в 
страната за подмяна на вота ни!!! 

ПОЗОР не толкова за гестаповците от 
ГЕРБ, колкото за продажната 

"интелигенция" като М.Константинов, 
М.Радева, Ев.Михайлов, Сугарев и 

прочее измекяри. Никога не е късно да 
станеш за резил! 

573 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1978101 марина_у. 

СКАНДАЛЪТ НАИСТИНА Е ЧУТОВЕН 
И ОТЕКНА В ЦЯЛАТА СВЕТОВНА 
ПРЕСА ДНЕС! ПЕЧАТНИЦАТА Е 
ЛЮБИМАТА НА ЦЦ И МВР - ТА 

ЗАТОВА И НА ТЯХ Е ВЪЗЛОЖЕНА 
СПЕЦИАЛНАТА ЗАДАЧА С 

ДОПЕЧАТВАНЕТО Н 1 000 000 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЮЛЕТИНИ, С 
КОИТО ДА ПРОВМЕНЯТ ВОТА НА 
НАРОДА, КАКТО НА МИНАЛИТЕ 

ИЗБОРИ! НО ТОЗИ ПЪТ КЪСМЕТЪТ 
ИМ ИЗНЕВЕРИ! ДОЛУ 

ГЕСТАПОВЦИТЕ ОТ ГЕРБ И 
МРАКОБЕСНИЯ ИМ РЕЖИМ! 

574 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1979015 марина_у. 

Дано БСП успее да съживи най-бедния 
район на Бългаирия, че при ГЕРБ там 

хора почти не останаха... 

575 http://www.24chasa.bg/Article.as
p?ArticleId=1978765 марина_у. 

Резултатите вече са други - абсолютно 
изравняване на ГЕРБ 34.88% и БСП 

34.88% към 13.30ч. 
http://www.plovdivchanin.com/2013-01-

07-14-16-25/19723-
%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D
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0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%
B0-13-26-

%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0-
%E2%80%93-

%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%
D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B0-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-

34-88-,-
%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D

1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%

D1%86%D0%B8%D1%8F-34-88.html 

575 

http://www.frognews.bg/news_54
338/Klienti_otseniavat_jritsi_na_li
ubovta_kam_13_30_chasa#nnn_

774155 

папи 

Много ви е стара информацията - в 
момента силите са изравнени 

http://www.plovdivchanin.com/2013-01-
07-14-16-25/19723-

%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D
0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%

B0-13-26-
%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0-

%E2%80%93-
%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%
D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B0-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-

34-88-,-
%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D

1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%

D1%86%D0%B8%D1%8F-34-88.html 

577 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013
/2013/05/12/2058710_nai-

haresvanite_komiksi_v_redakciia
ta_v_1230_ch_sa/#addcomment 

kavanozov 

Вече има и по-високи резултати 
(34.88% за първите два комикса), но 

пак изравнени 
http://www.plovdivchanin.com/2013-01-

07-14-16-25/19723-
%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D
0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%

B0-13-26-
%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0-

%E2%80%93-
%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%
D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B0-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-

34-88-,-
%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D

1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%

D1%86%D0%B8%D1%8F-34-88.html 
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578 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=648425#id_4641863 Мишо 

Резултатите са на кантар и то след 
всички опити за явни и скрити 

манипулации в полза на ГЕРБ за дълго 
- http://www.plovdivchanin.com/2013-01-

07-14-16-25/19723-
%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D
0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%

B0-13-26-
%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0-

%E2%80%93-
%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%
D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B0-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-

34-88-,-
%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%D

1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%

D1%86%D0%B8%D1%8F-34-88.html 

579 http://www.segabg.com/article.ph
p?id=648421#id_4641876 Мишо 

Е, най-после Прокуратурата си свърши 
работата и посочи поръчителят на 

печатането (правителството на ГЕРБ 2, 
което не проконтролира изпълнението 

на договора), изпълнителят на 
печатането (печатница на гербаджията-
приятел на ЦЦ) и поръчитителят на 
манипулацията (ГЕРБ)!!! А това, че 
бюлетините са истински, а не 

макулатура беше ясно за всички, които 
малко от малко разбират от печат! 

580 

http://www.plovdivchanin.com/20
13-01-07-14-16-25/19754-

%D0%92%D0%B8%D0%B6%D
1%82%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D
0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%
BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D
1%83%D0%BB%D1%82%D0%B
0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-

%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D
0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%

B2-
%D0%BA%D1%8A%D0%BC-15-

25-
%D1%87%D0%B0%D1%81%D0

%B0.html 

Вера 
Боже, запази България, никога повече 

във военната диктатура на 
физкултурниците!!! Хора, гласувайте! 
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581 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

obshtestvo/mayor_deyanov_se_
zadahva_po_magistralata_-

187876.html?rand=0.919768902
5008842#comments 

Цецо 

Вече има и по-актуална информация: 
Деянов се е разбързал  и като нищо ще 

финишира пръв 
http://www.plovdivchanin.com/2013-01-

07-14-16-25/19754-
%D0%92%D0%B8%D0%B6%D1%82%D

0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%
D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1

%82%D0%B5-
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D
0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%

B8-%D0%B2-
%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%

D0%B4%D0%B8%D0%B2-
%D0%BA%D1%8A%D0%BC-15-25-

%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0.ht
ml 

582 

http://www.standartnews.com/bal
gariya-

politika/borisov_operatsiyata_v_k
ostinbrod_e_neprofesionalna-

187919.html?rand=0.846370903
345398#comments 

потребител 
Боже, колко мъка има по този свят 
боже...Още не може да прежали 

хванатите бюлетини... 

