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Антон Кутев 

 

ИНТЕРНЕТ АКТИВНОСТИ 
ОТЧЕТ  

13.05.-22.05.2013 
 

I. ОБЕМ НА АКТИВНОСТТА за отчетния период 
Публикувани са общо 700 коментара, позиционирани във Facebook и във  форумите под 
публикации в 30 онлайн базирани медии. Линкове и съдържанието на постовете, както 
и пропорционалното им разпределение в отделните форуми е представено в 
приложенията по-долу:  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Пропорционално разпределение по публикуваните коментари по 
брой  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Публикувани коментари във Facebook 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Публикувани коментари във форуми  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Пропорционално разпределение по публикуваните коментари по 
брой  

II. АНАЛИЗ на база ежедневния мониторинг на медийното пространството на реакциите 
на интернет потребителите по ключовите за п ериода теми: 
Периодът след провеждането на парламентарните избори премина много динамично, 
под знака на стартирарали преди изборите скандали, тяхното развитие и активни 
действия от почти всички политически фигури. Логично форумите бяха изключително 
активни по всички теми свързани с: 

1. Разкритията за незаконно напечатани и подготвени за разпространение 350 000 
бюлетини направени в навечерието на вотa. Това породи мигновена реакция не само 
от политическите партии, но и обществеността под форма на протести и силно 
негативни коментари в онлайн пространството. Подставени лица на ГЕРБ се опитаха 
да омаловажат и/или опровергаят разкритието, но безрезултатно. В резултат, за първи 
път в българската история, фактически победилата на изборите партия не даде 
пресконференция и с това негласно потвърди съмненията в честността на вота. По-
късно се разбраха и други нередности, пораждащи недоверие към ГЕРБ – захвърлени 
двойни чували с бюлетини. Това постави под сериозно съмнение, отразено и в лавина 
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от негативни коментари, влизането на Лиляна Павлова от Варна, града от който 
започнаха протестите, довели до падането на кабинета Борисов.   

2. Подобно на скандала с нерегламентираното подслушване, в типичният си арогантен 
стил, ГЕРБ изиграха сценката на обидени и поискаха касиране на изборите, 
изпратиха писма до всички европейски институции, подкрепени без резултат от 
подставени фигури като Яне Янев, не преминали 4% бариера. Реакцията на онлайн 
общността беше предимно иронизираща. 

3. Пресконференцията на ГЕРБ след официалното обявяване на изборинте 
резултати от ЦИК не опроверга разкрията от изборната нощ, а дори успя да ги 
засили. С характерното си отношение към медии и опозиция, Борисов успя 
допълнително да нагнети атмосферата с арогантност. Принуден да се адаптира в 
следизборната действителелност, Борисов реши да използва програмните решения на 
опонентите си, като не пропусна да отбележи, че или ГЕРБ ще управяват сами, или 
ще бъдат в опозиция. Борисов определи себе си като експерт и най-подходящ 
премиер на България. Тази теза бе подхваната от медии и сърфиращите в нета и 
активно критикувана. Екипите на ГЕРБ в интернт опитаха да доразвиват тезата от 
кампанията за негласната коалиция БСП – ДПС. 

4. Критики провокира неадекватното поведение на Борисов, който искаше да 
сформира правителство, но не представи план за управление. Негативни коментари 
получи факта, че преповтаря програмите на останалите партии. Онлайн 
потребителите, подобно  на лидерите на БСП и ДСП, принакваха  ГЕРБ да върнат 
мандата, веднага щом го получат.  

Очевидно е, че Борисов приема трудно тази промяна, но все пак линията му на 
поведение бавно се променя. Той призовава ГЕРБ да бъдат задружни и да не се 
поддават на провокации. След връщането на мандата, правителството, което Борисов 
имаше като предложение, ще съществува в сянка.  

Форумите напоително дискутираха тези „гафове“. Прави впечатление, че ГЕРБ 
директно е защитавана от ясно различима група, редовно пишещи във форумите, 
което прекалено явно ги идентифицира като платени фенове. Активността им няма 
желания резултат, тъй като методите им се свеждо до публикуване на един и същ 
коментар през определен интервал от време, но редовно под всички статии, без 
връзка със съдържанието му. Атаките им са по-скоро на лична основа срещу 
опонентите, отколкото добре мотивирани в политически аспект. Въпреки типичното 
за хейтърите развихряне по адрес на всички партии и по-специално срещу  лидерите 
на БСП и ГЕРБ, се стремим и успявяме да балансираме силно негативните публични 
нагласи. Вече се забелязва тенденция на омекотяване на тона пред спешната 
необходимост да се сформира правителство и кабинет. 

5. Проблем предизвикват вътрешноопозиционни изказвания подобни на това на 
Румен Петков, който изказва опасения, че ако кабинетът с мандат на БСП бъде 
пометен, това ще е катастрофа за партията. 
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6. Прогнозирано  Волен Сидеров е в центъра на скандалите. В интернет 
пространството подкрепата за Сидеров е малка, като присъстват много коментари за 
неговото психическо състояние. Не малко са и засегнатите, че водачът на партия, 
изгубила близо 40 % от подкрепата си спрямо предходните избори и зад която 
застават по-малко от 3 % от българските граждани, има наглостта да говори от името 
на всички българи и да играе измислената роля на народен трибун. 

Масово се налага внушението, че Сидеров и "услужлив кошмар", заради осигурения 
кворум - достатъчен, за да си изберат БСП и ДПС ръководство на НС, след като 
голяма част от депутатите на групата му не се регистрираха. Активно се завъртяха 
внушения за "несваляемия кабинет Орешарски" заради установилия се падащ кворум, 
защото ГЕРБ, дори и заедно с "Атака", нямат нужните 121 гласа, за да мине вот на 
недоверие. Това се очертава като устойчива тема, която няма да заглъхне скоро в 
онлайн дискусиите и трябва да бъде следена и балансирана. 

7. Скандалът с нерегламентираните подслушвания продължава да е в развитие. 
Отказът от имунитет от страна на Цв. Цветанов е поредния опит да се придаде 
човешко лице на бившият вътрешен министър и да се омаловажат действията му. 
Заканите му, че предстоят нови предсрочни избори предизвика бурна реакция в 
интернет, където коментаторите основно го приканваха да се запъти към затвора.  

8. Междувременно главният прокурор Сотир Цацаров продължава да събира 
одобрение за действията си и устойчиво се превръща в своеобразна знакова фигура. 
Въпреки горчивината на хората, натрупана през годините, надеждата им все пак е 
прокуратурата да си свърши работата докрай и последния силов стълб на режима на 
ГЕРБ да бъде отстранен.  

9. Политолозите (Алфа Рисърч) предопределят на ГЕРБ водеща роля на силен инграч 
със сериозен инструмент на влияние, имайки най-многочислената в новата ни 
история парламентарна опозиционна група. От друга страна силните позиции в 
местната власт, гарантират икономически ресурс и електорална подкрепа.  

10. Последната седмицата работата на Служебното правителство бе обект на крайно 
негативни оценки и потвърждаване на нашата теза, артикулирана и от председателя 
на КНСБ, че това правителство продължава политиката на ГЕРБ. За онлайн 
потребителите нямаше съмнение, че намерените бюлетини и подготвените 
допълнително печати са поредно доказателство за това, че правителството на Марин 
Райков се провали в единствената задача, която трябваше да изпълни – да организира 
и проведе честни парламентарни избори.  Въпреки, че Марин Райков няма да 
отговаря за 350 000 бюлетини, тези действия се приемаха с критика и негодувание от 
преобладаващото мнозинство сърфиращи в нета.  

11. Когато Маргарита Попова, заяви, че касирането на избори е конституционна 
процедура и не може да бъде обявена за опасна, беше обявена за “герберска калинка”. 
Закъснялата й реакция и навика на президента Плевнелиев  да следва събитията 
веднага събра негативните оценки във форумите. 
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12. Експертното правителство на БСП, начало с Орешарски има потенциал да даде 
надежда на хората. Признат експерт от всички партии, авторитетът на Орешарски е 
силен и внушението, а комуникирането на тезата, че има управленска програма се 
възприема добре от част от онлайн потребителите. Въпреки това, отчетливо се 
различава внушителна група от колебаещи се или силно негативно настроени, които 
активно коментират във форумите и не непременно са свързани с ГЕРБ.  

III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ на база направения анализ: 

1. Извеждане на ясни, конкретни и категорични действия за възстановяване от 
държавната, социална и икономическа криза, и  провеждането на конкретни 
действия.  

2. Позициониране на правителството с мандата на БСП като експертно правителство, 
съставено от хора, които ще постигнат действителни резултати. Българите в 
мрежата искат да видят изпълняване на конкретни задачи и постигане на резултати, 
а не политически популизъм и спекулации, с които ГЕРБ заливаха обществеността. 
Сега вече постигнатите резултати ще са по-важни от всичко останало. Освен 
фактически действия, комуникирането и отразяването на информацията за 
дейността на управляващите във форумите е задължително. 

3. Препоръчително е БСП да не отстъпва от твърдата си позиция по значимите за 
обществото въпроси свързани с скандалите в МВР (за подслушването и за 
корупцията) и цената на тока и заплатите. На практика по тези теми няма 
безразлични и дори да не пишат коментари, сърфиращите в нета реагират 
положително (с „+”) на директното говорене и решимост нещата да се разкрият 
докрай. Правилното управление на комуникацията в тази посока би могло да бъде  
потенциален източник за привличане на нови привърженици на партията и 
запазване на съществуващите.  

IV. АКТИВНОСТ 
Свалихме основни тези от изказванията на Станишев („Събудете се! Богът е развенчан“) 
в пресконфепенцията от ноща на изборите, както и при обявяването състава на новото 
правителсто по време на националния съвет на БСП. Добавихме и акценти от 
изказването на Орешарски и всички знакови фигури по темата. Част от генерираните 
теза са: 

1. Правителството не се създава с цел да събере негативите и да бъде пренесено в 
жертва 

2. Сформира се не с краткосрочен хоризонт, а със стратегия за цял мандат. 

3. Целта е стабилизиране на икономическия и обществен живот с хоризонт от 4 г. 
4. При сформирането на кабинета Орешарски е търсил широк политически консенсус за 
да се търси консенсусно представителство, а не тясно партийно  
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5. Необходимо е сработване на партиите въпреки различията им ако са истински 
отговорни политически субекти, за да се възстанови държавността  в страната.  

6. Диалогът между изпълнителната и законодателна власт е част от възстановянае на 
държавността в България. 

7. Предложеното правителство е с изключително експертен състав, предопределен от 
програмните му приоритети, които личат и от двамата вицепремиери – еврофондове 
и правосъдие – теми, по които България интензивно комуникира с ЕС. 

8. Ясни очертани три направления, като икономическото развитие на страната е 
водещо, наред с възстановяването на социалната справедливост и държавността. 

9. Ситуацията в страната е извънредна поради оставеното наследство от ББ и отказа на 
служебното правителство да каже истината за реалната ситуация в страната го прави 
съучастник в нерешаването на наболелите проблеми на хората. 

10. Тежка задача е легнала върху раменете на Орешарски, който ще трябва да се справи с 
опозиционни трикове  

11. Правителството на Орешарски ще извадят фактите за бюджета, неразплатените 
задължения с бизнеса, връщането на ДДС и т.н. 

12. Широка партийна парлитра от безспорно доказани фигури 
13. Преобладава експертното начало като партийните лица са малко – 6 

14. Новото правителство трябва да се пребори с тежкото наследство в МВР, но за 
Министър на МВР е избран надпартийна фигура и доказан експерт, което е 
доказателство, че няма да е проводник на партийни интереси и политика, а то ще 
работи за държавата и гражданите й.  

15. За първи път няма силов вицепремиер 
16. Няма безспорни кандидатури – който не работи, не греши 

17. Мариана Георгиева – спорта – важно е не да си спортист, а мениджър 
18. Оттеглянето на Калин Тихолов говори за способността за бърза реакция, което 
безспорно е признак за сериозен управленски капацитет за бъдещия премиер 

19. При критикуването състава на предложеното от БСП и Орешарски правителство 
професионализмът не е поставен под съмнение, а всички обвинения са на ниско 
битово ниво 

Екип LWMS 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

№ ПРОПОРЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ПУБЛИКУВАНИТЕ КОМЕНТАРИ – 13.05.-22.05.2013 

Брой постове 

1. trud.bg  6 

2. dnevnik.bg  41 

3. pressadaily.bg  3 

4. dnes.bg  22 

5. vesti.bg  15 

6. newsline.bg  1 

7. cross.bg  11 

8. mediapool.bg  3 

10. frognews.bg  4 

11. bulgaria.actualno.com  11 

12. novini.bg  30 

13. news.ibox.bg  14 

14. bnews.bg  3 

15. plovdivchanin.com  5 

16. 19min.bg 1 

17. Afera.bg 12 

18. Bulgarski.pogled.info 1 

19. Nakratko.bg 1 

20. Offnews.bg 26 

21. Politics.actualno.bg 27 

22. Viewpoint.actualno.bg 1 

23 24chasa.bg 8 

24. Bulblog.com 1 

25. Capital.bg 27 

26. Grama.bg 1 

27. Investor.bg 17 
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28. Segabg.com 28 

29 Standartnews.com 50 

30. facebook.com  313 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Публикувани коментари във Facebook 

ПОСТОВЕ ВЪВ FACEBOOK, 13.05.-20.05.2013Г. 

№ АДРЕС ПОТРЕБИТЕ
Л КОМЕНТАР 

1 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3369759030972
73/ Borisa Mirkovic 

Не само, че ГЕРБ не искат да сдадат 
властта, но са готови на всичко да 
не я сдадат от страх, че ще бъдат 
осъдени за престъпленията, които 
извършиха. 
http://www.standartnews.com/balgariy
a-
politika/stanishev_gerb_ne_iskat_da_s
dadat_vlastta-188600.html 

2 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3774350923756
01/ Kiril Mustangiev 

Ми управлението на Дянков и ГЕРБ 
до там ни докара. Никой вече не им 
вярва на ГЕРБерите. 
http://www.segabg.com/article.php?id
=649306 

3 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3369801364301
83/ Kiril Mustangiev 

Е, те вече ГЕРБ нямат никакъв ход 
и са бита карта, колкото и да се 
опитват да замазват положението с 
популизъм и псевдоинтелектуални 
бръщолевения 
http://www.segabg.com/article.php?id
=649114 

4 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Ситуацията е патова! Но едно е 
сигурно - макар и спечелили с 

минимална преднина ГЕРБ няма да 
управляват! 

5 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

На това му се казва, по-добре да не 
бяха спечелили! Защото на ГЕРБ им 
предстои тур на унижението: никой 
няма да иска да ги подкрепи за 
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съставяне на кабинет и трябва да 
върнат мандата - за да управлява 

БСП! 

6 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Ами, ГЕРб да им се радват - с 
такива купени цигански гласове 

сега хем уж спечелиха, хем не могат 
да управляват! 

7 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Той Мартенс въпреки че подкрепи 
на думи ГЕРБ, след като се срещна 
"очи в очи" с народната любов и го 
освиркаха, си прекрати визитата по 
спешност! На практика избяга, а 
след изцепките на ЦЦ за ПЕС, в 
Европарламента ГЕРБ е в 

изолация... 

8 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Да, ГЕРБ сега искат да не бяха 
спечелвали ... защото са в позицията 
на "клан-клан-недоклан". Не успяха 
да си реализират всички машинации 

и не им стигнаха фалшивите 
бюлетини за една истинска "победа" 

с около 10-15%! ха-ха-ха 

9 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова Тепърва започва агонията за ГЕРБ! 

10 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Elitsa Sotirova 

Абсолютно пирова победа - ГЕРБ 
нямат полезен ход, никой не ги 

иска... 

11 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Elitsa Sotirova 

На това му се казва "паритет на 
паритета"!  ГЕРБ са в парламента 
колкото да ги унижават останалите 

3 партии... 

12 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Elitsa Sotirova 

Народът го е казал "каквото сам си 
направиш, друг не може..." ГЕРБ 
могат сда се сърдят единствено на 

себе си! 

13 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Elitsa Sotirova 

Това е така, защото ГЕРБ само 
частично успя да реализира 
подмяната на вота, за което 

определено "имаха воля".... А какъв 
грандиозен беше планът им - да 
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изпреварят всички поне с 10-15%.... 
пък прокуратурата взе, че попречи 

на мечтите им .... 

14 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Е, затова ли беше цялото купване на 
гласове, че и на избирателни 

комисии... За мижавите 4%.... По-
добре да не го бяха правили и да 
бяха отишли направо в опозиция! 

15 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

 

Дотолкова им стигнаха силите на ГЕРБерите - все пак 
прокуратурата успя да хване 350 000 фалшиви бюлетини....  

16 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Въобще не ги съжалявам тези от 
ГЕРБ - щом бяха решили да 

подменят целия вот (пък успяха 
наполовина), то сега да си сърбат 

попарата... 

17 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Вярвам на австрийците, те просто 
установяват докъде са успели ГЕРБ 

в подмяната на вота - след 
раздаване на предварително 
попълнени бюлетини, липса на 
тонери за копирните машини, 
заблуждаване на комисиите да се 
подписват на бюлетините (което ги 
анулира), симпатично мастило в 
поставените в урните химикалки и 

т.н. :-) 

18 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Кабинетът определено ще е "анти-
герб" и колкото по-бързо от ГЕРБ  
го осъзнаят, толкова по-добре.... 
Ама мисля, че са наясно, защото 

снощи Ц.Ц. си тръгна от НДК без да 
даде пресконференция... 

19 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Разбира се че е в кюпа - Райков е 
марионетка на ББ, а правителството 

му е ГЕРБ2! Затова и не 
"проконтролира" какво се случва с 
печатницата и отпечатаните вповече 
бюлетини. Не е некадърност, а 
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услуга... 

20 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Май ще е БСП и ДПС, но без Атака 
- волен много си е повярвал и не 
иска да се коалира, а пък и в Европа 

не гледат с добро око на 
националистите... При всички 
положения ГЕРБ са аут! 

21 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Е, заради тази хранилка не се 
обединихи малките партии и сега 

никоя от тях няма да е в 
парламента... 

22 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Да, какво друго да каже човекът, 
който си "затвори очите" за 
подготвяната грандиозна 

манипулация на изборите в полза на 
ГЕРБ. Ама сега може да се окаже 

поредният  клиент на 
прокуратурата... 

23 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

На практика Райков беше сложен да 
обслужи ГЕРБ и човекът се справи 
колкото можа - през цялото време 
мрънкаше някакви мантри и нищо 
реално не правеше... а да, пусна им 
накрая "гювеч" с печатницата на 
бюлетините.... малко ли е?! 

24 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Dimitar 
Dimitrov 

Да, накрая според МС ще излезе, че 
и изборите и държавата ни, и те 

самите са фалшиви... :-) 

25 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Dimitar 
Dimitrov 

Ще им стигне да си закърпят 
бюджета за годината предвид, че са 
една шепа хора... Вместо това 
трябваше да се обединят и да 

изритат веднъж давинаги ГЕРБ, ама 
нейсе... Сега ще ГЕРБ агонизират, 
щото хем са в НС, хем са  в 

невъзможност да си продължат 
сладкия бизнес... 
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26 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Dimitar 
Dimitrov 

Тепърва служебното правителство 
ще има да отговаря на неудобните 
въпроси на прокуратурата... 

27 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Dimitar 
Dimitrov 

SORA е гарант, че това което се 
отчита наистина е така - просто 
ГЕРБ не успяха да си реализират 
програмата максимум по ходмяна 
на вота и затова отбелязаха само 4% 
преднина с купените гласове! 

28 

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

Ситуацията след изборите е обидна 
както за публиката, така и за 

"лидера", който е в невъзможност 
да управлява! 

29 
http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/ Траян Петков За толкова само "има воля".... 

защото не може да управяла сам! 

30 

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

Изход има - управлява програмно 
правителство с мандата и 
отговорността на БСП! 

31 

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

Ама няма да е както преди - ще си 
седи с подвита опашка в парламента 
и няма да може да управлява! 

32 

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

Отвратително - служебния кабинет 
обслужи тотално кукловодите си от 
ГЕРБ, като им осугури условия да 
подменят с хиляди готови бюлетини 
вота на избирателите... Надеждата 
ми е в прокуратурата, която започна 

да ги разследва! 

33 
http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/ Траян Петков Да, и Райков е фалшив премиер.... 

34 

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

РЪКАТА НА ББ, КОЙТО 
ГРЛАСУВА ВМЕСТО НАС! Други 

350 000 бюлетини все пак са 
достигнали до местоназначението 
си, щом ГЕРБ успя да вземе 4% 
преднина пред останалите партии, 
когато хората са тотално отвратени 

от герберите... 

35 
http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/ Траян Петков Определено новото правителство 

ще е без ГЕРБ, които тотално се 
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дискредитираха... 

36 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Kostadina 
"Koni" Valerieva 

Пирова победа за ГЕРБ - те са в 
пълна невъзможност да съставят 
правителство. Просто тотална 

изолация! 

37 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Kostadina 
"Koni" Valerieva 

Логично лидерите на десните 
формации след загубата на изборите 
си подават оставките... Само ББ и 
ЦЦ не виждат причина да го 
направят.... Не че са победили 

реално, даже положението на ГЕРБ 
в момента е по-зле, ако бяха в 

опозиция. 

38 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Kostadina 
"Koni" Valerieva 

Валят оставки, а в ГЕРБ викат 
"дъжда вали"! Гербер власт 
доброволно не дава... 

39 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Kostadina 
"Koni" Valerieva 

Ако не бяха фалшификациите и 
масовото купуване на гласовеот 
ГЕРБ  разликата можеше и да е по-
малка или дори подреждането да се 

обърне.... 

40 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Това бяха най-опорочените избори! 
Просто не разбирам с какви очи 

служебния премиер се отчита, че си 
е свършил перфектно задачата по 
организиране на изборите?!?  

41 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Ivan Yanev 

Ако бяха честни изборите БСП 
минаваше ГЕРБ - хората са 

омерзени от последните скандали! 

42 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Ivan Yanev 

Изборите ни бяха по Алеко.... А 
ГЕРБ паднаха в собствения си капан 

накрая! 

43 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Разликата между ГЕРБ и БСП се е 
стопила до 3%, а това си е в разките 
на статистическата грешка... Как 
могат въобще да се надяват да 

управляват след като със купения и 
фалшифициран вот едва достигат 
БСП! Хората просто вече не вярват 

на ГЕРБ! 
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44 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Нали през цялото време ГЕРБ ни 
уверяваха че който няма какво да 
крие, няма защо да се притеснява, 

че го подслушват. Ще 
перифразирам - ако не е направил 
нищо нередно (с нечии бизнеси 

напр.), защо се крие?!? 

45 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Напълно съм съгласен, че за 
фалшивите бюлетини трябва да има 
осъдени! А щом го казваюристи и  
бивш министър на МВР - значи 

може и да се случи 6-то поред дело 
на Ц.Ц....колкото му бяха и 

апартаментите :-) 

46 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Още един пример за брилятно 
свършената работа на служебния 
премиер М.Райков... Супер 

организация, прозрачни и честни 
избори!!! 

47 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Ами от ОССЕ не са свикнали на 
нашенските байганьовски нрави... 

Затова критикуват ГЕРБ! 

48 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Всички лидери на партиите, 
останали извън парламента трябва 
да си подадат оставките... А 

партиите под 1% вот  въобще да се 
саморазпуснат… 

49 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Ivan Yanev 

Ако не бяха фалшивите бюлетини 
ГЕРБ щеше да падне и във Варна - 
да не забравяме, че оттам тръгнаха 
протестите през февруари.... 

50 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Без чувалите с фалшиви бюлетини 
във Варна ГЕРБ нямаше да води - 
така излиза, че самозапалилият се 
Пламен е  безсмислена жертва, а 
другите, които поведоха протестите 

срещу поддържаната от 
правителството групировка ТИМ, 
на практика са избрали отново 

ГЕРБ! 
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51 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Stoyan Popov 

При такава конфигурация на 
парламента, ГЕРБ едва ли могат да 
съставят правителство. Сигурен 
съм, че сега биха искали въобще да 
не бяха "печелили" изборите ... 

52 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Stoyan Popov 

И какво се оказа - след толкова 
дадени залудо пари за купуване на 
гласове и при стотици хиляди 

фалшифицирани бюлетини от ГЕРБ 
накрая минават БСП само с 3.4% от 
гласовете... Представям си какво 
щеше да е, ако техния служебен 
премиер не си затвори очите за 

нарушенията им... 

53 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Stoyan Popov 

 Това е при всички обработени 
протоколи, а след това ще има и 

преразпределение на 
негласувалите... ама при всички 
случаи разликата е около 3%. 

Нищожна преднина, заради която 
едва ли си струваше ГЕРБ да се 
прочуе по цял свят заради 
допечатаните бюлетини! 

54 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Stoyan Popov 

Шамарът за ГЕРБ е още по-силен, 
когато знакови фигури са 
низвергнати от хората в 
собствените си райони! 

55 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Stoyan Popov 

Европа тепърва ще се разочарова и 
разграничава от ГЕРБ. Рано или 
късно истината винаги излиза 

наяве! 

56 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Stoyan Popov 

И по други градове ще се намерят, 
просто прокарутарата изпусна 
първата част от допечатаните 
бюлетини и те си стигнаха до 
местоназначенията... Като Варна 

например! 

57 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Stoyan Popov Добре е да го направи, затова хората 

гласуваха за тях! 
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58 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Кирил Стоянов 

Ясно е, че правителството ще е на 
широка основа с мандата на БСП. А 
ако прокуратурата си свърши 

работата докрай и успее да осъди 
бившите управляващи, ще върне 
доверието на хората в държавата! И 
на следващите избори ще има по-
висока избирателна активност! 

59 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов 

Няма как да се случи - Сидеров си е 
самодостатъчен, даже и ГЕРБ 
спряха да преговарят с Атака! 
Новият кабинет трябва да е 

експертен, със широка политическа 
подкрепа! 

60 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов 

На всички е ясно, че БСП съставя 
правителството - ГЕРБ може да се 
инати и да иска, но не може да 

управлява при изолацията, в която 
изпадна... 

61 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Кирил Стоянов 

Когато ОССЕ си напишат доклада 
за нашите избори, ще смаят света с 
чудесиите, които са утановили... 

62 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Angelina 
Blazheva 

Ц.Ц. финтира прокуратурата, но в 
парламента ще му вземат имунитета 

без проблем! 

63 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Angelina 
Blazheva 

Този гл. прокупрор все повече 
започва да ми харесва. Не си оставя 

работата недовършена! 

64 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Angelina 
Blazheva 

Много добър анализ, и аз мисля, че  
БСП ще е мандатоносител на 

новото правителство! 

65 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Angelina 
Blazheva 

Подигравка с гласовете и 
протестите на хората са 

"резултатите" във Варна! 

66 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Неадекватното поведение на ББ 
може да се стори на някой смешно, 
но всъщност той е трагичен герой... 
След фаталните грешки и провалено 
управление, които го изхвърлиха от 
политиката,  сега просто не знае 

какво да прави! 
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67 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Тепърва от паралелното 
преброяване ще излязат новини - не 
само отказ да им дадат протоколите, 
откровено фалшиви бюлетини или 
път хванати чували с"правилно 
попълнени"  съответстващи на 
циганските махали бюлетини!  
Поредните кирливи ризи на 
герберското служебно 
парвителство, направило 

"перфектни" избори! 

68 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Човекът просто е пристрастен към 
властта! Ако му я отнемат започва 

да се държи неадекватно... 

69 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Добре казано, ако не бяха 
фалшивите бюлетини за ГЕРБ, 
предвидливо напечатанив 

Костинброд над договореното 
количество - милиционерите 
нямаше да спечелят във Варна, 

откъдето тръгнаха протестите през 
февруари!!! 

70 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Въпреки че се отлага във времето и 
не ми харесва, явно ще  вземат 

имунитета на ЦЦ в НС! Ако сега му 
повдигнат обвинение, то това не му 

пречи да се закълне, с което 
автоматически да прекрати 

следствието срещу него! А в НС 
няма мърдане и е окончателно, а 
съм убеден и че ще стане от раз! 

71 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Пазят го от народната любов на 
оскотелите от мизерия и 

безперспективност (безработни, 
пенсионери, болни), от 

наркобароните (които измести) и 
майките на наркоманите (които се 

увеличиха стократно под 
благосклонния поглед на 
полицията), както и от 

бизнесмените, чийто бизнес отне (за 
да го даде на свои хора)... 
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72 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Пълната изолация на ГЕРБ е факт, 
който само ББ още не може да 

схване... 

73 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Този път не трябва да позволим 
нещата да се замажат! Истината 
трябва да излезе наяве, защото 

силно се съмнявам, че това е цялото 
количество допълнително 

отпечатани бюлетини - иначе няма 
как точно във Варна (където 
избухнаха протестите, свалили 
правителството) ГЕРБ да победи... 

74 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Брей, Райков да не би да се прави на 
ударен - анонимката не е изтекла от 

"достойни прокурори", а от 
частното ГДБОП на Ц.Ц.! 

"Мозъчният тръст" на Цвинокио 
отвръща на удара, защото вече го 
разследвап по 6 обвинения колкото 

са апаратаментите му...  

75 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Ivan Yanev 

Правилно, щом Цвинокио се опитва 
да отклони и размие сигнала за 
фалшивите 350 000 бюлетини, 

трябва да се прояви твърдост и да се 
настоява нещата да се разплетат до 

край!  

76 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Цвъки пуска пак партенки! 
Спомняте ли си че преди дни ББ и 

ЦЦ откровено излъгаха по 
телевизията като казаха, че 

печатницата и бюлетините били на 
БСП и ДПС. А печатница 

"Мултипринт" е на общински 
съветник на ГЕРБ!!! Отврат. 

77 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Скандала с бюлетините е 
последната капка. ГЕРБ загубиха 
тотално доверието на народа, затова 
няма да управляват повече, а само 
ще си получават заплатите в 

парламента... 
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78 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

И ще продължавата да пазят, нали 
така е в гангстерските войни между 
групировките... Само не разбирам, 

защо е за сметка на 
данъкоплатците- но явно ББ  още не 
може да проумеее, че вече не е във 

властта! 

79 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Въобще не харесвам Бареков, ама 
този път е прав - служебното 

правителство въобще не си свърши 
работата за изборите. Все някой 
трябва ще да каже истината в очите 

на Райков! 

80 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Ако не беше изтеклата 
"анонимката" от ДАНС,с която ЦЦ 
за последно се бори за имунитета 
си, нямаше да разберем любопитни 
подробности от разследването!  

81 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Вместо ББ  да обвинява 
прокуратурата, че му била смъкнала 
5-6% от вота, да беше забранил на 

"мозъчния тръст" в МВР да 
разпухва скандала и да манипулира 
общественото мнение, защото така 
предизвикаха допълнителни 
прокурорски разяснения, които 
окончателно ги закопаха! 

82 
http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/ Траян Петков 0% контрол върху печатницата в 

Костинброд от гл.секретар на МС! 

83 

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

Когато най-накрая цялата истина 
излезе на светло ГЕРб ще трябва да 
си посипе главаат с пепел....И да се 

извини на българите! 

84 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/ Irina Stamenova 

Този резултат на ГЕРБ не си 
заслужаваше скандалите за 
манипулиране на бюлетини и 
купуване на гласове и комисии... 
Сега дори не могат да съставят 
правителство, камо ли да 

управляват! 
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85 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/ Irina Stamenova 

Пресконференцията я чакам с 
нетърпение още от деня на изборите 
- ГЕРБ просто не зачитат правилата 
на обществото и се мислят над 

всички... 

86 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/ Irina Stamenova 

Естествено, че с тях, да ни би с 
ГЕРб или Атака! В този парламент 
няма особено място за манивриране 

- само програмно експертно 
правителство с мандата на БСП! 

87 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/ Irina Stamenova 

Много точен коментар - значи все 
пак ГЕРБ оставата с 2-ма депутати 

по-малко....ха-ха-ха 

88 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/ Irina Stamenova 

Значи ГЕРБ ще останат с двама 
депутати по-малко (от обявените от 

ЦИК), защото си вярват, че 
снемането на имунитета на ЦЦ и ББ 
е само временно и няма да отстъпят 
място на следващите депутати в 

листата... :-) 

89 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/ Irina Stamenova 

Още доста схеми на ГЕРБ за 
подмяна на вота ще излязат - дано 
прокуратурата си свърши работата 

както трябва! 

90 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/ Irina Stamenova 

Същата работа стана и във Варна - 
най-големите противници на 

предушното управление сега пак 
"избрали" ГЕРБ. Манипулирането и 
подмяната на вота са очевадни! 

91 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов 

Страшна работа - точно с 10% има 
спад за ГЕРБ  в градовете, за които 
са били предназначени, опаковании 

надписани намерените от 
прокуратурата бюлетини! Ако бяха 
стигнали местоназначението си, и 
тези населени места щяха да имат 
съдбата на Пловдив и Варна! 

92 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов Добре че ВМРО са се усетили и 

дано да разплетат случая... 

93 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов За да си върнат българите доверието 

в държавата задължително трябва 
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да има осъдени политици! 

94 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов 

Ами с ГЕРБ ли да преговаря!? 
Управлението на ГЕРБ загроби 

страната... 

95 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов 

Май ГЕРБ ще остане с 2ма по-
малко, както пишат медиите - 
заради упоритостта им да пазят 
мястото на ЦЦ и ББ докато 
евентуално се върнат след 
съдебните процеси... 

96 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов 

Цацаров се оказа повече мъж от ББ 
и ЦЦ взети заедно! Здраво пипа и с 
факти, които не могат да паднат в 

съда! Браво! 

97 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов 

Вчерашната пресконференция на 
прокурорите беше брилянтна -  

показаха и "бракуваните" бюлетини, 
от които печатницата здавала 
наляво и на дясно, че даже ги 
пратила и като мостри на 

официалните бюлетини в ЦИК! 

98 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов 

Барека е засегнат и си мисля, че ще 
се бори докрай! А пък и ГЕРБ нямат 

полезен ход! 

99 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Кирил Стоянов 

Третия сигнал е логичен - схемата 
за подмяна на вота налага и 

транспортиране на бюлетините в 
пригодени за целта бусове! Ама и 
как служебното правителство лъже, 
че не са разпитвали гл. секретар - 
пък прокурорите уточниха, че това е 

ставало вече 2 пъти!!! 

100 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Кирил Стоянов 

Вчера прокуратурата се оказа на 
висота -  с факти доказа защо е 
образувала разследването срещу 

"виновни длъжностни лица" и 
показа, че е решена да разплете 

цялата история!  

101 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Кирил Стоянов Беше уникално, а и всички медии се 

убедиха, че между редовната и уж 
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"бракуваната" бюлетина НЯМА 
НИКАКВА РАЗЛИКА! 

102 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Кирил Стоянов 

Наистина уникално раздвоени на 
личността - освен че подкрепи 

протестите на хората слещу себе си, 
сега ББ се радва на прокуратурата, 
кояторазкри допечатването на 

бюлетини от ГЕРБ за да манипуларт 
изборите!  

103 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Кирил Стоянов Там им е мястото... 

104 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Nona Veleva 

Напълно разбираемо, защото 
самозабравилата се милиционерска 
шайка в ГЕРБ не прощава, а 
гл.прокурор им стана мишена, 
защото разкри кирливите ризи на 

управляващите! 

105 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Nona Veleva 

Б.Б. и Ц.Ц. никога няма да простят 
на гл.прокурор, че публично разкри 

как са нарушавали закона ... 

106 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Nona Veleva 

Факт е, че в начина на конструиране 
и пускане на тази "партенка" си 
личи стила на бившия МВР 

министър! ГЕРБ друго не може да 
измисли освен нескопосани 
компромати, ама те толкова си 

могат! 

107 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Nona Veleva 

Вярно си е, че ако беше пуснат от 
"прокурори" този компромат щеше 
да бъде и по-грамотно да бъде 

написан... Стилът на МВР службите 
е уникален! 

108 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Nona Veleva 

Ако Цацаров остане на поста си със 
сигурност доста ГЕРБ величия  ще 

минат през затвора! 

109 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Nona Veleva 

Подслушването, шантажирането и 
манипулирането на информацията 
са основни похвати на ГЕРБ през 

последните 4 години! 

110 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Nona Veleva Скандалът с печатницата е върха на 

айсберга - ГЕРБ така си действат 
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вече 4 години! 

111 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Nona Veleva 

Да манипулираш изборите е едно, 
но да управляваш отговорно - 

съвсем друго. ГЕРБ могат първото, 
но се убедихме на собствен гръб, че 

нищо не разбират от реално 
управление! 

112 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Stoyan Popov 

Цацаров се превърна в национален 
герой, защото не подмина 

изборните безобразия на ГЕРБ... 

113 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Stoyan Popov 

Гл. прокурор обърка схемите на 
ГЕРБ да заграбят окончателно 

властта! На практика това можеше 
да бъдат последните избори, след 
което щеяхме да си ги преизбираме 

със 99%! 

114 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Stoyan Popov 

Президента не е като гл.прокурор! 
По-скоро е от породата на 
служебния премиер -кротко 

момченце на ГЕРБ... 

115 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Stoyan Popov Не могат всички да бъдат мъже на 

място, като Цацаров.... 

116 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Angelina 
Blazheva 

ГЕРБ явно е за Рекордите на Гинес! 
Толкова бързо ни популяризира 

навсякъде по света.... 

117 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Angelina 
Blazheva 

Глупостите на ГЕРБ се обсъждат по 
света... 

118 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Galya Carova 

Това е пореден опит нещата да се 
размият във времето, но едва ли 
прокурата ще обслужи ГЕРБ, както 

са свикнали. Отнемането на 
имунитета на Цветанов няма да е 
временно и без някакави последици, 

както той се надява... 

119 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Galya Carova Вярно, че е експерт - по гафовете... 

120 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Galya Carova 

След като "подкрепяше" 
протестите, които свалиха 

собственото му правителство, защо 
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да не иска касиране на 
"спечелиените" от ГЕРБ избори!?! 

121 
http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/ Траян Петков Такова самомнение е липса на 

реална представа за нещата!! 

122 
http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/ Траян Петков Лидера оправи България, сега да се 

готви Европа.... 

123 

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

И юридическите съветници на Боко 
се оказаха калинки...щом не знаят, 
че партия ГЕРБ  не може да сезира 
КС с искане за касирането на целия 

вот! 

124 

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

И юридическите съветници на Боко 
се оказаха калинки...щом не знаят, 
че ГЕРБ  не може да сезира КС с 
искане за касирането на целия вот 

(въцможно е само от депутати, и то 
за конкретнен случай)! 

125 

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

Щом ЦИК признава изборите, а 
гл.прокурор отказа да ги оспори - 
ГЕРБ също не  може нищо да 

направи, освен чак след заклеването 
на депутатите им 48 от тях подадат 
оплакване за някакъв отделен 
случай (невъзможно е по 

принцип)!?! 

126 

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

Милиционерщината е манталитет 
на ГЕРБ - не могат да се променят, 
така са свикнали да "побеждават", 
въпреки европейското им лустро... 

127 

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

В началото бях скептичен към 
Цацаров защото за избирането му се 
знаеше предварително... Но днес го 
подкрепям  изцяло, защото реално 
се опълчи на милиционеро-
мутренската мафия, същински 

Дж.Фалконе в Италия! 

128 

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

ГЕРБ са в пълна изолация и дори 
при математическата им "победа" 
не позволява да управляват. БСП и 
ДПС имат общо 125 депутата, което 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
23/05/2013	  
	  

24	  
	  

обрича лидерското образувание на 
Боко на разпад (щом са останали в 

опозиция)... 

129 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Kostadina 
"Koni" Valerieva 

 

Е, това вече не го казват наши политолози, а е анализ ана 
авторитетна чуждестранна медия!  На практика надеждите на 

Б.Б. за триумфално завръщане във властта се оказаха 
напразни  ...  

130 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Kostadina 
"Koni" Valerieva 

Сега очаквам в официално писмо 
Б.Б. да опровергае анализа на 

"Икономист" и да изтъкне 
математическата си преднина пред 
втората партия в парламента... 

131 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Kostadina 
"Koni" Valerieva 

На практика ГЕРБ нямат полезен 
ход, освен да се смирят и да поискат 
прошка от народа за манипулациите 
на вота... Ама това едва ли ще се 

случи! 

132 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Ако Дянков не беше толкова упорит 
в опитите си да ни отучи да ядем, 
ГЕРБерите още щяха да са на 

власт... Май трябва паметна плоча 
да му сложим, че предизвика с 
некадърността си протестите и 
оттам предсрочните избори... 

133 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Ivan Yanev 

За по-голям гаф от този с печатнето 
на бюлетини за "нуждите" на ГЕРБ 
не съм чувал никога - нито у нас, 

нито по света!!! 

134 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Ivan Yanev 

ББ просто иска да дестабилизира 
държавата - да няма работещи 

институции за да може 
дирижираното от него служебно 
правителство да замете следите 

им... 

135 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Ivan Yanev Положението е неспасяемо и самите 

гербери го знаят! 
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136 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Ivan Yanev 

Колкото и да отлагат свикването на 
НС това ще се случи - и ще лъсне 
истината, че ГЕРБ са в тотална 
невъзможност да управляват... 

137 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Мая Тодорова-
Алексиева 

То цялата истина ще се разплете, 
ама какво тогава ще прави 

"моторът" на ГЕРБ?!? Явно ще 
остане безработен, а прокуратурата 
май ще се захване и с жена му... 

138 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Мая Тодорова-
Алексиева 

Скандално поведение на невярващи 
на случващото се политици... Жалко 
подобие на конференция, на която 
отново лъсна неграмотността на 

"лидера". 

139 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Мая Тодорова-
Алексиева 

Ако е вярно - прокуратурата трябва 
да разследва и жената на Цвък... 

140 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Мая Тодорова-
Алексиева 

ГЕРБ са неспасяеми вече - 
пропадането ще бъде главоломно... 

141 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Мая Тодорова-
Алексиева 

Бе, много работила тази печатница в 
Костинброд - бюлетини колкото за 
две държави е напечатала ... и 

въпреки това циганските махали не 
успяха да "пуснат" колкото трябва 

за ГЕРБ?!? :-)  

142 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Мая Тодорова-
Алексиева 

Продължават да изскачат още ували 
с бюлетини в големите градове. А 
после се чудим защо там ГЕРБ имат 

преднина...Ясно е защо! 

143 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Мая Тодорова-
Алексиева 

Да притискат, мачкат и 
фалшифицират - виж в това ГЕРБ са 

наистина експерти... 

144 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Stoyan Popov 

Наистина искането на ББ е нелепо, 
но тойс такива театрални номера 
почти успя да си изкара мандата... 
Нали трябва да говори нещо, щото 
прокуратурата му диша във врата! 

145 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Stoyan Popov 

На пресконференцията на Цвъки 
толкова му личеше как 

"доброзорно" си дава мандата и се 
отказва от проекто-"правителството 
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на ГЕРБ", че му се наложи тази 
сутрин отново обиколи телевизиите, 
щото вчера нищо не му се разбра... 

146 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Stoyan Popov 

Днес Цвъки отново обходи медиите 
за да обясни каквото е трябвало 

вчера да каже на 
пресконференцията, когато от едва 
сдържани сълзи не успя да обясни 
защо се оттегля от "кабинета на 

ГЕРБ" и ще се откаже от имунитета 
си... 