583 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/chengeta_shturmuvaha_k
yustendil_za_rezervni_byuletini-
187912.html?rand=0.835232900

6075525#comments 

потребител 

Абе много по 10% взеха да стават, тези 
от ГЕРБ за баламурниици ли ни 
вземат... Къде сте чули и видели 

наводнения и други природни бедствия 
днес, че да са успели вече да 

изразходват близо 7 000 бюлетини от 
този "резерв"?!? 

584 

http://www.standartnews.com/izb
ori_2013-

novini/plovdivchanin_shte_sadi_s
kandala_s_byuletinite-

187921.html?rand=0.259367061
3152941#comments 

потребител 

Поредния безумен ПР-ски опит на 
ГЕРБ да затрупа със спам случая... 
Ама за този човечец защо не пишат 

световните медии, а само за 
ОГРОМНИЯ скандал с 

фалшифицираните бюлетини на 
герберската печатница?! Сигурно 
защото имат усет за значение и 

мащабност на новините! 

585 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1979550 Цвинокио 

Как не са се сетили в прокуратурата и 
ДАНС, че опозицията ще поръча 
фалшиви бюлетини точно в 

печатницата на ГЕРБ! Сигурно са 
заплашили с оръжие собственикът-
приятел на ЦЦ и той е разпоредил да 
продължат машините да работят... По-

голяма нелепица не бях чувал! 

586 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1977917#comments Винету 

Досега по-голям срам не семе брали 
пред света - 10% подготвени за 
фалшифициране на изборите 

бюлетини! Позор за ггербаджиите и 
цялата им разпасана милиционерска 

шайка! 
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587 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1979550#comments ПЕПА 

НАБЕДЕНАТА СЕКРЕТАРКА-ПРКА НА 
ЦВЕТАНОВ НИЩО ДРУГО ЛИ НЕ 

МОЖА ДА ИЗМИСЛИ - ПЕЧАТНИЦАТА 
НА ГЕРБ, ПОРЪЧКАТА ОТ ГЕРБ, АМА 

БЮЛЕТИНИТЕ ЩЕЛИ ДА ГИ 
ИЗПОЛЗВАТ ДРУГИ...СЯКАШ СА Я 

ХВАНАЛИ НА КАЛЪП И ТЯ ПО НАВИК 
ВИКАСИ  "НЕ Е ТОВА КОЕТО СИ 

МИСЛИТЕ!" 

588 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1977504#comments бай Слави 

Бай, бай на триото ББ-ЦЦ-Фло! Дотук 
ви търпяхме, сега - към затвора ходом, 
марш! Да живее прокуратурата, която 
за пръв път от 4 години започна да 
работи в интерес на обикновените 

хора! 

589 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1979668#comments Флоров 

Печатница "Мултипринт"-Костинброд е 
собственост на сем.Бончеви- мъжът е 
общински съветник от ГЕРб и личен 

приятел на Цветанов. Затова и редовно 
печели търговете за печат на МВР. 
Синът им пък е любимият хакер на 
МВР,чрез който ви подслушват 

телефоните на нарочените от ГЕРБ 
журналисти, общественици, 

политици!Кълбото се разплита!!!  

590 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1978825#comments студент 

Брей, всички световни медии 
обслужвали противниците на ГЕРБ - 
тези несвързани мисли издават, че 

платените драскачи на милиционерите 
наистина не си вземат редовно 

амфетите.... 

591 http://www.trud.bg/Article.asp?Art
icleId=1979550#comments ПР 

ПР-те на ГЕРБ се оказаха поредните 
калинки - нищо добро не могат да 

посъветват лидера....смях 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
13/05/2013	  
	  

125	  
	  

592 

http://www.mediapool.bg/%D0%
B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D1%81%D0%BE%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D
0%B2%D0%B8-

%D0%B0%D0%BA%D1%86%D
0%B8%D1%8F-

%E2%80%9C%D0%B1%D1%8E
%D0%BB%D0%B5%D1%82%D
0%B8%D0%BD%D0%B8%E2%

80%9C-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D
1%80%D0%BE%D1%84%D0%B
5%D1%81%D0%B8%D0%BE%
D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0

%BD%D0%B0-%D0%B8-
%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D

0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D1%81%D
0%B8%D0%BD%D1%83%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

news206238.html 

анонимен 

Е, на него все другите му са виновни?! 
То каквото сам си напривиш друг не 
може! ГЕРБ се издъни страхотно с 

последните скандали! 
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