147 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Stoyan Popov Верно са обречени! 

148 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Stoyan Popov 

Подобно неадекватно поведение 
издава колко са си били повярвали, 
че са незаменими и недосегаеми! 

149 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Траян Петков 

Така си е, ГЕРБ преизпълниха 
"плана по отпечатването", но за  
тяхно съжаление до някои градове 
бюлетините им стигнаха късно... 

150 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Дани Иванов 

ГЕРБ да поискат от КС да обяви, че 
ще правим избори докато успеят да 
пуснат навреме във всички секции 
допълнителния тираж бюлетини и 
спечелят веднъж завинаги! После 
избори повече няма да има, защото 
М.Янева ще докаже, че хората си 
харесват милиционерската 

диктатура...  

151 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Дани Иванов 

От пресконференцията се разбра 
само, че "лидера" е там и Ц.Ц. е 

съгласен с него... :-))) 

152 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Дани Иванов Жалко за будалите повярвали на 

Буда... 

153 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Дани Иванов 

ГЕРБ искат да клатят лодката на 
управлението, па дано станат 
безредици и падне  нов тираж, 
когато ще бъдат много по-
организирани в навременното 
разнасяне на "допълнителните" 
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бюлетини... 

154 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Дани Иванов На такова самочувствие ще завидят 

и тези от Карлуково! 

155 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Дани Иванов ББ чува само когато го хвалят... 

156 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Дани Иванов 

Едно е какво мисли за себе си, 
съвсем друго - как гго виждат 

сериозните политици в страната и 
зад граница! 

157 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Дани Иванов Като се замишлиш е логично, 

Цацаров трябва да провери и това... 

158 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Elitsa Sotirova 

Трябва максимално бълзо да се 
свика парламента и да се избере 
правителствто защото страната 
затъва в блатото, а ГЕРБ искат 
точно това - за да покажат че без 

тях е по-зле! 

159 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Elitsa Sotirova Невероятно самочувствие без 

покритие... 

160 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Elitsa Sotirova 

Това е - повечето политици се 
обединяват около искането на 21 
май  да се събере парламента и да 
започват, че хаосът обслужва само 
ГЕРБ, които искат да заметат 

следите си... 

161 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ Elitsa Sotirova 

Дано Цацаров продължи в същия 
дух и накрая докаже в съда вината 
на видните герберски "калинки", 

близо четири години ни 
подслушват, крадат и накрая почти 
успяха да подменят вота ни... 

162 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Elitsa Sotirova Made in BG Prosecution. 

163 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ Elitsa Sotirova 

На това му се казва пълен 
консенсус, с изкючение на ГЕРБ, 
които се нуждаят от допълнително 
време за прикриване на далавери си. 
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Да избират бързо и истинско 
правителство, не като служебното 

"гербер-2". 

164 
http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/ Milena Velinova ГЕРБ пак гризнаха дръвцето... 

165 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/ Milena Velinova 

Разбираемо е защо Бойко е уплашен 
- не знае какво ще му се случи след 

като реално отпадна от 
управлението на държавата...Ето 
защо ГЕРБ искат касиране на 

изборите, а всички останали - бързо 
заработване на институциите! 

166 
http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/ Milena Velinova Блъфира, защото се нуждае от 

време да си замаже безобразията... 

167 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/ Milena Velinova 

И от какво толкова го пазят - от 
гнева на изнудваните бизнесмени 
или на подслушваните политици?!  

168 
http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/ Milena Velinova На страха от справедливо възмездие 

очите са големи... 

169 

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

Liubomir 
Gechev 

Парламентът се събира на 21 май! 
Най-после ще се отървем от 
марионетното служебно 

правителство на Райков, което ще 
остане в историята като Алековия 
бай Ганьо - нагледен пример как се 

организират "честни и 
демократични" избори в България! 

170 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Ако това се потвърди - Цацаров ще 
има още много работа! 

171 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Направо си е за страх, като знае 
какво е правил.... Но пък нали си 
има свой "частен гдбоп"  със скъпи 
коли, пеленгатори, верни мутри - те 
са си го пазят, защо на разноски на 
най-бедната държава в ЕС?! 

172 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Дойде краят на райковото 
правителство, което прекрасно ни 
илюстрира Алековия в частта му 

"Бай Ганьо прави избори"! На 21 се 
събира новият Парламент и ще се 
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избере истински кабинет! 

173 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Всъщност ББ знае, какво става, 
само че не иска да си го признае. И 
разиграва театрални етюди, колкото 
да поддържа усещането, че все още 
нещата в държавата зависят от него! 

174 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Ако нещата се разплетат наистина 
докрай - много ще замирише... 
Прокуратурата трябва да работи 

много прецизно и бързо! 

175 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Толкова си бяха повярвали ГЕРБ, че 
дори не са си направили труда 
малко от малко да следват 

процедурата - почнали да печатат 
бюлетините преди МС да сключи 
договор с печатницата!?! И затова 
сега са изненадани по бели гащи! 

176 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Liubomir 
Gechev 

Този път ДАНС и МВР няма да се 
измъкнат с дежурните протоколни 
обяснения, че проверката не е 

установила нищо нередно! Май ще 
им се наложи наистина да установят 
откъде изтича информацията, да не 

повярваш...  

177 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Liubomir 
Gechev 

Май този път МВР и ДАНС няма да 
могат да излязат чисти от батака - 
явно оттам изтича информация, 
само те не искат да видят 

очевадното! И формалните им 
вътрешни проверки имат за цел 

само да ги оневинят! 

178 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

За втори път Гл.прокурор дърпа 
ушите на гл.секретар на МВР - 

първо за незаконните записи, и сега 
за "обективната" проверка на теча 

на информация от ДАНС! 

179 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Ако това е вярно, не само лидерите 
на ГЕРБ , ами и служебния премиер 
ще трябва да се обяснява пред 

прокуратурата... 
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180 
https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

То май това си е обществена тайна 
:-) 

181 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Какво да се прави, много ценен се 
оказа "моторът" на ГЕРБ (който 
вече няма да е в управлението на 
държавата). Но защо ГЕРБ не си го 
пази с държавната субсидия от 80 
млн.лв., а бърка в нашите джобове... 

182 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Че в МВР службите винаги 
проверките приключваха с 

обвинение към подалия сигнала... 
Трябваше да дойде нов гл.прокурор, 

че да започне да прекрати 
формалното отношение и да изизква 
да се сложи край на порочните им 

практики... 

183 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

При добро желание може да се 
установи безспорно с кого се е 
консултирал шефа на герберската 

печатница! 

184 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Като им е толкова скъп ЦЦ на 
ГЕРБ, да си го пазят със средства от 
многомилионната им държавна 

субсидия... 

185 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Е, да ама времето му изтече. 
Парламентът се събира на 21 май! 

186 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Браво, най-после да се смени 
властта! Както се казва честито 
българи - оцеляхме и след ГЕРБ! 

187 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова 

Много му отива новата мода сред 
герберите! 

188 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова Боже, колко мъка има по света.... 

189 
https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Марина 
Каменова Сами си избраха посоката!  

190 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Марина 
Каменова 

Винаги е по-добре друг да плати за 
консумацията, та и ГЕРБ така... :-) 
за сметка на пробитите ни фамилни 

бюджети! 
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191 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/ 

Dimitar 
Dimitrov 

Проучванията на общественот 
мнение показват, че здравият разум 

на народа си е на мястото и 
одобрява действията на прокурата 
по отношение на "надпечатаните" 

бюлетини на ГЕРБ! 

192 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/ 

Dimitar 
Dimitrov 

В проучването на "Сова Харис" 
българите се оказват на висота и 
показват, че са наясно каква е целта 
на "допечатания тираж" изборни 
бюлетини и кой е могъл да го 

организира в печатница на ГЕРБ! :-) 

193 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3782957156228
72/ 

Antonio 
Lozanov Не искам и да си помислям! 

194 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3379176996697
60/ 

Antonio 
Lozanov 

Не ни стига, че 4 години ни крадоха 
и правеха на луди, ами и сега 
продължава пропагандата, въпреки 
че всички знаем как победи 
"победителят Герб"  

195 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3378903196724
98/ Ognian Tzankov 

то така излиза 20 000 лева за 350 
000 допълнителни бюлетини 
http://svejo.net/2205949-razkritie-
edno-otivane-na-borisov-do-pernik-
izliza-20-000-lv 

196 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3782640622927
04/ Ognian Tzankov 

Цветанов намери какво да каже 
http://svejo.net/2205947-tsvetanov-
sled-nyakolko-mesetsa-shte-badem-
izpraveni-pred-novi-predsrochni-izbori 

197 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3379212763360
69/ Todor Krastanov 

Е, как може да има такива работи - 
ГЕРБ си назначили хората за 
министри без да имат висше 
образование. Ясно е, че целта е била 
да вземат постове и да крадат, а не 
да управляват и да се грижат за 
хората http://www.cross.bg/1360900 

198 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3783004489557
32/ Todor Krastanov 

Безкрайна е наглостта на ГЕРБ. 
Дори министрите им нямали 
дипломи за висше образование. 
Какво очакваме от подобен 
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кабинет! 

199 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3379241330024
50/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Това, което Бойковото правителство 
отказа да направи беше да се заеме 
с цените на тока. Предпочетоха 
оставка да дадат, но не и да спрат да 
надписват сметките на народа. 
http://bulgaria.actualno.com/Novi-
ceni-na-toka---pyrva-mjarka-ot-plana-
Oresharski-news_425118.html 

200 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3783016889556
08/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Представяте ли си - "победителят" 
ГЕРБ иска касиране на изборите и 
то от страх, че ще им излязат 
всичките машинации и 
фалшификации и ще бъдат съдени 
за тях. Поредният опит за бягство от 
отговорност! 
http://www.cross.bg/1360883 

201 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3379261496689
15/ Boyan Linevski 

Ей тука пак с наши пари - най-
големия крадец с имение от 2 млн! 
http://www.cross.bg/1360892 

202 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3783053822885
72/ Boyan Linevski 

Борисов е правел блъф и накрая 
видя, че този път номера няма да 
мине. 
http://offnews.bg/index.php/196830/ik
onomist-nadezhdite-na-borisov-
izglezhda-sa-se-izparili 
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203 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3379310096684
29/ Biser Ivanov 

Борисов иска, народа не иска! А 
дали му е проверил дипломата дали 
наистина е редовен? Че Делян 
Добрев излезе с фалшива диплома, 
но Бойко го сложи министър на 
енергетиката 
http://www.novini.bg/news/137766-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B
8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%
B0-
%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B
5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-
%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B
A%D0%BE%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%B2%D1%8A%D1%82%D1%8
0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%
BD-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%
B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1
%80.html#comments 

204 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3783092289548
54/ Biser Ivanov 

треа се съглася този път със 
Станишев, защото отлагането е 
само задълбочаване на проблемите 
и възможност ГЕРБ да избягат от 
отговорност отново. 
http://www.standartnews.com/balgariy
a-
politika/stanishev_nyama_vreme_za_o
tlagane-189141.html 

205 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3783004489557
32/ Biser Ivanov 

Не стига, че няма диплома, ами се 
изказва и по въпроси за които си 
няма ни най-малка идея. Наглостта 
на ГЕРБ няма граници 
http://www.standartnews.com/balgariy
a-
politika/delyan_dobrev_ne_vizhda_va
zmozhnost_za_pravitelstvo-
188915.html?rand=0.23642210533425
645#comments 
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206 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3782640622927
04/ Biser Ivanov 

Цветанов трябва да иде да се 
прегледа, че нещо съвсем е 
изглупял. Никой не г иска на власт 
и на всички е ясно, че искат да се 
анулират изборите защото излизат 
доказателства, че са ги 
фалшифицирали! 

207 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3782640622927
04/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Това е поредният опит на ГЕРБ да 
избяга от отговорност! 

208 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3379387363343
23/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Кабинет след 20 дни! ГЕРБ 
продължават да се 
самозаблуждават, че някой ги иска 
да управляват! 
http://www.standartnews.com/balgariy
a-politika/kabinet_sled_20_dni-
189067.html?rand=0.28479168292214
66 

209 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3783177322873
37/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Скандалът с бюлетините 
прераства… 

210 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3783188422872
26/ Katq Ivancheva 

Крайно време е да се вземат мерки, 
защото вече изнемогваме. Твърде 
бедни сме вече заради герберските 
произволия 
http://www.segabg.com/article.php?id
=649446 

211 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3379430596672
24/ Katq Ivancheva 

Трябва да се търси отговорност и от 
Цветанов и Борисов! 
http://www.segabg.com/article.php?id
=649457#id_4658447 

212 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3379388830009
75/ Katq Ivancheva 

Съгласна съм! 4 години се лееше 
простотия и безочие, които 
прикриваха кражби на българския 
народ и усвояване на еврофондове! 
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213 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3379647129983
92/ Katq Ivancheva 

На Цветанов не може да се вярва. 
http://www.novini.bg/news/137715-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%8
2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0
%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-
%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%8
0%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%
81%D0%BA%D0%B0%D0%BC-
%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%B
B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0
%BE-
%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%
BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%
BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1
%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B8.html#comments 

214 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383243062957
66/ Milena Velinova 

България наистина е затаила дъх. 
Никога повече да не се повтаря 
кошмара ГЕРБ 
www.standartnews.com/balgariya-
politika/stanishev_balgariya_e_zataila
_dah_i_ni_chaka_da_zapochnem_rabo
ta_-189260.html 

215 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786420955882
34/ Milena Velinova 

Всички срещу ГЕРБ! Народа и той е 
срещу ГЕРБ. 
http://www.standartnews.com/balgariy
a-
politika/siderov_nie_shte_badem_vash
iya_koshmar_gn_borisov-189262.html 

216 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383241129624
52/ Biser Ivanov 

Най-накрая един мъж да стане 
председател на Народното 
събрание. това е последната 
възможност да се спасим от блатото 
на ГЕРБ 

217 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383241129624
52/ Стефан Коев 

Миков е избран за председател на 
42-рото Народно събрание 
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218 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383265596288
74/ Biser Ivanov 

Сега експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което ГЕРБ 
ни тласнаха.  
www.standartnews.com/balgariya-
politika/biserov_i_manolova_stavat_z
ampredsedateli_na_ns-189271.html 

219 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786448555879
58/ Biser Ivanov 

Бойко вече го гони параноята. Така 
е, като изведнъж разбереш, че вече 
никой не те иска, а ти искаш властта 
и парите. 
www.standartnews.com/balgariya-
politika/boyko_ataka_e_v_saglashatels
tvo_s_bsp_i_dps_-189270.html 

220 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786448555879
58/ Trayan Petkov 

съгласен съм. не се посвениха да ни 
докарат до просешка тояга с 3 пъти 
по-скъп ток и минимални заплати.  

221 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3784613222729
78/ Trayan Petkov 

Луд е по цялата глава в отчаяния си 
опит да се докопа до властта. Ей и 
изборите фалшифицираха! 

222 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786462922544
81/ Trayan Petkov 

В случая трябва да призная, че е 
прав - новите избори само ще ни 
докарат до фалит. А може би това 
Бойко иска - да фалира държавата и 
никой да не му търси сметка 
http://www.standartnews.com/balgariy
a-
politika/mestan_novi_izbori_sa_presta
plenie-189261.html 

223 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383274562954
51/ Trayan Petkov 

Най-накрая един мъж да стане 
председател на Народното 
събрание. това е последната 
възможност да се спасим от блатото 
на ГЕРБ 

224 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383265596288
74/ Trayan Petkov 

несъмнено един експертен кабинет 
е най-добрият ход за България. 
Само, че без ГЕРБ - техните 
министри дипломи нямат, такамо ли 
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техните експерти! 

225 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383301396285
16/ Trayan Petkov 

Доживяхме милиционер номер 1 да 
си сдаде имунитета! Цирка тепърва 
започва :) 
http://www.segabg.com/article.php?id
=649607 

226 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786476155876
82/ Trayan Petkov 

Доживяхме милиционер номер 1 да 
си сдаде имунитета! Цирка тепърва 
започва Никога повече ГЕРБ! Само 
с експертното правителство на БСП 
може да ни измъкне от калта 
http://www.segabg.com/article.php?id
=649607#id_222402 

227 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786578822533
22/ Kiril Mustangiev 

 да го връщат ГЕРБ! Стига толкова 
милиционери фалшифициращи 
избори! 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/
05/21/2065224_plevneliev_v_chetvurt
uk_svikvam_konsultacii_i_vruchvam/ 

228 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383408796274
42/ Kiril Mustangiev 

И това може да стане само с 
експертното правителство на БСП 
http://www.capital.bg/politika_i_ikono
mika/bulgaria/2013/05/21/2065230_pr
ezidentut_prizova_za_burzi_merki_za
_zadvijvane_na/ 

229 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786611222529
98/ Siika Prokopieva 

Орешарски винаги е бил уважаван 
експерт от всички. Надявам се да 
успее да оправи положението в 
България 
http://www.capital.bg/politika_i_ikono
mika/bulgaria/2013/05/20/2064993_sl
edizbornite_obeshtaniia_na_bsp/ 

230 

https://www.facebook.com
/groups/180972408633859/
permalink/5096069757703
99/ 

Antonio 
Lozanov 

експертното правителство на БСП е 
последният ни шанс да се спасим от 
милиционерщината на ГЕРБ.  
http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/stanishev-shte-rabotim-
za-vyzstanoviavane-na-
dyrjavnostta,151353/ 
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231 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383365729612
06/ 

Antonio 
Lozanov 

Доживяхме милиционер номер 1 да 
се откаже от имунитета си! А и 
никой не ги иска ГЕРБ. Те сами 
доказаха, че са милиционери и 
престъпници 

232 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786646122526
49/ 

Antonio 
Lozanov 

Герб пак извъртяха нещата - 
отказвали се! То никой не ги иска, 
те се отказват! Ай стига с тази 
пропаганда 
http://www.plovdivchanin.com/2013-
01-07-14-16-
25/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0
%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D
1%8F/21271-
%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%8
2%D0%B0%D0%BD-
%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%8
2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0
%B2-
%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B
3%D0%B0-
%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%
B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0
%BC%D0%B5-
%D1%81%D0%B5.html 

233 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786658955858
54/ Hristo Zaprianov 

има резон - в момента няма 
държавност, а герберското 
управление само краде и се 
оневиняваше само. време е гласът 
на хората да бъде чут 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/stanishev-shte-rabotim-
za-vyzstanoviavane-na-
dyrjavnostta,151353/ 

234 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786476155876
82/ Hristo Zaprianov 

Да бе. да не повярва човек! и пак 
разбира се, го направи с реториката 
на герб. все едно има кой да им 
вярва! тия милиционери нямат грам 
срам 
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235 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383762896239
01/ 

Antonio 
Lozanov 

само ако ГЕРБ не са в управлението 
и мандата е на БСП. не виждам как 
провала от тези 4 години може да се 
компенсира с каквото и да е било от 
ГЕРБ 
http://bulgaria.actualno.com/Kyncho-
Stojchev-Tova-Narodno-sybranie-
moje-da-se-okaje-stabilno-
news_425240.html 

236 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383822262899
74/ 

Konstantin 
Prokopiev 

и аз мисля, че няма. нито герб са 
готови да управляват, нито народа 
ги иска. те сами негласно си 
признаха, че са фалшифицирани 
изборите. 
http://politics.actualno.com/Njama-
nujda-ot-sedem-dni-za-
prouchvatelnija-mandat-za-GERB-
tvyrdi-Lutvi-Mestan-
news_425282.html 

237 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786763689181
40/ 

Konstantin 
Prokopiev 

И аз искам да вярвам. Сега съдбата 
на България е в ръцете на 
експертното правителство с мандата 
на БСП. ясно е, че ГЕРБ не могат да 
се справят със задачата. 4 години не 
успяха, та сега ли 
http://politics.actualno.com/Vypreki-
razlichijata-vjarvam-che-shte-
podobrim-neshtata-zajavi-Sergej-
Stanishev-news_425280.html 

238 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383839029564
73/ 

Margo du 
Tarnovska 

споделям мнението на Станишев и  
аз. То такъв цирк се разиграва от 
началото на годината и ГЕРБ 
постоянно се чудят как да избягат 
от отговорност 
http://bulgaria.actualno.com/Stanishev
-GERB-sa-absolutno-bezotgovorni-
news_425247.html 

239 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786784355846
00/ 

Margo du 
Tarnovska 

Безотговорни са и още как! 
http://bulgaria.actualno.com/Stanishev
-GERB-sa-absolutno-bezotgovorni-
news_425247.html 
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240 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383864329562
20/ Todor Krastanov 

Борисов не смени репертоара вече 
толкова време... 
http://politics.actualno.com/Borisov-
Liderite-da-ne-se-krijat-zad-
Oresharski-news_425279.html# 

241 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786810822510
02/ Todor Krastanov 

много правилно го е казал. и му 
беше времето вече така да стане. 
http://www.novini.bg/news/138092-
%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B
3%D0%B5%D0%B9-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%
B2-
%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%8
A%D1%82-
%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B
5-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B
2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%
B0%D0%BD.html 

242 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786836889174
08/ Trayan Petkov 

A така! Борисов веднага запя друга 
песен и негласно се съгласи с 
кабинета, предложен от БСП. 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=4
0&oid=5785891 

243 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383916562890
31/ Trayan Petkov 

Сега се сетил ББ се да прави на 
народен човек. Той и Дянков 
крадяха доходите на хората, но сега 
решили да сменят политиката, като 
видяха че никой не ги иска! 
http://offnews.bg/index.php/197568/ge
rb-pravi-paralelno-pravitelstvo-vdiga-
dohodite 

244 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786855789172
19/ Katq Ivancheva 

Така и трябва! Прозрачност и 
честност! 
http://offnews.bg/index.php/197705/an
ton-kutev-vsichki-pregovori-shte-se-
vodyat-pred-mediite 

245 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383950562886
91/ Katq Ivancheva 

Потресена съм ГЕРБ как са си 
прекроявали законите и са целели 
да завземат властта и да установят 
диктатура 
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http://afera.bg/pozitsia/43577.html 

246 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786943955830
04/ Borisa Mirkovic 

Цветанов намерил кога. Никога 
повече милиционери и престъпници 
на власт. Сега надеждата ми е в 
еспертния кабинет с мандата на 
БСП, начело с Орешарски. 
http://afera.bg/pozitsia/43587.html 

247 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3384017596213
54/ Borisa Mirkovic 

Борисов падна и ДКЕВР почнаха да 
си признават някои уж малки 
грешки. време беше диктатурата да 
се сгормоляса. Вярвам, че 
експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това, 
което Борисов остави в наследство - 
разруха и огромни цени на тока! 
http://news.ibox.bg/news/id_14128664
21 

248 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3384037662878
20/ 

Antonio 
Lozanov 

Прав е! Диктатурата на Борисов-
Цветанов-Флоров падна. Сега 
експертното правителство на 
Орешарски е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на мизерията и 
милиционерщината 
http://news.ibox.bg/material/id_15636
39914 

249 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3384033596211
94/ 

Antonio 
Lozanov 

ГЕРБ искат да касират изборите, 
защото ги хванаха, че 
фалшифицират и всички ги 
изолираха. А с касиране на 
изборите бягат от отговорност и 
протакват нещата. Абсурдно иначе 
е да се искат втори избори от 
победителите. :) 

250 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3384017596213
54/ 

Antonio 
Lozanov 

ми те имали гърба на Борисов. Ей и 
3 пъти по-скъп ток ни давали, за да 
може Борисов да има 4 милиарда по 
сметка. 

251 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383933329555

Antonio 
Lozanov 

а бе как ще го е срам - виж го какъв 
е нагъл. Забатачи здраво България и 
се мъчи да избяга от отговорност.  
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30/ 

252 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383950562886
91/ 

Antonio 
Lozanov 

е то диктатура така се прави, Кате. 
Като има лобистки закони и като се 
прекроява изборния вот. 

253 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383916562890
31/ Boyan Linevski 

а бе вече отчаянието говори. никой 
вече не му се връзва на приказките. 
видяхме ги какви са крадци и 
милиционери всичките герберски 
кадри. че и с фалшиви дипломи 
министри! 

254 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3384037662878
20/ Boyan Linevski 

И аз съм съгласен със Станишев. 
Най-накрая всички видяха 
истинското лице на Борисов! 

255 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786986689159
10/ Boyan Linevski 

хахахахха! а бе вече отчаянието 
говори. никой вече не му се връзва 
на приказките. видяхме ги какви са 
крадци и милиционери всичките 
герберски кадри. че и с фалшиви 
дипломи министри! 

256 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786836889174
08/ Boyan Linevski 

Орешарски е експерт, който е 
признат от всички партии, така че 
надеждите ми да се оправи 
България са в него. 

257 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786855789172
19/ Boyan Linevski 

съгласен съм! експертното 
правителство начело с Орешарски 
има важна задача да изправи 
България на крака след герберските 
набези 

258 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786784355846
00/ Boyan Linevski 

Така е. Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което ГЕРБ 
ни тласнаха 

259 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3384037662878
20/ Milena Velinova 

Несъмнено! ГЕРБ са вече 
политически труп и изолацията в 
парламента го доказва. Ако иммат 
поне малко срам, трябва да върнат 
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мандата веднага! 

260 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383874296227
87/ Milena Velinova 

доживяхме да видим милиционер 
номер 1 да си дава имунитета! 

261 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383839029564
73/ Milena Velinova 

Да, така е, прав е Станишев. 
Постоянно се опитват да мамят и 
крадат и прибират комисионни и 
като ги хванат се чудят как да 
избягат от отговорност.  

262 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383822262899
74/ Milena Velinova 

нямат разбира се! Герберските 
кадри са с фалшиви дипломи! 
Никой от тях не може да се мери с 
истинският експерт Орешарски 

263 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383762896239
01/ Milena Velinova 

аз също. а и герб никога не си 
вземат поука от действията си! 
Вярвам, че правителство, създадено 
от истински експерти може да ни 
спаси от погрома, в който герб ни 
оставиха 

264 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383475529601
08/ Milena Velinova 

и с какви кадри? Борисовите кадри 
са без диплома! 

265 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786784355846
00/ Milena Velinova 

ГЕРБ нито имат партийна 
структура, нито имат кадри. 
Техните експерти са с фалшиви 
дипломи и не могат да се мерят с 
Орешарски 

266 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786855789172
19/ Milena Velinova 

да и той е експерт, уважаван от 
цялата общност, а не герберска 
калинка. 

267 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786986689159
10/ Milena Velinova 

абсолютно! поставят си хора на 
високи постове само и само за да 
захрабват повече. 

268 http://www.facebook.com/ Milena Velinova всяко управление различно от ГЕРБ 
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groups/360901110695666/
permalink/3786763689181
40/ 

ще бъде по-добро. 

269 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383475529601
08/ Todor Krastanov 

хахаха и той си няма на идея с 
какви кадри! много добра снимка! 
Бойко прави сега всичко напук и с 
цел да замаже положението за 
всички герберски гафове, 
включително и фалшифицирането 
на изборите. 

270 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383762896239
01/ Todor Krastanov 

затова предложението Орешарски 
да бъде премиер е много добро. 

271 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383822262899
74/ Todor Krastanov 

мда. той е уважаван и признат 
експерт от цялата общност. не може 
да се мери с герберските поставени 
лица. Пък бойко план за 
правителство бил направил. кои ли 
ще са тези поставени лица дето ще е 
излъгал да се набутат в плана му 

272 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383839029564
73/ Todor Krastanov 

Е, то това е манталитета на ГЕРБ - 
кради и бягай. Да връщат мандата, 
че да се почват същински действия. 
кабинета Орешарски има много 
работа след зулумите герберски 

273 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383365729612
06/ Todor Krastanov Това е краят на ГЕРБ 

274 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3383243062957
66/ Todor Krastanov 

Важното е, че диктатурата на ГЕРБ 
се сгромоляса. 

275 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3787083022482
80/ Todor Krastanov 

а такааа, падна диктатурата и се 
започнаха делата срещу ГЕРБ! 

276 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3787083022482 Todor Krastanov 

С такъв прокурор като Цацаров, 
няма да посмеят да го потулят. най-
накрая да имаме истински прокурор 
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80/ 

277 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786763689181
40/ Todor Krastanov 

а бе, не е съвсем всяко, но 
експертното правителство с 
Орешарски е много добър избор. 

278 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3786855789172
19/ Todor Krastanov 

Точно така! Радвам се, че ще има 
прозрачност в управлението. Да 
тероризират медиите и да 
затъмняват нещата беше освен 
приом на герберите! Успех! 

279 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3787083022482
80/ Todor Krastanov 

аз също. за момента се представя 
повече от добре.  

280 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383243062957
66/ Ognian Tzankov 

да, време беше. Пропагандата 
Борисов вече беше нагла. 

281 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383839029564
73/ Ognian Tzankov 

Безотговорно е така е. Новият 
кабинет Орешарски ще има много 
работа по възстановяването на 
държавността. 

282 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383822262899
74/ Ognian Tzankov 

А бе като му ги знам на Боко 
плановете - да, ама не-не-не 

283 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3383762896239
01/ Ognian Tzankov 

А бе и човекът е кадърен. 
неслучайно всички партии го 
признават като експерт. 

284 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3384037662878
20/ Ognian Tzankov 

ми да, ама Бойко се е запънал като 
магаре на лед - ни напред, ни назад. 
добре, че никой вече не се 
интересува от него. Време е 
България да се съвземе. И това ще 
стане с експертното правителство, 
начело с Орешарски 

285 
http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/ Ognian Tzankov 

ххахаххаа! нали Бойко е експерт по 
всичкология. Само де го хванаха с 
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permalink/3383916562890
31/ 

ръце в кацата с меда. 

286 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786855789172
19/ Ognian Tzankov 

Е, то друг като Борисов няма и дано 
няма ;) 

287 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786986689159
10/ Ognian Tzankov 

А бе то Бойко нали е експерт по 
всичко. Сигурно само той е на 
всички позиции в неговия кабинет. 
;) 

288 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3386680195947
28/ 

Milena 
Kraicheva 

Вярвам, че експертното 
правителство на Орешарски ще се 
справи с това, което Борисов остави 
в наследство - разруха и огромни 
цени на тока!  
http://www.standartnews.com/balgariy
a-
politika/royters_balgariya_izliza_ot_p
oliticheskata_kriza-189390.html 

289 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3789796955544
74/ 

Milena 
Kraicheva 

Във състояние са и експертното 
правителство на Орешарски е 
доказателство за това. 

290 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3789814155543
02/ Todor Krastanov 

Истина или измислица, но 
имунитетите на депутатите станаха 
много несигурно нещо. След 
Цветанов и Сидеров има 
"имунитетни" проблеми 
http://www.bulblog.com/?p=4986 

291 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3386707862611
18/ Todor Krastanov 

Как да влязат в комисията след като 
не се знае кой е с истинска диплома 
и кой набеден експерт? 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/
05/22/2066000_gerb_otkaza_da_vleze
_v_komisiiata_koiato_da_opredeli/ 

292 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3386729095942
39/ Todor Krastanov 

Герберските членове измислят 
начини да манипулират ЦИК. 
Трудно се пуска кокала, дори и като 
те хванат с 350 000 фалшиви 
бюлетини 
http://www.capital.bg/politika_i_ikono
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mika/2013/05/21/2065792_cik_pred_r
azpad/ 

293 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3789938322197
27/ Nina Lanina 

Борисов падна и се заговори за 
регулиране цените на тока. Надявам 
се, че експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с 
надписаните непосилни цени на 
тока!  
http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/bsp-shte-predloji-
zamraziavane-na-cenata-na-
toka,151414/#comment-newest 

294 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3789893388868
43/ Nina Lanina 

То Цветанов ако имаше срам, 
никога нямаше да подслушва и 
никога нямаше да има 6 
апартамента. 

295 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3786784355846
00/ Biser Ivanov 

Те ако бяха отговорни ГЕРБ никога 
нямаше да крадат така поголовно, 
че да се ошушка максимално народа 
и да излезе по улиците. 

296 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3789938322197
27/ Biser Ivanov 

дано се приеме, защото ГЕРБ ни 
даваха тока на три пъти по-високи 
цени от приетите. А Дянков ни 
държеше заплатите на минимум. 

297 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3789893388868
43/ Biser Ivanov 

Какъв срам? Цветанов се кле, че е 
невинен, пък излезе точно 
обратното. Човек, който има срам, 
има отговорност, а ГЕРБерите са 
напълно безотговорни. 

298 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3386729095942
39/ Biser Ivanov 

ГЕРБ трудно пускат кокала, макар и 
вече политически изолирани от 
всички. 

299 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3386855895929
71/ Biser Ivanov 

И на Борисов вече му е ясно, че 
няма как да прави правителство, 
нищо че уж е "победител" с 
фалшифицираните си бюлетини 
http://politics.actualno.com/Borisov-
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utre-objavjava-kabineta-i-vryshta-
mandata-news_425425.html 

300 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3789980055526
43/ Biser Ivanov 

И е време вече кабинета Орешарски 
да започне да работи по 
проблемите, които ГЕРБ оставиха 
след 4 години управление. 
http://politics.actualno.com/Borisov-
utre-objavjava-kabineta-i-vryshta-
mandata-news_425425.html 

301 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3386871395928
16/ Todor Krastanov 

Опаааа! Значи за изборите повечко 
бюлетини, повечко печатчета и 
Борисов се пробва да бяга по тъча с 
приказки за касиране на изборите 
http://bulgaria.actualno.com/Firmata-
s-pechatite-za-vota-Izrabotihme-
tolkova-kolkoto-ni-porychaha-
news_425382.html 

302 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3790005355523
90/ Todor Krastanov 

При Борисов, Цветанов и 
Флоров...Че и другите Герберски 
бръмбари и калинки 
http://bulgaria.actualno.com/Siderov-
kym-Cacheva-I-Vie-shte-vlezete-v-
zatvora-news_425374.html# 

303 

http://www.facebook.com/
groups/360901110695666/
permalink/3790024822188
62/ Milena Velinova 

След далаверите на ГЕРБ е нужно 
да има правителство и кабинета 
Орешарски ще има много важни 
задачи за решаване. 
http://politics.actualno.com/Siderov-
Pravitelstvo-trjabva-da-ima-za-da-se-
raznishtjat-dalaverite-
news_425413.html# 

304 

http://www.facebook.com/
groups/298629430265254/
permalink/3387033062578
66/ Milena Velinova 

И това ако не е Герберски ход за 
замазване на положението, та пак 
хубава работа! Как да не знаят кой 
оглавява НЕК! Цирк! 
www.novini.bg/news/138321-циркът-
продължава-в-нс-не-знаят-кой-е-
шеф-на-нек-но-го-викат-в-
залата.html 
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305 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3387049862576
98/ 

Antonio 
Lozanov 

Ми да го връща. Всички знаем за 
фалшивите бюлетини, многото 
печати и въобще всички машинации 
за изборите 
http://www.novini.bg/news/138340-
%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%
BA%D0%BE-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B
8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B
5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-
%D1%89%D0%B5-
%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B
D%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%
B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BE%D1%89%D0%B5-
%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B
5.html 

306 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3790082922182
81/ 

Antonio 
Lozanov 

ГЕРБ ще бранят интересите на 
избирателите зад фалшифицираните 
бюлетини 
www.novini.bg/news/138298-
красимир-ципов-в-герб-ще-
постъпим-така-както-избирателите-
ни-очакват.html 

307 

https://www.facebook.com
/groups/180972408633859/
permalink/5099625524015
08/ 

Antonio 
Lozanov 

Това е абсурдно! ГЕРБ ще бранят 
интересите на избирателите зад 
фалшифицираните бюлетини 
www.novini.bg/news/138298-
красимир-ципов-в-герб-ще-
постъпим-така-както-избирателите-
ни-очакват.html 

308 

http://www.facebook.com/
groups/180972408633859/
permalink/5099639590680
34/ Trayan Petkov 

Ми той Борисов няма експерти. Ето 
дори бившият му министър на 
енергетиката излезе с фалшива 
диплома, така че е в негов интерес 
да не представя правителство. 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=4
0&oid=5788891 
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309 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3387114262570
54/ Trayan Petkov 

Само Борисов има 4 млрд, както 
разбрахме. Нищо от това не може да 
ни учуди. Успех на правителството 
на Орешарски! 
http://offnews.bg/index.php/197987/si
derov-gerb-darzhi-miliardi-v-cherni-
kasi 

310 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3387199862561
98/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Дано, дано! Всички знаем колко 
много ГЕРБ обичат да бягат от 
отговорност. 
http://afera.bg/pozitsia/43645.html 

311 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3790454722145
63/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Пожелавам им успех! България има 
нужда от стабилизация и спасяване 
на държавността, която ГЕРБ газеха 
постоянно! 
http://news.ibox.bg/news/id_89941832
9 

312 

https://www.facebook.com
/groups/360901110695666/
permalink/3790505688807
20/ Todor Krastanov 

Несъмнено хората видяха, че 
гангстерският стил на ГЕРБ не 
решава проблемите, а се създават 
много нови! 
http://www.cross.bg/mikov-gerb-
mihail-1361127.html 

313 

https://www.facebook.com
/groups/298629430265254/
permalink/3387211495894
15/ Boyan Linevski 

Тия са луди! Герберските 
измислици-премислици няма да ги 
бъде! Експертното правителство на 
Орешарски е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което ГЕРБ 
ни тласнаха 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Публикувани коментари във форуми  

ПОСТОВЕ В МЕДИИ 13.05.-22.05.2013Г. 

№ АДРЕС ПОТРЕБИТЕЛ КОМЕНТАР 

1 

http://www.standartnews.com/
regionalni/globiha_4_partii_za
_nepochisteni_plakati_v_dupni
tsa-
188862.html?rand=0.4282193
97351265#comments 

toniks 

Ми те ГЕРБ се надяват да 
протакват времето и да им се 
размине. Та и плакатите няма 
да си свалят от сантимент към 
дните, когато са управлявали! 
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2 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
obshtestvo/tsatsarov_privika_s
hefa_na_dans_i_kalin_georgie
v-
188736.html?rand=0.9876757
784358249#comments 

toniks 

Ми крайно време беше да се 
разрови герберското гнездо с 
оси. то такава излагация беше с 
изборите, че въобще не е 
истина 

3 

http://www.standartnews.com/
mneniya-
intervyuta/vitkov_glas_narode
n_sme_leko_kastrirani_i_kasir
ani-
188822.html?rand=0.9392590
795395366#comments 

toniks 

България има нужда от 
програмно правителство и това 
може да стане само с 
програмата на БСП 

4 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/sugarev_horata_ne_ch
uha_konstruktivni_idei-
188865.html?rand=0.7150722
464418395#comments 

toniks 

България има нужда от 
програмно правителство и това 
може да стане само с 
програмата на БСП 

5 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/proshko_proshkov_gla
suvash_za_borisov_poluchava
sh_stanishev-
188866.html?rand=0.6001700
260910382#comments 

toniks 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

6 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/boyko_gerb_shte_iska
_kasirane_na_izborite-
188571.html?rand=0.0611681
9941257634#comments 

toniks 

ГЕРБ са в такъв шах-мат, че 
просто няма накъде, но се 
впъват като магарета на мост. 
След като управлението им ни 
докара до просешка тояга и 
фалшификациите на изборите, 
които правиха, вече са тотално 
аут. 

7 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/tsatsarov_udvoi_ohran
ata_si-
188537.html?rand=0.2366503
601018809#comments 

toniks 
 крайно време беше да се 
разрови герберското гнездо с 
оси! 
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8 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/tsatsarov_udvoi_ohran
ata_si-
188537.html?rand=0.6967557
515703661#comments 

toniks 

така трябва! Добре, че най-
накрая започнаха да излизат 
всички зулуми на ГЕРБ, та да 
се оттървем от тях! ГЕРБ 
разграбиха държавата и народа! 

9 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
obshtestvo/tsatsarov_nyama_o
snovanie_za_kasirane-
188586.html?rand=0.2508587
2517181607#comments 

toniks 

Бойко иска да протаква време, 
затова иска касиране на 
изборите и видиш ли да му се 
разминат обвиненията за 
фалшификациите. Никога 
повече ГЕРБерастки простотии 

10 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/borisov_naytezhkoto_
za_balgariya_e_koalitsiya_dps
_ataka_bsp-
188709.html?rand=0.6493322
630295388#comments 

toniks 
Най-тежкото за България е 
ГЕРБерасткото управление на 
милиционери и престъпници 

11 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/stanishev_gerb_ne_isk
at_da_sdadat_vlastta-
188600.html?rand=0.7595149
62139033#comments 

toniks 

Не само, че ГЕРБ не искат да 
сдадат властта, но са готови на 
всичко да не я сдадат от страх, 
че ще бъдат осъдени за 
престъпленията, които 
извършиха.  

12 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/dora_yankova_gotovi_
sme_na_kompromisi-
188863.html?rand=0.4016037
8699031907#comments 

toniks 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

13 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/andreev_tsatsarov_zna
e_za_sluchaya_kostinbrod_ot_
10_may-
188864.html?rand=0.2167982
161834453#comments 

toniks 
Най-тежкото за България е 
ГЕРБерасткото управление на 
милиционери и престъпници 

14 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649306#id_4655337 jelen 

България има нужда от 
програмно правителство и това 
може да стане само с 
програмата на БСП 
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15 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649311#id_4655345 jelen 

Видяхме от тези избори, че 
ГЕРБ са готови на всичко, само 
и само да не изпуснат властта - 
включително и да 
фалшифицират. Но вече са в 
тотален шах-мат и нямат ни 
един полезен ход. 

16 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649309#id_4655347 jelen 

Ми те ГЕРБ затова решиха с 
чували да подменят вота. Варна 
се разбунтува първа и не ще и 
да чуе за ГЕРБ, те затова 
Лиляна Павлова я "избраха" с 
чували. 

17 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649304#id_4655348 jelen 

България има нужда от 
програмно правителство и това 
може да стане само с 
програмата на БСП. 

18 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649303#id_4655351 jelen 

поредните изцепки на 
Цветанов. На него вече не му 
излизат пасиансите, щото 
всички го видяха какво 
представлява! Никога повече 
Герберски малоумщини! 

19 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649114#id_4655352 jelen 

ГЕРБ вече нямат ни един 
полезен ход и колкото повече 
се вкопчват във властта, 
толкова повече им излизат 
наяве злоупотребите и 
мизериите 

20 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649294#id_4655357 jelen 

Щото пък ГЕРБ не подменяха 
директно вота с предварително 
напечатани бюлетини в чували 
с двойни дъна. Варна се 
разбунтува първа и не ще и да 
чуе за ГЕРБ, те затова Лиляна 
Павлова я "избраха" с чували!  

21 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649297#id_4655360 jelen 

Как да не си го смениш като 
виждаш как ГЕРБ отчаяно 
сменя вота с предварително 
изпечатани бюлетини в чували 
с двойни дъна. Такава 
излагация може да има само от 
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ГЕРБ 

22 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649293#id_222256 jelen 

България има нужда от 
програмно правителство и това 
може да стане само с 
програмата на БСП. 

23 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649299#id_4655363 jelen 

Няма да стане това въобще. 
Борисов отчаяно се опитва да 
се върне на власт и да замаже 
положението, но няма вече ни 
един полезен ход. Излизат им 
кирливите ризи на ГЕРБ 

24 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/16/2062041_kak_
moje_da_se_osporiat_izborite_
vuprosi_i_otgovori/?p=0#addc
omment 

croushet 

ГЕРБ се изчерпаха откъм 
ходове и нищо не могат да 
направят. Колкото и да се 
впиват и самозаблуждават, че 
биха могли да управляват, на 
всички вече е ясно, че ГЕРБ са 
сбор на милиционери и 
престъпници, готови на всичко 
само и само да управляват и да 
грабят. 

25 

 

http://www.dnevnik.bg/izbori2013/2013/05/17/2062841_siderov_borisov_reag
ira_kato_uplashen_chovek_video/?p=0#addcomment 
 

croushet 

Борисов е отчаян и уплашен, че 
властта му се изплъзва от 
ръцете. Той си мислеше, че ще 
успеят да фалшифицират 
изборите, но не им се отдаде и 
сега отчаяно се опитват да 
измислят нещо я да протакат 
времето, я да замажат очите с 
популизъм и псевдо-
интелектуалщина. 

26 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/17/2062799_dps_
shte_okaje_suprotiva_na_bsp_
za_otmianata_na/?p=0#addco
mment 

croushet 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да оправи тоталната мизерия, 
оставена ни от ГЕРБ. Това 
може да стане само с 
програмата на БСП 

27 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/18/2063427_krasi
mira_medarova_izborite_biaha

croushet 
Идеята за касирането на 
изборите е на ГЕРБ, защото се 
видя, че са фалшифицирали 
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_legitimni/?p=0#addcomment голяма част от вота и никой не 
ги иска. Борисов вече няма 
полезен ход на действие 

28 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/17/2062443_bsp_
iska_parlamentut_da_se_svika
_na_21_mai/?p=0#addcomme
nt 

croushet 

Прав е Станишев. Време е да се 
започва работа, защото ГЕРБ 
ни докараха до пълна мизерия, 
от която е крайно време да 
започваме да се измъкваме.  

29 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/17/2062731_purv
oto_zasedanie_na_parlamenta_
shte_e_na_21_mai/?p=0#addc
omment 

croushet 

ГЕРБ се изчерпаха откъм 
ходове и нищо не могат да 
направят. Ясно е, че искат да се 
протаква времето, за да се 
прикрият зулумите им, но вече 
това е невъзможно. Време е да 
се започва работа, защото ГЕРБ 
ни докараха до пълна мизерия, 
от която е крайно време да 
започваме да се измъкваме.  

30 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/17/2062343_bori
sov_koaliciia_bsp_dps_i_ataka
_e_nai-
loshoto_za/?p=0#addcomment 

croushet 
Най-лошото за България е 
ГЕРБерасткото управление на 
милиционери и престъпници 

31 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/18/2063460_geor
gi_lozanov_v_denia_za_razmi
sul_imashe_ochevidna/?p=0#a
ddcomment 

croushet 

ГЕРБ се изчерпаха откъм 
ходове и нищо не могат да 
направят. Ясно е, че искат да се 
протаква времето, за да се 
прикрият зулумите им, но вече 
това е невъзможно. 

32 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/16/2060478_koga
_shte_ima_pravitelstvo/?p=0#a
ddcomment 

croushet 

Трябва да има правителство 
възможно най-скоро, защото 
положиението до което ни 
докараха ГЕРБ е вече 
непоносимо и колкото повече 
се протаква времето с цел да се 
замаскират зулумите на ГЕРБ, 
толкова повече затъва народа. 

33 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/16/2061875_nai-
lekiiat_mandat_v_narodnoto_s
ubranie_-
_474_glasa/?p=0#addcomment 

croushet 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да оправи тоталната мизерия, 
оставена ни от ГЕРБ. Това 
може да стане само с 
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програмата на БСП 

34 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/15/2061550_koi_
sa_deputatite_v_noviia_parlam
ent/?p=0#addcomment 

croushet 

Трябва да има правителство 
възможно най-скоро, защото 
положиението до което ни 
докараха ГЕРБ е вече 
непоносимо и колкото повече 
се протаква времето с цел да се 
замаскират зулумите на ГЕРБ, 
толкова повече затъва народа. 
България има нужда от 
програмно правителство, което 
да оправи тоталната мизерия, 
оставена ни от ГЕРБ. Това 
може да стане само с 
програмата на БСП 

35 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/16/2061401_zale
zut_na_gerb/?p=0#addcomme
nt 

croushet 

ГЕРБ вече нямат полезен ход и 
това е краят им. От началото на 
годината излагацията им е 
тотална. Те не са истинска 
партия, а лидерско 
формирование и сега Цветанов 
и Борисов като станат 
следствени, цялата партия ще 
се разпадне. 

36 

http://www.dnevnik.bg/intervj
u/2013/05/15/2061189_ljutvi_
mestan_izbiram_intelekta_na_
oresharski_pred/?p=0#addcom
ment 

croushet 
Трябва да се съглася с него. 
Интуицията на Бойко ни докара 
до просешка тояга!  

37 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
17/2062778_nevuzmojnoto_pr
avitelstvo/?p=0#addcomment 

croushet 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да оправи тоталната мизерия, 
оставена ни от ГЕРБ. Това 
може да стане само с 
програмата на БСП 

38 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
17/2062802_kude_otide_roms
kiiat_vot/?p=0#addcomment 

croushet 

Борисов е отчаян и уплашен, че 
властта му се изплъзва от 
ръцете. Той си мислеше, че ще 
успеят да фалшифицират 
изборите, но не им се отдаде и 
сега отчаяно се опитват да 
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измислят нещо я да протакат 
времето, я да замажат очите с 
популизъм и псевдо-
интелектуалщина. 

39 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
17/2062836_vuprosite_sled_iz
borite/?p=0#addcomment 

croushet 

Кога най-накрая ще се започнат 
фактически действия за 
излизане от мизерията, в която 
ГЕРБ ни вкараха? 

40 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
17/2062817_vsichkata_ikono
mika_vtasala/?p=0#addcomme
nt 

croushet Ми то ГЕРБ се постараха с 
икономиката никаква да я няма. 

41 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
17/2062749_noviiat_parlament
_zapochva_rabota_na_21_mai/
?p=0#addcomment 

croushet 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да оправи тоталната мизерия, 
оставена ни от ГЕРБ. Това 
може да стане само с 
програмата на БСП 

42 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
16/2062208_zapoznaite_se_s_
noviia_parlament/?p=0#addco
mment 

croushet 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да оправи тоталната мизерия, 
оставена ни от ГЕРБ. Това 
може да стане само с 
програмата на БСП 

43 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
16/2062214_zalezut_na_gerb/?
p=0#addcomment 

croushet 

Трябва да има правителство 
възможно най-скоро, защото 
положиението до което ни 
докараха ГЕРБ е вече 
непоносимо и колкото повече 
се протаква времето с цел да се 
замаскират зулумите на ГЕРБ, 
толкова повече затъва народа. 

44 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
16/2062198_pobedenite_pobe
diteli/?p=0#addcomment 

croushet 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да оправи тоталната мизерия, 
оставена ни от ГЕРБ. Това 
може да стане само с 
програмата на БСП 
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45 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/13/rumen-
petkov-obvini-slujebniia-
kabinet-za-organizaciiata-na-
vota.187861?utm_source=start
&utm_medium=rssbox_dnes&
utm_campaign=tema#commen
t-newest 

Вероника 

Точно така си е - Райков не си 
свърши работата по изборите, 
само се чудя поради 
некадърност или по поръчка от 
ББ?! 

46 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/14/bylgariia-
izbra-byrkotiiata-gerb-niama-
povod-za-
praznuvane.187981?utm_sourc
e=start&utm_medium=rssbox_
dnes&utm_campaign=tema#co
mment-newest 

анонимен 

Точно така си е - пироват 
победа за ГЕРБ, и то след като 
масово подкупваха комисиии, 
бедни българи и роми да 
гласуват за тях... В пълна 
изобалция са! 

47 

http://www.plovdivchanin.com
/2013-01-07-14-16-25/19955-
%D0%9D%D0%B0-
%D1%84%D0%B8%D0%BD
%D0%B0%D0%BB%D0%B0
-
%D0%91%D0%A1%D0%9F-
%D0%BD%D0%B0%D1%81
%D1%82%D0%B8%D0%B3
%D0%B0-
%D0%93%D0%95%D0%A0
%D0%91-%D1%81-3-14-
%D1%80%D0%B0%D0%B7
%D0%BB%D0%B8%D0%BA
%D0%B0.html 

Надежда 

Ако не бяха купените гласове 
можеше и дори да бъде 
обратното! Ама сега ГЕРБ се 
чуди какво да прави след 
пировата си победа! 

48 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/13/2059816_izbo
ri_2013_ili_da_se_opletesh_v_
sobstveniia_si/?p=0#addcomm
ent 

мани 

Сценарият на ГЕРБ си беше 
добър, ама прокуратурата го 
обърка като хвана половината 
от фалшивите бюлетини.... 
Затова сега ГЕРБ са 3% над 
основната опозиционна сила 
БСП, колкото победата им да е 
Пирова (не могат да 
управляват) и да си припомнят 
приказката "хитрата сврака - с 
двата крака в батака"! 
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49 

http://www.newsline.bg/news/
%D0%B1%D1%8A%D0%BB
%D0%B3%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D1%8F/item/1508
-%D0%BE%D1%82-
%D0%BA%D0%B0%D0%B
A%D0%B2%D0%BE-
%D1%81%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%BA
%D1%80%D0%B8-
%D0%B1%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D1%81%D0%BE
%D0%B2 

Ivan Yanev 

Брей, завалията... Това за 
сърбина не ми се вярва, ама 
тукашните му "приятели"-
бизнесмени също не са малко. 
Каквото сам си направиш, друг 
не може... 

50 

http://pressadaily.bg/publicatio
n/14983-
%D0%94%D0%B2%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D0%BE%D0%B9
%D0%BD%D0%B8-
%D0%B2-
%D0%BA%D1%80%D0%B5
%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D1%82%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%94%D0%9F%D0%A1
%D0%9A%D1%8A%D1%80
%D0%B4%D0%B6%D0%B0
%D0%BB%D0%B8/ 

Дони 

Как не ги дострамя търновчани, 
плевенчани и монтанци - та 
Цвъки, Цецка и Фидоска са 
нужни като слънцето и въздуха 
на вяко живо същество! Какво 
ще прави сега без тях 
Лидерът?!? 

51 

http://pressadaily.bg/publicatio
n/14981-
%D0%9A%D0%B0%D1%80
%D0%BE%D0%BB%D0%B5
%D0%B2:-
%D0%A1%D0%BB%D0%B5
%D0%B4%D0%B2%D0%B0
%D1%89%D0%B8%D1%8F
%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%BC%D0%B8%D0%B5
%D1%80-%D1%89%D0%B5-
%D0%B5-
%D0%9E%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B0%D1%80

Стан 

Въобще не се учудвам на 
изолацията, в която изпаднаха 
ГЕРБ! С такова арогантно 
поведение не можеш да 
спечелиш партньори... Бяха 
сигурни, че манипулациите с 
бюлетините ще им осигурят 
пълна победа! 
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%D1%81%D0%BA%D0%B8/ 

52 

http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=1983909#comment
s 

Таня 

Целият зор на ГЕРБ е бил за 
тези нищожни 3.9% След като 
дори масовите фалшификации 
на вота не им помогнаха за по-
изразителна победа - значи 
хората наистина не могат да ги 
понасят... 

53 

http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=1983847#comment
s 

Васа 

ГЕРБ ще се правят че не са 
разбрали оглушителната 
плесница, която получиха на 
изборите... Ама дори да искат, 
не могат да съставят 
правителство и да управляват - 
просто нямат подкрепа, нито в 
парламента, нито от хората, 
нито от чужбина! 

54 

http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=1982611#comment
s 

Жоро 

Фидоошу сега ще разбере, 
какво значи да си редови 
депутат, ама за кратко - 
прокуратурата нещо силно се е 
заинтересувала от нейната 
епохална финансова дейност в 
последните 4 години, че скоро 
и без имунитет може да остане! 

55 

http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=1982859#comment
s 

обикновен 
гражданин 

Анализът е много точен - с 
допълнението, че арестът  на 
Цветано, (а и на останалите 
двама от триумвирата, които се 
защитават взаимно) би върнало 
доверието на обществото в 
правоохранителните 
институции! 

56 

http://www.plovdivchanin.com
/2013-01-07-14-16-
25/%D0%91%D1%8A%D0%
BB%D0%B3%D0%B0%D1%

чичо 
Победата на ГЕРБ е просто 
пирова - тепърва ще има да 
съжаляват за това.... 
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80%D0%B8%D1%8F/20095-
%D0%91%D0%A1%D0%9F-
%D0%B8-
%D0%90%D1%82%D0%B0
%D0%BA%D0%B0-
%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1%D1%89-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1
%D0%B8%D0%BD%D0%B5
%D1%82-%D1%81-
%D0%94%D0%9F%D0%A1.
html 

57 

http://www.mediapool.bg/%D
0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BA%D1%83%D1%80%D0
%B0%D1%82%D1%83%D1
%80%D0%B0%D1%82%D0
%B0-
%D0%BA%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%B3%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%87
%D0%BD%D0%BE-
%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8
%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%B8%D0%BC%D1%83
%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
news206335.html 

анонимен 

Прокуратурата е права - 
безсмислено е да гони Цветанов 
и той да им бяга с разни 
финтове - като започне 
парламента заседания ще му 
вземе имунитета от раз! 

58 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/15/dostoini-
prokurori-nishto-viarno-niama-
v-skandala-v-
kostinbrod.188079#comment-
newest 

АНОНИМЕН 

ТОВА ЛИ УСПЯ ДА 
ИЗМИСЛИ ЗА 5 ДНИ 
"МОЗЪЧТНИЯ ТРЪСТ" НА 
ЦВЕТАНОВ?!? ЯВНО ВСЕ 
ПАК КОМПРОМАТИТЕ ОТ 
ПНЕЗАКОННИТЕ 
ПОДСЛУШВАНИЯ СА 
ВЛЕЗЛИ В РАБОТА ЩОМ Е 
НАЛИЦЕ ОПИТ 
"ИМПЕРИЯТА ДА ОТВЪРНЕ 
НА УДАРА!!! АМА МНОГО 
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ПЛИТКОСКРОЕНО, БЕ.... 

59 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/15/dostoini-
prokurori-nishto-viarno-niama-
v-skandala-v-
kostinbrod.188079#comment-
newest 

достоен 
гражданин 

Хора, обърнете внимание, че 
тези "достойни прокурори" 
дори не са се осмелили да се 
подпишат, въпреки 
компроматите с които са 
изнудвани... Пеленгатора прави 
последен опит да спаси кожата 
от прокурорските проверки 
срещу него, които досега са 6 - 
колкото са и апартаментите 
му... 

60 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/15/dostoini-
prokurori-nishto-viarno-niama-
v-skandala-v-
kostinbrod.188079 

анонимен 

До Анонимен284: като не 
трябва да ги изнасят защот го 
правят - нали уж са "достойни 
прокурори"?!? Ако въобще са 
прокурори, а не пеленгаторите 
на Цвинокио!!! 

61 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/15/dostoini-
prokurori-nishto-viarno-niama-
v-skandala-v-
kostinbrod.188079 

анонимен 

До ВОЙНА ТРЯБВА: Военната 
хунта я реализират от 4 госдини 
ГЕРБ - полицията превишава 
броя на цялата останала 
администрация, но не се бори с 
престъпността, а я зохранява.... 
Горко на обикновените 
граждани, които не се числят 
към милиционерския клан... 

62 

http://www.dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/15/ako-ne-me-
izberat-za-premier-vlizam-v-
ns-kani-se-
borisov.188076#comment-
newest 

анонимен 

ПОРЕДЕН ПРИМЕР ЗА 
НЕАДЕКВАТНО ПОВЕДЕНИЕ 
НА ББ - ВЪОБРАЗЯВА СИ, ЧЕ 
Е АБОНИРАН ЗА ВЛАСТТА. 
ДОНЯКЪДЕ  МЕРКИ НА 
ВОЕННАТА ХУНТАТА , 
КОЯТО НИ ПРИЛАГА ВЕЧЕ 4 
ГОДИНИ МУ ДАВАТ 
ОСНОВАНИЕ ДА СМЯТА, ЧЕ 
Е НЕЗАМЕНИМ И 
НЕДОСЕГАЕМ. АМА СКОРО 
И В ПАНДЕЛАТА ДА ОТИДЕ 
- САМО ПРОКУРАТУРАТА 
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ДА ИМА ВОЛЯ ДА 
ПРОДЪЛЖИ ДА РАЗРАВЯ 
АВГИЕВИТЕ ОБОРИ НА 
ПРЕДИШНОТО 
УПРАВЛЕНИЕ!!! 

63 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5771771#com
mentsBlock 

dimitar_di 

Гледах перфектната 
пресконференция на 
прокуратурата - ако "мозъчния 
МВР тръст" не беше извадил 
части от следственото дело за 
да ги прати до медиите извън 
контекста в който са събрани за 
да заблуди обществото, нямаше 
да получат такъв оглушителен 
шамар! Но ГЕРБ прекалиха с 
инсинуациите, накрая всички са 
им виновни че се оказаха с 
пирова победа от 3.9% и пълна 
изолация! 

64 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5771871#com
mentsBlock 

dimitar_di 

Директорът на ДАНС не може 
да знае какви компромати има 
ЦЦ и кого точно е изнудил да 
изнесе материалите по 
прокурорската проверка за 
печатницата в Костинброд. А 
Райков се опитва да намери 
виновен за теча на 
информацията,вместо да си 
признае очевадното -  оказа се 
неспособен да организира 
изборите (основното нещо, за 
което беше и назначен)! 

65 

http://www.plovdivchanin.com
/component/content/article/68-
%D1%80%D0%B5%D0%BA
%D0%B0%D1%82%D0%B0/
20306-
%D0%9A%D0%B0%D1%82
%D0%BE-
%D0%B0%D1%80%D0%B5
%D1%81%D1%82%D1%83%
D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%A6%D0%B2%D0%B5

варненец 

Съвсем реална е тази 
перспектива за доскорошните 
влъстелини на България! Да не 
забравяме и дясната ръка на 
тези двамцата - Фло, който 
също трябва да им прави 
компания в новото 
местожителство! 
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%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B8-
%D0%91%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D1%81%D0%BE
%D0%B2,-
%D0%93%D0%95%D0%A0
%D0%91-%D1%89%D0%B5-
%D0%BE%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%BD%D0%B5
-%D1%81-95-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D1%82%D0%B0
%D1%82%D0%B0-%29.html 

66 

http://www.plovdivchanin.com
/%D0%9A%D0%BE%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D0%B0%D1%80%D0%B8
/20307-
%D0%9F%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B4%D0%B8
%D0%B2%D1%87%D0%B0
%D0%BD%D0%B8-
%D1%82%D1%80%D1%8A
%D0%B3%D0%BD%D0%B0
%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%8A%D0%B
C-
%D0%BC%D0%B0%D0%B9
%D0%BD%D0%B0%D1%82
%D0%B0-
%D1%81%D0%B8-
%D0%A1-
%D0%BE%D0%B2%D1%87
%D0%B8-
%D0%BA%D0%B5%D1%84.
html 

варненец 

Случаят е същият като във 
Варна, откъдето тръгнаха 
протестите през февруари, а 
сега печели ГЕРБ. Обяснението 
е просто - вчера прокуратурата 
обясни откъде са се набавяли 
бюлетини за подмяна на 
реалния вот и манипулациите 
на ГЕРБ станаха световно 
известни! 

67 

http://bulgaria.actualno.com/B
orisov-blagodari-na-
prokuraturata-
news_424616.html# 

анонимен 

Много дебелоочие и наглост се 
изизскват за да се напише 
подобно писмо! ББ подкрепи 
първо протестите и 
самозапалванията на хората 
срещу неговото управление, а 
сега подкрепя и действията на 
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прокуратурата разкриваща 
градниозните манипулации на 
вота от ГЕРБ! Уникално 
шизофренично поведение! 

68 

http://www.cross.bg/1360417 Nona Veleva 

Цацаров бръкна в змийското 
гнездо, трябва да го пазят!След 
като се разбра, че не може да се 
има доверие на ГДБОП, сега и 
ДАНС се издъни. Явно Ц.Ц. 
още дърпа конците и си има 
хора навсякъде… 

69 
http://www.cross.bg/1360415 Краси 

Е, ЦЦ и ББ вече разбраха, че не 
могат да водят гл.прокурор за 
носа!!! 

70 

http://www.frognews.bg/news
_54511/Atanas_Atanasov_Nia
ma_s_koi_da_raboti_prokuratu
rata/#comment 

електорат 

Цацаров просто им развали 
схемите - ГЕРБ се бяха 
приготвили да ни управлят 
вечно със страх, шантаж и 
подмяна на вота! На практика, 
ако не се беше намесила 
прокуратурата това щяха да 
бъдат последните ни избори! 

71 

http://www.frognews.bg/news
_54480/TSatsarov_Dostoinite_
prokurori_sa_po-
gramotni_i_ne_sa_anonimni/#
nnn_778580 

Бони 

Те милиционерите не се славят 
с особена грамотност - дори 
"анонимката" си не са могли да 
напишат без правописни 
грешки... при тях ЦЦ е титан на 
мисълта, правоговора и 
писането! 

72 

http://www.grama.bg/%D0%B
3%D0%BB%D0%B0%D0%B
2%D0%BD%D0%B8%D1%8
F%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%BA%D1%83%D1%80
%D0%BE%D1%80-
%D1%81%D0%BE%D1%82
%D0%B8%D1%80-
%D1%86%D0%B0%D1%86
%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D0%B2-
%D1%81%D1%8A%D1%81-

Симо 

Гл.прокурор се оказа силен и 
смел мъж - успя да предизвика 
гнева на "частното ГДБОП" на 
Цвинокио! дано да го опазят, 
защото иначе ще се върне 
мракобесната военна диктатура 
на ГЕРБ! 
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%D0%B7/comment-page-
1/#comment-1866 

73 

http://www.mediapool.bg/%D
0%B1%D1%81%D0%BF-
%D0%BE%D0%B1%D0%BC
%D0%B8%D1%81%D0%BB
%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1
%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D1%82%D0%B0
%D1%82%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF
%D1%83%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%82-
%D0%B3%D1%80%D1%83
%D0%BF%D0%B8%D1%82
%D0%B5-
%D1%81%D0%B8-
%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7
%D0%B0%D0%B2%D0%B8
%D1%81%D0%B8%D0%BC
%D0%B8-news206406.html 

анонимен 

Това със закони няма да стане - 
трябва съвест и неподкупност... 
Депутатите трябва да 
подписват декларации за 
лоялност, ама дали ще ги 
спазват не е сигурно! 

74 

http://news.ibox.bg/material/id
_1472314028/#clist michael 

Никой не вярваше, че 
гл.прокурор ще се опълчи така 
непоколебимо срещу ОПГ, 
която 4 години беше начело на 
държавата! Дано остане така и 
до края, за да повярват хората 
отново в институциите и 
държавата! 
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http://www.novini.bg/news/13
7250-
%D0%BC%D0%B0%D1%8F-
%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B0-
%D0%B3%D0%B5%D1%80
%D0%B1-%D0%B5-
%D0%BE%D1%81%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%BD
%D0%B8%D1%8F%D1%82-
%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%BF%D1%83
%D0%BB%D0%B0%D1%82
%D0%BE%D1%80-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B7-
%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D0%BB%D0%B5%D0%B4
%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B5-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%B8%D0%BD%D0%B8
-page_id1.html 

Зоя 

Факт е, че ГЕРБ манипулираха 
като за световно на предишните 
и тези избори. Дано никога 
повече не влязат във властта! 

76 

http://www.novini.bg/news/13
7253-
%D0%B3%D0%B5%D0%BD
-
%D0%B0%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D0%B0%D1%81
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B3%D0%B5%D1%80
%D0%B1-
%D0%B1%D1%8F%D1%85
%D0%B0-
%D1%85%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B0%D1%82
%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B4%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B8-
%D0%B2%D0%B4%D0%B8
%D0%B3%D0%BD%D0%B0

Stoyan Popov 

Факт е, че гл.прокурор си 
върши работата без да се 
съобразява с "височайшите" 
внушения от  върховете на 
Олимп, пардон на ГЕРБ! Само 
така можем отново да 
повярваме, че имаме държава! 
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%D1%82-
%D0%BF%D0%B0%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D0%BB
%D0%BE%D0%BD%D0%B0
.html 

77 

http://www.novini.bg/news/13
7253-
%D0%B3%D0%B5%D0%BD
-
%D0%B0%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D0%B0%D1%81
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B3%D0%B5%D1%80
%D0%B1-
%D0%B1%D1%8F%D1%85
%D0%B0-
%D1%85%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B0%D1%82
%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B4%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B8-
%D0%B2%D0%B4%D0%B8
%D0%B3%D0%BD%D0%B0
%D1%82-
%D0%BF%D0%B0%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D0%BB
%D0%BE%D0%BD%D0%B0
.html 

Пепи 

Неочаквано за ГЕРБ 
назначеният от тях прокурор се 
еманципира! И настанаха 
проблемите на вождовете там... 

78 

http://www.bnews.bg/article-
76655?notification=%3Cdiv%
20class=%22notification_ok%
22%3E%D0%9A%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D0%B0%D1%80%D
1%8A%D1%82%20%D0%B2
%D0%B8%20%D0%B5%20
%D0%BF%D1%80%D0%B8
%D0%B5%D1%82%3C/div%
3E 

Васко 
Президентът и сл.премиер са 
отговорни за манипулирането 
на изборите! 
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79 

http://www.bnews.bg/article-
76650?notification=%3Cdiv%
20class=%22notification_ok%
22%3E%D0%9A%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D0%B0%D1%80%D
1%8A%D1%82%20%D0%B2
%D0%B8%20%D0%B5%20
%D0%BF%D1%80%D0%B8
%D0%B5%D1%82%3C/div%
3E 

ВВ Логично правителството ще се 
състави с мандата на БСП! 

80 

http://www.bnews.bg/article-
76599?notification=%3Cdiv%
20class=%22notification_ok%
22%3E%D0%9A%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BD%
D1%82%D0%B0%D1%80%D
1%8A%D1%82%20%D0%B2
%D0%B8%20%D0%B5%20
%D0%BF%D1%80%D0%B8
%D0%B5%D1%82%3C/div%
3E 

Траян 
Няма да го махне, зеащото 
означава да признае и 
собствената си отговорност! 

81 

http://www.dnes.bg/temida/20
13/05/16/dvoina-ohrana-pazi-
cacarov-ot-
dnes.188205?utm_source=start
&utm_medium=rssbox_dnes&
utm_campaign=tema#commen
t-newest 

Гошо 

С основание се страхува за 
живота си - в Италия гръмнаха 
прокурора Фалконе, който 
поведе война с мафията! 

82 

http://www.dnes.bg/politika/20
13/05/16/biuletinite-ot-
kostinbrod-stignaha-do-
briuksel.188186#comment-
newest 

Сара 

Не само неуки, но и свикнали 
да играят нечестно - това са 
ГЕРБ! А сега глупостите им се 
обсъжват и в Европарламента! 

83 

http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=1987923#comment Соня 

Ясно е, че правителствтото ще е 
програмно и експерно - със 
мандата на БСП! А ГЕРБ ще 
ближе рани в ъгъла... 

84 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/cvetan-
cvetanov-shte-podade-molba-
za-svaliane-na-imuniteta-

sonka.74 

Лидерите на ГЕРБ редовно се 
кълнят в разни неща, които на 
следващия ден се оказват пълна 
лъжа! Не знам кой им вярва 
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si,151101/#comment-newest още - печатницата на 
общинския съветник на ГЕРБ е 
започнала да печати още преди 
да е сключила договора с МС, 
защото всичко е било 
предварително планирано... 

85 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/borisov-
gerb-shte-predloji-kabinet-na-
malcinstvoto-makar-i-toi-da-
ne-byde-
priet,151097/#comment-
newest 

sonka.74 

Гледах пресконференцията - 
много голяма наглост и 
дебелоочие...Не отговориха на 
нито един въпрос по същество, 
но успяха да обяснят, че след 
като подкрепиха протестите 
срещу себе си, сега подкрепят и 
касирането на изборите, които 
са "спечелили"... 

86 

http://www.dnes.bg/politika/20
13/05/16/cvetanov-aut-ot-
kabinet-na-
gerb.188226?utm_source=start
&utm_medium=box&utm_ca
mpaign=top%2Bnews%2B#co
mment-newest 

Кико 

Невероятни висоти стига 
наглостта на ББ и ЦЦ - вместо 
ад се крият от хората и да 
замълчат от срам, седнали да се 
репчат на журналистите без да 
им отговарят на въпросите... И 
тази конференция всички 
чакаха 4 дни?!? 

87 

http://www.dnes.bg/politika/20
13/05/16/dans-i-prokuratura-
da-se-razberat-iska-
raikov.188223#comment-
newest 

Мария 

До Анонимен5: Охрната му е 
повече от нужна, защото за 
пръв път в БГ гл.прокурор 
наистина се опълчи на мафията, 
а тя кардинално си разчиства 
враговете! Предишните само 
кротко си прибираха 
заплатите.. 

88 

http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=1990729#comment
s 

Милена 

Много добър анализ - за пръв 
път след Татарчев и Филчев, 
хората разбраха че 
прокуратурата можела да 
работи и в техен интерес! Дано 
Цацаров осъди някой политик, 
за да си върнем доверието в 
държавата! 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
23/05/2013	  
	  

71	  
	  

89 

http://pressadaily.bg/publicatio
n/15236-
%D0%A8%D0%B5%D1%84
%D0%BE%D0%B2%D0%B5
-%D0%BD%D0%B0-
%D0%94%D0%90%D0%9D
%D0%A1-%D0%B8-
%D0%9C%D0%92%D0%A0-
%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1
%D0%B8%D0%BD%D0%B5
%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%A6%D0%B0%D1%86
%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D0%B2/ 

Боко 

Този път МВР и ДАНС няма да 
се измъкнат с дежурните 
мантри, че нищо подобно няма. 
Цацаров не е като предишните 
гл.прокурори - иска реални 
проверки и най-вече резултат! 

90 

http://19min.bg/news/8/44695.
html#comments Щиляна 

Боко подкрепи и протестите 
срешщу себе си, които свалиха 
правителството на ГЕРБ, после 
уж подкрепи и наемането на 
паралелния преброител за 
изборите, а сега иска касиране 
на изборите, които "спечели". 
Шизофренично поведение! 

91 

http://www.24chasa.bg/Article.
asp?ArticleId=1990696 stoyan13 

АКО ИЗБОРИТЕ БЯХА 
ДРУГАТА СЕДМИЦА 
СВОБОДНОТО ПРОПАДАНЕ 
НА ГЕРБ В ПРОПАСТТА 
ЩЕШЕ ДА ДОНЕСЕ ПОНЕ 
ОЩЕ 10% НА БСП. А 
КОЛКОТО ДО 
ОРГАНИЗИРАНИЯ ВОЙ В 
ТОЗИ ФОРУМ - ЛиЧИ СИ 
НЕПОДРАЖАЕМИЯт СТИЛ 
НА МВР, НЕЗАВИСИМО 
ДАЛИ СЕ МАСКИРА КАТО 
"ДОБЛЕСТНИ ПРОКУРОРИ" 
ИЛИ СЛУЧАЙНИ ФОРУМЦИ! 
:-)  

92 

http://www.24chasa.bg/Article.
asp?ArticleId=1992264 stoyan13 

ВЪПРЕКИ 
ШИЗОФРЕНИЧНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ НА ББ И ГЕРБ, 
КОИТО ИСКАТ КАСИРАНЕ 
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НА УЖ "СПЕЧЕЛЕНИТЕ" ОТ 
ТЯХ ИЗБОРИ - 
ПАРЛАМЕНТЪТ СЕ СЪБИРА 
НА 21 МАЙ. ТАКА СТАНА 
ЯСНО, ЧЕ ОТ ТЯХ ВЕЧЕ 
НИЩО НЕ ЗАВИСИ В 
ДЪРЖАВАТА! 

93 

http://www.24chasa.bg/Article.
asp?ArticleId=1990646 stoyan13 

ББ просто няма полезен ход и 
затова иска касиране на 
"спечелените" от ГЕРБ избори. 
В този формат парламентът 
постоянно ще го бламира и 
унижава, та затова разиграва 
малко театро - за да се върне за 
кратко в светлината на 
прожектора! Но пак неговите 
"калинки" му погодиха номер, 
щото го заблудиха поради 
некомпетентност относно 
процедурата за това... Мъка! 

94 

http://www.24chasa.bg/Article.
asp?ArticleId=1991751 stoyan13 

И британският "Икономист" 
днес пише, че макар и 
спечелени математически на 
практика ГЕРБ загуби тези 
избори поради невъзможност 
да управлява. След като ГЕРБ 
осъзнаят този факт, предвид 
манталитета на "лидера" им 
големите тръшкания и влизания 
в болници тепърва предстоят... 

95 

http://www.24chasa.bg/Article.
asp?ArticleId=1992712 stoyan13 

Ето че и Президентството 
започна да се чисти от пипалата 
на Цветанов! Щом изнася навън 
информация - да си търси друга 
работа. Сега наред са ДАНС и 
ГДБОП, особено последната 
обслужвала "елита" на ГЕРБ 
дотам, че да покровителства 
наркоразпространението... 

96 

http://www.24chasa.bg/Article.
asp?ArticleId=1992737 stoyan13 

Дакива мащабни изборни 
издънки не е имало в България, 
от Алеково  време. Но ето че 
при служебния премиер-
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дипломат, обслужващ ГЕРБ, 
лъснаха пред народа... 

97 

http://www.24chasa.bg/Article.
asp?ArticleId=1991675 stoyan13 

Брей, не миряса този ББ, пак 
прави нечисти внушения - 
ГЕРБ като има контролиран вот 
и стройна организация за 
манипулиране на вота, той си 
мисли че и другите партии са 
като него?! 

98 

 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1991788 
 stoyan13 

Сега разбрахме защо 
печатницата на ГЕРБ в 
Костинброд е започнала да 
печати още преди да бъде 
възложена официално с 
договор поръчката - за да може 
да насмогне на почти двойното 
количество бюлетини "нужни" 
на ГЕРБ за служебна победа... 

99 

http://www.frognews.bg/news
_54560/Prezidentat_osvobodi_
TSvetlin_Iovchev/#comment 

stoyan13 

Според мен Президентът се 
чисти от всички, които са 
моглида съдействат на 
Цвинокио да го подслушва и да 
изнасят инфо към него и МВР 
компания... 

100 

http://www.frognews.bg/news
_54560/Prezidentat_osvobodi_
TSvetlin_Iovchev/#nnn_78038
5 

бг 

Точно ГЕРБ започна да 
експериментира върху хората 
новите си военни играчки - и 
даже разбрахме как (и то само с 
устна заповед или фиктивно 
разрашение, след което следите 
се замитат). Не са само 
последните внесени 16 мобилни 
подслушвателни автомобила, 
имат си и БТР-"Котки", за 
които екс министър Цонев 
обясни как носят на борда си 
психотронно оръжие, 
използвано уж за борба с 
масовите безредици! 
Пенсионерите от бившата 
ДС(които трудно се оправят с 
компютър) ряпа да ядат пред 
днешното герберско МВР! 
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101 

http://www.dnes.bg/politika/20
13/05/18/borisov-pred-buzek-
gerb-ostava-viarna-na-
izbiratelite-
si.188420#comment-newest 

настоящ 

ТАКА СИ Е ЕДИНИЯТ БИВШ 
ПОЗДРАВЯВА ДРУГИЯ 
БИВШ. И КАКВО ОТ ТОВА - 
НАЛИ СА БИВШИ И ОТ ТЯХ 
ВЕЧЕ НИЩО НЕ ЗАВИСИ! 

102 

http://www.dnes.bg/politika/20
13/05/18/borisov-pred-buzek-
gerb-ostava-viarna-na-
izbiratelite-
si.188420#comment-newest 

анонимен 

ГЕРБ може и да остана вярна на 
избирателите си, ама те я 
напуснаха вкупом... Та затова 
сега е този смешен опит да се 
правят, че са значими и да си 
стискат имунетите докрай... 

103 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649309#id_4655347 jelen 

Ми те ГЕРБ затова решиха с 
чували да подменят вота. Варна 
се разбунтува първа и не ще и 
да чуе за ГЕРБ, те затова 
Лиляна Павлова я "избраха" с 
чували. 

104 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649294#id_4655357 jelen 

Щото пък ГЕРБ не подменяха 
директно вота с предварително 
напечатани бюлетини в чували 
с двойни дъна. Варна се 
разбунтува първа и не ще и да 
чуе за ГЕРБ, те затова Лиляна 
Павлова я "избраха" с чували!  

105 

http://www.cross.bg/1360885 Lubo 

Страх ги е от народната любов 
не ще и дума! И тия пари пак от 
народния джоб. На всички ни е 
ясно как "победителят Герб" 
спечели изборите - с 
фалшификации и измами, 
затова и сега наблягат на 
охраната.  

106 

http://www.cross.bg/1360886 Joro 

Бойко сигурно ходил до 
Костинброд да види дали 
достатъчно правдоподобни са 
фалшивите бюлетини за 
подправяне на вота на народа! 
И затова плаща пак с народни 
пари! 

107 
http://www.cross.bg/1360900 Joro 

Е, как може да има такива 
работи - ГЕРБ си назначили 
хората за министри без да имат 
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висше образование. Ясно е, че 
целта е била да вземат постове 
и да крадат, а не да управляват 
и да се грижат за хората 

108 

http://www.cross.bg/1360900 Todor Krastanov 

Никак не ме учудва това. То е 
ясно, че ГЕРБ нямат кадри и 
единственото, което са правили 
е да крадат. 

109 

http://bulgaria.actualno.com/N
ovi-ceni-na-toka---pyrva-
mjarka-ot-plana-Oresharski-
news_425118.html 

Todor Krastanov 

Крайно време е да се вземат 
мерки за цените на тока. ГЕРБ 
ни го продавали 3 пъти по-скъп 
от установеното. И докато 
Дянков фиксираше заплати и 
пенсии на минимум, ГЕРБ 
вдигаха цените на всичко до 
небесата! Успех на Орешарски! 

110 

http://www.cross.bg/1360883 Konstantin 

Представяте ли си - 
"победителят" ГЕРБ иска 
касиране на изборите и то от 
страх, че ще им излязат 
всичките машинации и 
фалшификации и ще бъдат 
съдени за тях. Поредният опит 
за бягство от отговорност! 

111 

http://www.cross.bg/1360892 Boyan Linevski 

И тези милиони ги взе от 
българите.  всички тънем в 
мизерия заради неговото 
управление! 

112 

http://offnews.bg/index.php/19
6830/ikonomist-nadezhdite-na-
borisov-izglezhda-sa-se-
izparili#comment-76817 

torin 

Ми ГЕРБ това и направиха - 
тия 350 000 бюлетини в 
Костинброд за какво са били - 
за фалшифициране. Времето на 
ГЕРБ свърши. 

113 

http://www.novini.bg/news/13
7845-
%D0%B1%D1%81%D0%BF-
%D0%B3%D0%BE%D1%82
%D0%B2%D0%B8-
%D0%BC%D0%BB%D0%B0
%D0%B4%D0%B5%D0%BD
-
%D1%87%D0%B5%D1%80

korn 

Време е вече да се прави 
правителство, което да започне 
да решава проблемите след 
мизериите на ГЕРБ. Ясно е, че 
протакването на времето е само 
в полза на ГЕРБ, които да си 
заличават следите и да бягат от 
отговорност за всички зулуми 
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%D0%B2%D0%B5%D0%BD
%D1%8F%D0%BA%D0%BE
%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0-
%D1%88%D0%B5%D1%84-
%D0%B2-
%D0%BC%D0%B2%D1%80-
%D0%B0-
%D0%B8%D0%B2%D0%B0
%D0%B9%D0%BB%D0%BE
-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB
%D1%84%D0%B8%D0%BD-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%B2%D0%BD
%D1%80.html#comments 

114 

http://www.novini.bg/news/13
7766-
%D0%B1%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D1%81%D0%BE
%D0%B2-
%D0%B8%D1%81%D0%BA
%D0%B0-
%D0%B2%D0%B5%D1%81
%D0%B5%D0%BB%D0%B8
%D0%BD-
%D0%B2%D1%83%D1%87
%D0%BA%D0%BE%D0%B2
-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B2%D1%8A%D1%82
%D1%80%D0%B5%D1%88
%D0%B5%D0%BD-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD
%D0%B8%D1%81%D1%82
%D1%8A%D1%80.html#com
ments 

korn 

Бойко уж не можеше да живее 
без Цецо, сега се чуди как да се 
оттърве от него. Айде стига с 
неговите престъпно-
милиционерски претенции! 
Няма никакъв шанс да 
управлява отново! 

115 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/stanishev_nyama_vre
me_za_otlagane-
189141.html?rand=0.3100362
720644002#comments 

korn 

треа се съглася този път със 
Станишев, защото отлагането е 
само задълбочаване на 
проблемите и възможност ГЕРБ 
да избягат от отговорност 
отново 
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116 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
zdraveopazvane/zdravnata_kas
a_oshtetyava_patsientite-
189102.html?rand=0.5952391
563019059#comments 

korn 

Като се сетя, че само Дянков 
отмъкна от здравната каса 
толкова много пари, лошо ми 
става! Народните пари ходят в 
Герберския джоб за да се 
купуват имоти за любовниците 

117 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/2000_leva_globa_za_l
yutvi_mestan-
189113.html?rand=0.7704311
428832071#comments 

korn А за фалшификациите на ГЕРБ 
ще има ли наказание? 

118 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/mikov_stava_shef_na_
parlamenta-
189127.html?rand=0.1567075
859996644#comments 

korn 

Крайно време е да имаме 
работещо правителство, което 
да започне фактически 
действия. ГЕРБ ни докараха до 
просешка тояга с кражбите и 
измамите си 

119 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/iliana_raeva_pravi_par
tiya-
188922.html?rand=0.6432595
538086017#comments 

korn 

То е ясно, че 350 000 бюлетини 
не са брак, а са опит ГЕРБ да 
фалшифицира изборите и сега 
се бяга от отговорност като се 
твърди, че са брак. 

120 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/delyan_dobrev_ne_viz
hda_vazmozhnost_za_pravitels
tvo-
188915.html?rand=0.2364221
0533425645#comments 

korn 

И от къде ще знае той дали има 
възможност за правителство, 
след като му е фалшива 
дипломата! И той е поредната 
калинка на ГЕРБ сложена на 
пост единствено с цел да краде 
българският народ и да  усвоява 
еврофондовете! 

121 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/gerb_slaga_vav_frizer
_deputatskite_zaplati-
188952.html?rand=0.0232286
96959759265#comments 

korn 

 поредният популизъм и 
замазване на положението. като 
ще замразяват депутатските 
заплати, що слагат хора без 
висше образование да стават 
министри! Айде стига сте ни 
правили на будали! 
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122 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/borisov_dava_mvr_na
_vuchkov-
189070.html?rand=0.9606183
30584564#comments 

korn 

А нали не можеше да живее без 
дясната си ръка Цветанов? айде 
стига толкова глупости! всички 
знаем, че ГЕРБ подмениха вота 
и затова сега искат и касиране 
на изборите, щото започнаха да 
излизат доказателства за това и 
те се опитват да избягат от 
отговорност! 

123 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/tsvetanov_prognozira_
nov_predsrochen_vot-
189088.html?rand=0.4053675
1320497655#comments 

korn 

Цветанов трябва да иде да се 
прегледа, че нещо съвсем е 
изглупял. Никой не г иска на 
власт и на всички е ясно, че 
искат да се анулират изборите 
защото излизат доказателства, 
че са ги фалшифицирали! Това 
е поредният опит на ГЕРБ да 
избяга от отговорност! 

124 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/siderov_ne_davam_do
verie_nito_na_bsp_nito_na_ge
rb-
189040.html?rand=0.3089172
775703263#comments 

korn 

Е, те вече ГЕРБ нямат никакъв 
ход и са бита карта, колкото и 
да се опитват да замазват 
положението с популизъм и 
псевдоинтелектуални 
бръщолевения  

125 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/kabinet_sled_20_dni-
189067.html?rand=0.2847916
829221466#comments 

korn 

След като всички знаем, че 
ГЕРБ изфалшифицираха 
изборите и всичката 
информация, която излезе 
последните няколко седмици, 
ГЕРБ 2 ще е тотален провал за 
България. Те и самите Герб си 
го знаят и се мъчат да избягат 
от отговорност като искат 
касиране н изборите. 

126 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/deputatite_ot_gerb_se
_sreshtat_na_parva_sbirka-
189106.html?rand=0.7973701
107237443#comments 

korn 

Е, те вече ГЕРБ нямат никакъв 
ход и са бита карта, колкото и 
да се опитват да замазват 
положението с популизъм и 
псевдоинтелектуални 
бръщолевения  
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127 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/gerb_se_oplakva_i_v_
bryuksel_zaradi_izborite-
188976.html?rand=0.4558883
3507073634#comments 

korn 

вече ГЕРБ нямат никакъв ход и 
са бита карта, колкото и да се 
опитват да замазват 
положението с популизъм и 
псевдоинтелектуални 
бръщолевения  

128 

http://bulgarski.pogled.info/ne
ws/45701/Skandalat-s-
byuletinite-prerastva-v-
skandal-s-pechatite-i-te-bili-
poveche 

konstantin 
prokopiev 

След като всички знаем, че 
ГЕРБ изфалшифицираха 
изборите и всичката 
информация, която излезе 
последните няколко седмици, 
ГЕРБ 2 ще е тотален провал за 
България. Те и самите Герб си 
го знаят и се мъчат да избягат 
от отговорност като искат 
касиране н изборите. 

129 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649446#id_4658426 jelen 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

130 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649462#id_4658431 jelen 

Публична тайна е вече, че ГЕРБ 
изфалшифицираха изборите и 
всичката информация, която 
излезе последните няколко 
седмици потвърждава това.  

131 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649461#id_4658437 jelen 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП. 

132 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649458#id_4658441 jelen 

То на Борисов все някой друг 
му е крив. И това е поредният 
опит да избяга от отговорност. 
ГЕРБ нямат никакъв ход и са 
бита карта, колкото и да се 
опитват да замазват 
положението с популизъм и 
псевдоинтелектуални 
бръщолевения  
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133 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649457#id_4658447 jelen 

То не само срещу него трябва 
да се вземат мерки. Борисов и 
Цветанов и Найденов също са в 
кюпа.  

134 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649454#id_4658457 jelen 

ДСБ се мъчат да се измъкнат от 
блатото, но надали това 
измъкване ще е навреме. 
България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

135 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/20/2064381_izsle
dvane_bsp_zameni_borisov_v
_polojitelnoto_mediino/?p=0#
addcomment 

trayan.petkov 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

136 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/05/20/2064465_petima
_ot_vss_poiskaha_disciplinarn
o_proizvodstvo/?p=0#addcom
ment 

trayan.petkov 

То не само срещу него трябва 
да се вземат мерки. Борисов и 
Цветанов и Найденов също са в 
кюпа. 

137 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/20/2064375_ljutv
i_mestan_e_globen_s_2000_le
va_za_predizborna/?p=0#addc
omment 

trayan.petkov 
а кога ще се вземат действия 
срещу фалшификациите на 
ГЕРБ? 

138 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/20/2064303_rada
n_kunev_e_nominiran_za_pre
dsedatel_na_dsb_video/?p=0#a
ddcomment 

trayan.petkov 

ДСБ се мъчат да се измъкнат от 
блатото, но надали това 
измъкване ще е навреме. 
България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

139 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/20/2064070_cvet
an_cvetanov_predvijda_novi_
predsrochni_izbori_sled/?p=0#

trayan.petkov 

ГЕРБ се опитват да се измъкнат 
от отговорност за подмяната на 
изборния вот я с касиране на 
изборите, я със саботажи. А 
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addcomment Цветанов да иде да се прегледа 
- дори и Борисов вече не го 
иска. 

140 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/19/2063867_rum
en_petkov_ako_kabinetut_s_m
andat_na_bsp_bude/?p=0#add
comment 

trayan.petkov 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

141 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/19/2063897_mar
garita_popova_kasiraneto_na_i
zbori_e_konstitucionna/ 

trayan.petkov 

но пък може да бъде използвана 
от ГЕРБ, за да избягат от 
наказателна отговорност, че 
фалшифицираха изборите! 

142 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/20/2064029_bsp_
shte_obsujda_prioritetite_na_b
udeshtiia_kabinet/?p=0#addco
mment 

trayan.petkov 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

143 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/20/2064064_depu
tatite_ot_gerb_shte_utochniava
t_deistviiata_si_za/?p=0#addc
omment 

trayan.petkov 

След като всички знаем, че 
ГЕРБ изфалшифицираха 
изборите и всичката 
информация, която излезе 
последните няколко седмици, 
ГЕРБ 2 ще е тотален провал за 
България. Те и самите Герб си 
го знаят и се мъчат да избягат 
от отговорност като искат 
касиране н изборите. 

144 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
17/2062802_kude_otide_roms
kiiat_vot/?p=0#addcomment 

croushet 

Борисов е отчаян и уплашен, че 
властта му се изплъзва от 
ръцете. Той си мислеше, че ще 
успеят да фалшифицират 
изборите, но не им се отдаде и 
сега отчаяно се опитват да 
измислят нещо я да протакат 
времето, я да замажат очите с 
популизъм и псевдо-
интелектуалщина. 

145 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
17/2062836_vuprosite_sled_iz

croushet 
Кога най-накрая ще се започнат 
фактически действия за 
излизане от мизерията, в която 
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borite/?p=0#addcomment ГЕРБ ни вкараха? 

146 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
17/2062817_vsichkata_ikono
mika_vtasala/?p=0#addcomme
nt 

croushet Ми то ГЕРБ се постараха с 
икономиката никаква да я няма. 

147 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/20/2064070_cvet
an_cvetanov_predvijda_novi_
predsrochni_izbori_sled/?p=0#
addcomment 

trayan.petkov 

Най-тежкото за България е 
ГЕРБерасткото управление на 
милиционери и престъпници! 
Видяхме от тези избори, че 
ГЕРБ са готови на всичко, само 
и само да не изпуснат властта - 
включително и да 
фалшифицират. Но вече са в 
тотален шах-мат и нямат ни 
един полезен ход. 

148 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/05/20/2064150_citat_n
a_denia_chrez_borisov_chestv
ame_ideologiiata_za/?p=0#add
comment 

trayan.petkov 

Най-тежкото за България е 
ГЕРБерасткото управление на 
милиционери и престъпници, 
които освен кражбите и 
поголовното усвояване на 
еврофондовете, свалиха нивото 
на култура, образование и 
политика с фалшиви дипломи и 
псевдоинтелектуалщина 

149 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/20/2064527_bsp_
predlaga_mihail_mikov_za_pr
edsedatel_na_noviia/?p=0#add
comment 

trayan.petkov 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП. 

150 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/stanishev_gerb_ne_isk
at_da_sdadat_vlastta-
188600.html?rand=0.7595149
62139033#comments 

toniks 

Не само, че ГЕРБ не искат да 
сдадат властта, но са готови на 
всичко да не я сдадат от страх, 
че ще бъдат осъдени за 
престъпленията, които 
извършиха.  

151 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
20/2064590_radan_kunev_e_n
ominiran_za_lider_na_dsb/?p=

trayan.petkov 

ДСБ се мъчат да се измъкнат от 
блатото, но надали това 
измъкване ще е навреме. 
България има нужда от 
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0#addcomment програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

152 

http://www.capital.bg/biznes/k
ompanii/2013/05/19/2063870_
izgubeni_milioni/?p=0#addco
mment 

trayan.petkov 
Този вид изгубване на милиони 
стана твърде често срещана 
практика. 

153 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
19/2062499_po_putia_kum_tr
udnoto_obedinenie/?p=0#addc
omment 

trayan.petkov 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП и 
предприемане на реални 
действия за стабилизиране на 
положението в страната. 

154 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
17/2062778_nevuzmojnoto_pr
avitelstvo/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Най-тежкото за България е 
ГЕРБерасткото управление на 
милиционери и престъпници, 
които освен кражбите и 
поголовното усвояване на 
еврофондовете, свалиха нивото 
на култура, образование и 
политика с фалшиви дипломи и 
псевдоинтелектуалщина 

155 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
19/2063846_novo_cenoobrazu
vane_shte_pazi_toka_ot_posku
pvane_sled/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Ми Герб ни продаваха тока три 
пъти по-скъп от нормалното и 
печелеха като прибираха 
разликата. Да се реши 
енергийния проблем е първа 
задача на новото експертно 
правителство! 

156 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
17/2062749_noviiat_parlament
_zapochva_rabota_na_21_mai/
?p=0#addcomment 

trayan.petkov 
Ясно е, че правителството ще е 
експертно и ще бъде създадено 
с мандата на БСП. 

157 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
19/2062499_po_putia_kum_tr

trayan.petkov 
Ясно е, че правителството ще е 
експертно и ще бъде създадено 
с мандата на БСП. Никой не 
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udnoto_obedinenie/?p=0#addc
omment 

иска ГЕРБери да ни 
управляват! 

158 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
19/2063877_parlament_ot_vto
rnik/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ се опитват да се измъкнат 
от отговорност за подмяната на 
изборния вот я с касиране на 
изборите, я със саботажи. А 
Цветанов да иде да се прегледа 
- дори и Борисов вече не го 
иска. 

159 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/bsp-
predlaga-mihail-mikov-za-
predsedatel-na-narodnoto-
sybranie,151296/#comment-
newest 

jelenski 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП и 
предприемане на реални 
действия за стабилизиране на 
положението в страната. 

160 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/asen-
vasilev-za-da-pusnem-aec-
belene-triabva-da-zakriem-
drugi-
moshtnosti,151295/#comment-
newest 

jelenski 

Ясно е, че правителството ще е 
експертно и ще бъде създадено 
с мандата на БСП. Служебният 
кабинет нищо не направи. Дори 
и самите избори не успя да 
проведе както трябва. 

161 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/planyt-
oresharski-e-realistichen-no-
propuska-ploskiia-danyk-i-
belene,151246/#comment-
newest 

jelenski 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП и 
предприемане на реални 
действия за стабилизиране на 
положението в страната. 

162 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/iv-
hinovski-iznosyt-na-
elektroenergiia-triabva-se-
otvori,151248/#comment-
newest 

jelenski 

 
Ясно е, че правителството ще е 
експертно и ще бъде създадено 
с мандата на БСП. Служебният 
кабинет нищо не направи. Дори 
и самите избори не успя да 
проведе както трябва, а такамо 
ли да реши енергийният 
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163 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/novite-
lica-na-42-to-narodno-
sybranie,151223/#comment-
newest 

jelenski 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП и 
предприемане на реални 
действия за стабилизиране на 
положението в страната. 

164 

http://politics.actualno.com/No
v-skandal-I-pechatite-za-SIK-
porychani-s-vnushitelna-
brojka-otgore--
news_425206.html 

ika 

ми Герб се готвеха за масово 
фалшифициране. те затова и 
сега искат да касират изборите, 
да избягат от отговорност, че ги 
хванаха. 

165 

http://politics.actualno.com/GE
RB-iskat-nezabavna-proverka-
za-otkradnati-izbiratelni-
spisyci-v-rajon-Slatina-v-
Sofija-news_425201.html 

ika 

Герб искат да протакат времето, 
за да се спасят от наказателна 
отговорност, че и изборите 
фалшифицираха. 

166 

http://politics.actualno.com/Sta
nishev-GERB-ne-mogat-da-
systavjat-pravitelstvo-nashata-
kandidatura-e-Plamen-
Oresharski-news_425199.html 

ika 

Прав е Станишев. България има 
нужда от програмно 
правителство, което да ни 
измъкне от безизходицата и 
мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП и 
предприемане на реални 
действия за стабилизиране на 
положението в страната. 

167 

http://politics.actualno.com/Pre
mieryt-ne-e-poemal-
angajiment-otnosno-signala-
na-Jane-Janev-
news_425188.html 

ika 

Служебният кабинет на Райков 
нищо не направи. Дори и 
самите избори не успя да 
проведе както трябва! 
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168 

http://politics.actualno.com/Py
rvoto-zasedanie-na-novija-
parlament---na-21-maj-ot-
1000-chasa-news_425167.html 

ika 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП и 
предприемане на реални 
действия за стабилизиране на 
положението в страната. 

169 

http://politics.actualno.com/RZ
S-vnese-dokumenti-v-
Ministerski-syvet-s-iskane-za-
kasirane-na-vota-v-Turcija-
news_425143.html 

ika 

Яне Янев пак изпълнява 
заръките на Борисов да 
протаква времето и да иска 
касиране на изборите, з ада не 
се търси наказателна 
отговорност от ГЕРБ за 
фалшифициране на изборите. 

170 

http://politics.actualno.com/Ra
dan-Kynev-e-nominiran-za-
predsedatel-na-DSB-
news_425135.html 

ika 

ДСБ се мъчат да се измъкнат от 
блатото, но надали това 
измъкване ще е навреме. 
България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

171 

http://politics.actualno.com/Ma
nolova-podlojena-na-tormoz--
news_425099.html 

ika 

ГЕРБ се опитват да се измъкнат 
от отговорност за подмяната на 
изборния вот я с касиране на 
изборите, я със саботажи. А 
Цветанов да иде да се прегледа 
- дори и Борисов вече не го 
иска. 

172 

http://www.mediapool.bg/%D
0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BA%D1%83%D1%80%D0
%B0%D1%82%D1%83%D1
%80%D0%B0%D1%82%D0
%B0-
%D0%BA%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%B3%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%87
%D0%BD%D0%BE-

анонимен 

Прокуратурата е права - 
безсмислено е да гони Цветанов 
и той да им бяга с разни 
финтове - като започне 
парламента заседания ще му 
вземе имунитета от раз! 
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%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8
%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%B8%D0%BC%D1%83
%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
news206335.html 

173 

http://bulgaria.actualno.com/B
SP-goni-Kalin-Georgiev-
news_425091.html 

ika 

Крайно време е това да се 
направи! Стига толкова 
Герберски милиционери и 
престъпници! 

174 

http://bulgaria.actualno.com/C
vetanov-Sled-njakolko-
meseca-shte-bydem-izpraveni-
pred-novi-predsrochni-izbori-
news_425088.html 

ika 

ГЕРБ се опитват да се измъкнат 
от отговорност за подмяната на 
изборния вот я с касиране на 
изборите, я със саботажи. А 
Цветанов да иде да се прегледа 
- дори и Борисов вече не го 
иска. 

175 

http://politics.actualno.com/Bi
znes-i-socialna-sfera---
prioritetite-na-BSP-
news_425076.html 

ika 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

176 

http://politics.actualno.com/Mi
kov-GERB-sa-vinovni-nie-se-
zahvashtame-pyrvo-s-biznesa-
news_425070.html 

ika 

Така е! България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

177 

http://www.novini.bg/news/13
7932-
%D0%B4%D0%BF%D1%81-
%D1%80%D0%B5%D0%B6
%D0%B0%D1%82-
%D0%B3%D0%B5%D1%80
%D0%B1-
%D0%B7%D0%B0-

korn 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 
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%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B4%D1%81%D0%B5
%D0%B4%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%BB-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D1%81-
%D0%B7%D0%B0%D1%81
%D1%82%D0%B0%D0%B2
%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4-
%D0%BC%D0%B8%D1%85
%D0%B0%D0%B8%D0%BB
-
%D0%BC%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%B2.html#com
ments 

178 

http://www.novini.bg/news/13
7923-
%D0%BE%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B0%D1%80
%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D0%BE%D0%B
C%D0%B8%D0%BA%D0%B
0%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B8-
%D0%B5-%D0%B2-
%D1%81%D1%8A%D1%81
%D1%82%D0%BE%D1%8F
%D0%BD%D0%B8%D0%B5
-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D0%BE
%D0%B1%D0%BE%D0%B4
%D0%BD%D0%BE-
%D0%BF%D0%B0%D0%B4
%D0%B0%D0%BD%D0%B5
.html#comments 

korn 
така е. Герб се постараха да 
скапят всичко, което можеха. 4 
години само това правеха. 

179 

http://www.novini.bg/news/13
7931-
%D1%81%D1%82%D1%8F%
D0%B3%D0%B0%D1%82-
%D0%BC%D0%B8%D1%85
%D0%B0%D0%B8%D0%BB
-

korn 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 
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%D0%BC%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B4%D1%81%D0%B5
%D0%B4%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%BB-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D1%81.html#com
ments 

180 

http://www.novini.bg/news/13
7715-
%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B2%D1%8A%D0%B2-
%D0%B2%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%BD%D0%B8
%D0%BA-
%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%B8
%D1%81%D0%BA%D0%B0
%D0%BC-
%D0%BF%D1%83%D0%B1
%D0%BB%D0%B8%D1%87
%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D0%BD%D0%B5
%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%BC%D1%83
%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B8.html#com
ments 

korn 

А да видим, да не стане както 
клетвата в децата. Щото Герб 
са хлъзгави като змии и "да" за 
тях е тройно не. На Цветанов не 
може да се вярва! 

181 

http://www.novini.bg/news/13
7747-
%D0%BE%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B0%D1%80
%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D1%81-
%D1%81%D0%BF%D0%B5
%D1%88%D0%B5%D0%BD-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0

korn 

България има спешна нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 
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%D0%BD-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D0%BE%D0%B
C%D0%B8%D0%BA%D0%B
0%D1%82%D0%B0-
%D0%B8-
%D1%81%D0%BE%D1%86
%D0%B8%D0%B0%D0%BB
%D0%BD%D0%B0%D1%82
%D0%B0-
%D1%81%D1%84%D0%B5
%D1%80%D0%B0.html#com
ments 

182 

http://www.novini.bg/news/13
7845-
%D0%B1%D1%81%D0%BF-
%D0%B3%D0%BE%D1%82
%D0%B2%D0%B8-
%D0%BC%D0%BB%D0%B0
%D0%B4%D0%B5%D0%BD
-
%D1%87%D0%B5%D1%80
%D0%B2%D0%B5%D0%BD
%D1%8F%D0%BA%D0%BE
%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0-
%D1%88%D0%B5%D1%84-
%D0%B2-
%D0%BC%D0%B2%D1%80-
%D0%B0-
%D0%B8%D0%B2%D0%B0
%D0%B9%D0%BB%D0%BE
-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB
%D1%84%D0%B8%D0%BD-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%B2%D0%BD
%D1%80.html#comments 

korn 

ми на фона на Цветанов и 
герберските бръмбари, някакси 
всеки друг изглежда по 
приемлиев! 
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183 

http://www.novini.bg/news/13
7776-
%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B4%D0%B0-
%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B8%D0%BC-
%D0%BA%D0%B0%D0%B
A-
%D0%B4%D0%BF%D1%81-
%D1%89%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D1%8F
%D1%81%D0%BD%D1%8F
%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D1%86
%D0%B8%D1%8F%D1%82
%D0%B0-
%D1%81%D0%B8-%D1%81-
%D0%B0%D1%82%D0%B0
%D0%BA%D0%B0.html#co
mments 

korn  А ти как обясни това, че си 
подслушвал? 

184 

http://www.novini.bg/news/13
7779-
%D0%B1%D0%B0%D1%80
%D0%B5%D0%BA%D0%BE
%D0%B2-
%D0%B1%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D1%81%D0%BE
%D0%B2-
%D1%81%D0%B5-
%D0%BE%D0%BF%D0%B8
%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B4%D0%B8%D0%B7
%D0%B2%D0%B8%D0%BA
%D0%B0-
%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D0%B6%D0%B4%D0%B0
%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%B0-

korn 

Преди всичко Борисов се 
опитва да избяга от всякаква 
отговорност за всички зулуми, 
които са ставали и стават под 
управлението на ГЕРБ. не може 
хем вълка сит, хем агнето цяло. 
времето на ГЕРБ е изтекло 
отдавна и ще си платят за 
престъпленията. 
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%D0%B2%D0%BE%D0%B9
%D0%BD%D0%B0-
%28%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE%29.
html#comments 

185 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5777031#com
mentsBlock 

darkou 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

186 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5783951#com
mentsBlock 

darkou 

А би трябвало! Служебният 
кабинет на Райков нищо не 
направи. Дори и самите избори 
не успя да проведе както 
трябва! 

187 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5784031#com
mentsBlock 

darkou 

И с право! България има нужда 
от програмно правителство, 
което да ни измъкне от 
безизходицата и мизерията, в 
която ни вкараха ГЕРБ! И това 
може да стане само с 
програмата на БСП! И да се 
оттърве от ГЕРБ веднъж и 
завинаги! 

188 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5783671#com
mentsBlock 

darkou 
Ами нормално - те 4 години 
бяха репресирани да повтарят 
думите на Борисов! 

189 

http://offnews.bg/index.php/19
7090/tsvetanov-plashi-tv7-s-
otnemane-na-
litsenza#comment-76860 

torin 

Цветанов все още си мисли, че 
има някаква власт. Той е 
толкова свикнал да подслушва, 
че съвсем се е самозабравил. 

190 

http://offnews.bg/index.php/19
7100/ne-mozhe-da-iskate-
kasirane-na-izborite-kakvo-
kato-rezultatat-ne-vi-
haresvat#comment-76861 

torin 

абсолютно правилно! ми Герб 
се готвеха за масово 
фалшифициране. те затова и 
сега искат да касират изборите, 
да избягат от отговорност, че ги 
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хванаха. 

191 

http://offnews.bg/index.php/19
7253/planat-oresharski-po-
visoki-majchinski-pomoshti-
za-poveche-hora#comment-
76862 

torin 

Крайно време е това да се 
случи. На всички стана ясно, че 
може да се случи само ако 
ГЕРБ са вън от управлението. 

192 

http://offnews.bg/index.php/19
7346/i-pechatite-za-izborite-
se-okazaha-s-hilyadi-
poveche#comment-76864 

torin 

Ами ГЕРБ се бяха подготвили 
сериозно да фалшифицират и 
да се бетонират на властта, но 
не им се сбъдна пасианса! 

193 

http://offnews.bg/index.php/19
7341/stanishev-gerb-opitvat-
da-zavzemat-vlastta-prez-
zadniya-vhod-video#comment-
76865 

torin 

точно така - ГЕРБ искат хем да 
властват, хем да крадат, хем 
никой да не ги обвинява, но 
няма да стане този път. Кога се 
е чуло и видяло "победителя" 
да иска касиране на изборите? 
Искат ги щото ги е страх, че ще 
бъдат наказани за 
фалшификациите, които 
станаха обществено достояние! 

194 

http://afera.bg/skandalno/4354
9.html#comment-358152 ivo 

Ми те ГЕРБ друго не правеха. 
Само крадяха, рекетираха и 
усвояваха. Начело с Борисов, 
ГЕРБ са най-големите 
предатели на народа! 

195 

http://afera.bg/skandalno/4354
0.html#comment-358153 ivo 

колкото и да не му се иска на 
Борисов, ще му бъде потърсена 
отговорност за всички мизерии 
и зулуми, които причини на 
България! 

196 

http://afera.bg/reporter/43536.
html#comment-358154 ivo 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

197 

http://afera.bg/pozitsia/43502.h
tml#comment-358155 ivo 

Цветанов все още си мисли, че 
има някаква власт. Той е 
толкова свикнал да подслушва, 
че съвсем се е самозабравил. 
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198 

http://afera.bg/mishena/43511.
html#comment-358156 ivo 

Време е да се сложи край на 
милиционерско-престъпната 
форма на управление на ГЕРБ! 

199 

http://afera.bg/mishena/43487.
html#comment-358157 ivo 

Браво! Триглавата ламя 
Борисов-Цветанов-Флоров се 
строполява и всичките им 
мръсни дела едно по едно 
започват да излизат. Това е 
краят на ГЕРБ! 

200 

http://news.ibox.bg/material/id
_720223570/#clist nonayan 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

201 

http://dnes.bg/politika/2013/05
/21/borisov-zove-svoite-da-
vlezem-97-da-izlezem-
97.188612#comment-newest 

kosio 

айде, айде стига с тази 
пропаганда. Всички видяхме, че 
"победителите" искат касиране 
на изборите след като ги 
хванаха във фалшифицирането 
им. Никой не ще ГЕРБ, а ГЕРБ 
се самозаблуждават, че ще им 
се размине.  

202 

http://dnes.bg/politika/2013/05
/21/42-ro-narodno-sybranie-
den-pyrvi.188593#comment-
newest 

kosio Успешно да е и да отстранят 
ГЕРБ веднъж и завинаги! 

203 

http://dnes.bg/obshtestvo/2013/
05/21/nov-skandal-za-
manipulaciia-na-
vota.188609#comment-newest 

kosio 

Герб затова искат касиране на 
изборите - щото ги хванаха, че 
фалшифицират изборите и сега 
искат съвсем по герберски да 
избягат от отговорност за 
делата си! 

204 

http://dnes.bg/politika/2013/05
/21/zakleha-
se.188631#comment-newest 

kosio 

и ГЕРБ да върнат мандата! 
всички ги видяхме как 
фалшифицираха изборите, а 
преди това 4 години ни 
крадяха! 

205 

http://dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/21/prezidentyt-
niama-da-bavi-vrychvaneto-

kosio 
България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
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na-mandat-na-
gerb.188635#comment-newest 

и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

206 

http://dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/21/gerb-
nezabavno-da-vyrne-mandata-
zove-
mestan.188618#comment-
newest 

kosio 

ГЕРБ наистина да върнат 
мандата! Съвсем неадекватни 
станаха вече! България има 
нужда от програмно 
правителство, което да ни 
измъкне от безизходицата и 
мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

207 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/mikov_sedna_v_stola_
na_tsacheva-
189269.html?rand=0.9708091
313353542#comments 

korn 

Браво! Най-накрая един мъж да 
е председател на парламента! 
УСПЕХ! И никога повече 
ГЕРБерски калинки! 

208 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/stanishev_balgariya_e
_zataila_dah_i_ni_chaka_da_z
apochnem_rabota_-
189260.html?rand=0.3505665
715669687#comments 

korn 

Успех на Станишев! Крайно 
време е да се прекратят схемите 
и машинациите на ГЕРБ, които 
най-нагло фалшифицираха 
изборите и се опитват за 
пореден път да избягат от 
отговорност! 

209 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/boyko_sedna_v_stola_
na_kostov-
189263.html?rand=0.8717196
729281096#comments 

korn 

България има нужда от 
програмно правителство, което 
да ни измъкне от безизходицата 
и мизерията, в която ни вкараха 
ГЕРБ! И това може да стане 
само с програмата на БСП 

210 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/siderov_nie_shte_bade
m_vashiya_koshmar_gn_boris
ov-
189262.html?rand=0.0500206
50946787204#comments 

korn 

Всички срещу ГЕРБ, които се 
подиграха с народа и 
държавата! Сега БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. 

211 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
obshtestvo/zverski_prebiha_to
p_prokuror-

korn Милиционерщината на ГЕРБ 
действа. 
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189252.html?rand=0.9348738
900901344#comments 

212 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/plevneliev_nyama_da
_bavya_mandata_za_gerb-
189256.html?rand=0.5700802
661750494#comments 

korn 

Всички срещу ГЕРБ, които се 
подиграха с народа и 
държавата! Сега БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. 

213 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/lambo_udari_zvanetsa
-
189254.html?rand=0.6729376
83818378#comments 

korn 

ГЕРБ се подиграха с народа и 
държавата! Сега БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. 

214 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/mikov_sedna_v_stola_
na_tsacheva-
189269.html?rand=0.6195258
541527817#comments 

moriz 

Най-накрая един мъж да стане 
председател на Народното 
събрание. това е последната 
възможност да се спасим от 
блатото на ГЕРБ 

215 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/biserov_i_manolova_s
tavat_zampredsedateli_na_ns-
189271.html?rand=0.3668575
927202795#comments 

korn 

ГЕРБ се подиграха с народа и 
държавата! Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. 

216 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/boyko_ataka_e_v_sagl
ashatelstvo_s_bsp_i_dps_-
189270.html?rand=0.1211824
4792021049#comments 

korn 

ГЕРБ доказаха, че не са нищо 
повече от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
пари. Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха.    
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217 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/tsvetanov_prognozira_
nov_predsrochen_vot-
189088.html?rand=0.3830140
1205525754#comments 

korn 

ГЕРБ доказаха, че не са нищо 
повече от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
пари. Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха.    

218 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/stanishev_nyama_vre
me_za_otlagane-
189141.html?rand=0.5401403
87618514#comments 

korn 

ГЕРБ доказаха, че не са нищо 
повече от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
пари. Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха.    

219 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/mikov_sedna_v_stola_
na_tsacheva-
189269.html?rand=0.2367045
5551250058#comments 

ignat 

ГЕРБ се подиграха с народа и 
държавата! Сега БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. 

220 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/mestan_novi_izbori_s
a_prestaplenie-
189261.html?rand=0.6423240
161418627#comments 

korn 

В случая трябва да призная, че 
е прав - новите избори само ще 
ни докарат до фалит. А може би 
това Бойко иска - да фалира 
държавата и никой да не му 
търси сметка  

221 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649607#id_222402 jelen 

Доживяхме милиционер номер 
1 да си сдаде имунитета! Цирка 
тепърва започва :) Никога 
повече ГЕРБ! Само с 
експертното правителство на 
БСП може да ни измъкне от 
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калта 

222 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649606#id_4659809 jelen 

Най-накрая един мъж да стане 
председател на Народното 
събрание. това е последната 
възможност да се спасим от 
блатото на ГЕРБ. Цирка 
тепърва започва Никога повече 
ГЕРБ! Само с експертното 
правителство на БСП може да 
ни измъкне от калта  

223 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649590#id_4659814 jelen 

Президента сега има по-важни 
задачи от раздаването на 
ордени. Да имаме здраво и 
функциониращо правителство е 
приоритет!  Само с експертното 
правителство на БСП може да 
ни измъкне от калта  

224 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649592#id_4659848 jelen 

Орешарски е много добър и 
реномиран икономист и е 
отличен избор за премиер на 
България! само той може да ни 
измъкне от блатото на ГЕРБ! 

225 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649608#id_4659853 jelen 

Само с експертното 
правителство на БСП може да 
ни измъкне от калта  

226 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/21/2065365_citat
_na_denia_niama_da_podkrepi
a_oresharski_bademov/?p=0#a
ddcomment 

trayan.petkov 

Орешарски е много добър и 
реномиран икономист и е 
отличен избор за премиер на 
България! само той може да ни 
измъкне от блатото на ГЕРБ! 

227 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/05/21/2065224_plevnel
iev_v_chetvurtuk_svikvam_ko
nsultacii_i_vruchvam/?p=0#ad
dcomment 

trayan.petkov 

И ГЕРБ да го връщат! ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
пари. Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
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спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха.    

228 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/21/2065258_bori
sov_obeshta_podkrepa_na_vsi
ako_upravlenie_za/?p=0#addc
omment 

trayan.petkov 

 ГЕРБ доказаха, че не са нищо 
повече от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
пари. Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха.    

229 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/05/21/2065264_stanish
ev_dve_treti_ot_horata_glasuv
aha_za_promiana_na/?p=0#ad
dcomment 

trayan.petkov 

Сега експертното правителство 
на БСП е последният ни шанс 
да се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
пари.  

230 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/21/2065302_mest
an_predloji_gerb_da_vurne_ve
dnaga_mandata_za/?p=0#addc
omment 

trayan.petkov 

В случая трябва да призная, че 
е прав - новите избори само ще 
ни докарат до фалит. А може би 
това Бойко иска - да фалира 
държавата и никой да не му 
търси сметка  

231 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/21/2065315_prok
uraturata_ne_e_planiran_razpit
_na_marin_raikov_za/?p=0#ad
dcomment 

trayan.petkov 

Пак оттърва кожата. Райковото 
правителство дойде да направи 
изборите, а те и това не 
направиха. Типично по 
Герберски 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
23/05/2013	  
	  

100	  
	  

232 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/05/21/2065339_mihail
_mikov_ot_bsp_e_izbran_za_p
redsedatel_na/?p=0#addcomm
ent 

trayan.petkov 

Сега експертното правителство 
на БСП е последният ни шанс 
да се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
пари 

233 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
21/2065230_prezidentut_prizo
va_za_burzi_merki_za_zadvijv
ane_na/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Сега експертното правителство 
на БСП е последният ни шанс 
да се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
пари 

234 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/04/20/2045657_cvet
anov_vidia_v_stanishev_govor
itel_na_organiziranata/?p=0#a
ddcomment 

trayan.petkov 

Цветанов все още си мисли, че 
има някаква власт. Той е 
толкова свикнал да подслушва, 
че съвсем се е самозабравил.  

235 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
20/2064993_sledizbornite_obe
shtaniia_na_bsp/?p=0#addcom
ment 

trayan.petkov 

Орешарски е много добър и 
реномиран икономист и е 
отличен избор за премиер на 
България! само той може да ни 
измъкне от блатото на ГЕРБ! 

236 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/obshtestvo/2013/
05/20/2064532_izbori_2013_p
ulna_lipsa_na_medien_debat/?
p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Сега експертното правителство 
на БСП е последният ни шанс 
да се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха.  



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
23/05/2013	  
	  

101	  
	  

237 

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/21271-
%D0%A6%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD-
%D0%A6%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%A1%D1%82%D0%B8
%D0%B3%D0%B0-
%D0%9E%D1%82%D0%BA
%D0%B0%D0%B7%D0%B2
%D0%B0%D0%BC%D0%B5
-%D1%81%D0%B5.html 

korn 

Герб пак извъртяха нещата - 
отказвали се! То никой не ги 
иска, те се отказват! Ай стига с 
тази пропаганда Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

238 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-
politika/332/a/oresharski-bsp-
ne-specheli-mnozinstvo-i-
chast-ot-obeshtaniiata-shte-
bydat-
prerazgledani,151337/#comme
nt-newest 

jelenski 

Орешарски е много добър и 
реномиран икономист и е 
отличен избор за премиер на 
България! Вярно е, че само 
експертно правителство с 
мандата на БСП може да ни 
измъкне от блатото на ГЕРБ! 

239 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/siderov-
niama-da-se-obediniavame-s-
kogoto-i-da-bilo,151349/ 

jelenski 

Щото пък ГЕРБ не го 
фалшифицираха направо с 
бюлетини, чували с двойни 
дъна и прочие. Вярно е, че само 
експертно правителство с 
мандата на БСП може да ни 
измъкне от блатото на ГЕРБ! 

240 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/liutvi-mestan-
dyljim-pravilen-prochit-na-
vota-na-
suverena,151356/#comment-
newest 

jelenski 

Сега експертното правителство 
на БСП е последният ни шанс 
да се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
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пари 

241 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-
politika/332/a/stanishev-shte-
rabotim-za-vyzstanoviavane-
na-
dyrjavnostta,151353/#commen
t-newest 

jelenski 

Експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
пари 

242 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/viktor-
iocov-shte-ima-aktualizaciia-
na-biudjeta,151342/#comment-
newest 

jelenski 

Ми ГЕРБ превърнаха 
икономическата криза в 
социална и политическа. Сега 
само експертното правителство 
с мандата на БСП може да ни 
измъкне от блатото на ГЕРБ 

243 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/mihail-
mikov-e-noviiat-predsedatel-
na-42-to-narodno-
sybranie,151358/#comment-
newest 

jelenski 

ГЕРБ се подиграха с народа и 
държавата! Сега БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. 

244 

http://politics.actualno.com/Cv
etanov-se-otkaza-ot-imuniteta-
si-news_425305.html 

ika 

Доживяхме милиционер номер 
1 да се откаже от имунитета си! 
А и никой не ги иска ГЕРБ. Те 
сами доказаха, че са 
милиционери и престъпници 

245 

http://bulgaria.actualno.com/M
estan-Borisov-e-produkt-na-
dvojnata-koalicija-
news_425242.html# 

ika 

Сега експертното правителство 
на БСП е последният ни шанс 
да се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 
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246 

http://bulgaria.actualno.com/K
yncho-Stojchev-Tova-
Narodno-sybranie-moje-da-se-
okaje-stabilno-
news_425240.html 

ika 

 експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

247 

http://politics.actualno.com/Vo
len-poiska-deputatite-da-
vzimat-minimalna-zaplata-
news_425284.html 

ika 

ГЕРБ ще измрат от глад. Те 
влизат в политиката, за да 
крадат и приемат 
комисионни.Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

248 

http://politics.actualno.com/Bo
risov-Siderov-izigra-teatyr-
deputatite-na-Ataka-ne-se-
registriraha-
news_425303.html# 

pliok 

Все едно Бойко не играеше 
театро цели 4 години. Че и 
театрално бутнаха бюлетините, 
за да фалшифицират изборите. 
Айде стига с тия ГЕРБерски 
национални предатели 

249 

http://politics.actualno.com/Mi
hail-Mikov-e-predsedatel-na-
42-roto-Narodno-sybranie-
news_425289.html 

pliok 

Експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери! А това, че 
фалшифицираха изборите е 
най-голямото доказателство за 
болните им амбиции за власт и 
пари 

250 

http://politics.actualno.com/NF
SB-poiska-kasirane-na-
izborite-news_425288.html 

pliok 

Поредните Герберски 
поставновки за замазване на 
положението, че всички 
разбраха как ГЕРБ 
фалшифицират избори. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
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мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

251 

http://politics.actualno.com/Vy
preki-razlichijata-vjarvam-che-
shte-podobrim-neshtata-zajavi-
Sergej-Stanishev-
news_425280.html 

pliok 

Сега съдбата на България е в 
ръцете на експертното 
правителство с мандата на 
БСП. ясно е, че ГЕРБ не могат 
да се справят със задачата. 

252 

http://politics.actualno.com/Nj
ama-nujda-ot-sedem-dni-za-
prouchvatelnija-mandat-za-
GERB-tvyrdi-Lutvi-Mestan-
news_425282.html 

pliok 

Сега съдбата на България е в 
ръцете на експертното 
правителство с мандата на 
БСП. ясно е, че ГЕРБ не могат 
да се справят със задачата. 

253 

http://bulgaria.actualno.com/St
anishev-GERB-sa-absolutno-
bezotgovorni-
news_425247.html 

pliok 

споделям мнението на 
Станишев и  аз. То такъв цирк 
се разиграва от началото на 
годината и ГЕРБ постоянно се 
чудят как да избягат от 
отговорност, но и да държат 
властта и парите при себе си. 
Експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери!  

254 

http://politics.actualno.com/Or
esharski-Shte-ima-reformi-v-
sektorite-kydeto-ima-nujda-v-
srednosrochen-plan-
news_425253.html 

pliok 

Орешарски е много добър и 
реномиран икономист и е 
отличен избор за премиер на 
България! само той може да ни 
измъкне от блатото на ГЕРБ! 

255 

http://politics.actualno.com/Ro
sen-Plevneliev-Na-23-ti-maj-
pravim-konsultacii-i-posle-
vrychvam-pyrvija-mandat-
news_425263.html 

pliok 

Няма какво да се губи време! 
Експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
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доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери!  

256 

http://politics.actualno.com/Pr
okuraturata-potvyrdi-che-
njama-da-razpitva-Rajkov-za-
Kostinbrod-news_425273.html 

pliok 

пак му се размина на Райков. 
Той имаше една задача да 
проведе честни и прозрачни 
избори и това не успя да 
направи като хората. 

257 

http://politics.actualno.com/Bo
risov-Liderite-da-ne-se-krijat-
zad-Oresharski-
news_425279.html# 

pliok 

 То такъв цирк се разиграва от 
началото на годината и ГЕРБ 
постоянно се чудят как да 
избягат от отговорност, но и да 
държат властта и парите при 
себе си. Експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери!  

258 

http://www.novini.bg/news/13
8122-
%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD-
%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D1%81%D0%B5-
%D0%BE%D1%82%D0%BA
%D0%B0%D0%B7%D0%B2
%D0%B0-
%D0%BE%D1%82-
%D0%B8%D0%BC%D1%83
%D0%BD%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B8.html#com
ments 

shushi 

Алелуя! Доживяхме 
милиционер номер 1 да се 
откаже от имунитета си, 
въпреки че няколко месеца 
преди това искаше и тройно по-
силна охрана.  
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259 

http://www.novini.bg/news/13
8092-
%D1%81%D0%B5%D1%80
%D0%B3%D0%B5%D0%B9-
%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%88
%D0%B5%D0%B2-
%D0%B1%D0%BE%D0%B3
%D1%8A%D1%82-
%D0%B1%D0%B5%D1%88
%D0%B5-
%D1%80%D0%B0%D0%B7
%D0%B2%D0%B5%D0%BD
%D1%87%D0%B0%D0%BD.
html#comments 

shushi 

много правилно го е казал. и му 
беше времето вече така да 
стане.  ГЕРБ доказаха, че не са 
нищо повече от престъпници и 
милиционери!  

260 

http://www.novini.bg/news/13
8120-
%D1%80%D0%B7%D1%81-
%D0%B0%D1%82%D0%B0
%D0%BA%D0%B0-
%D1%81%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B0%D0%B4
%D0%B5-%D0%B8-
%D1%82%D0%B0%D0%BA
%D0%B0-
%D1%81%D0%B5-
%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%BE%D1%83%D0%B1
%D0%B8.html#comments 

shushi 

Яне нали е социална патерица 
на ГЕРБ и веднага пропищя 
кога Герберите останах на сухо 
и никой ги не ще. 

261 

http://www.novini.bg/news/13
8121-
%D0%B2%D0%BE%D0%BB
%D0%B5%D0%BD-
%D1%81%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D1%80%D0%BE
%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4
%D0%B8%D0%B2%D1%8F-
%28%D1%81%D0%BD%D0
%B8%D0%BC%D0%BA%D0
%B8-
%D0%B2%D0%B8%D0%B4

shushi 

Е, то много нерви, много чудо 
при Волен. Експертното 
правителство с мандата на БСП 
е последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери!  
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%D0%B5%D0%BE%29.html
#comments 

262 

http://www.novini.bg/news/13
8094-
%D0%BC%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B0%D0%BD-
%D0%B2-
%D1%82%D0%BE%D0%B7
%D0%B8-
%D0%BF%D0%B0%D1%80
%D0%BB%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82-
%D0%BB%D0%B8%D0%BF
%D1%81%D0%B2%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D1%81
%D0%B8%D1%8F%D1%82
%D0%B0.html#comments 

shushi 

Експертното правителство с 
мандата на БСП е последният 
ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери!  

263 

http://www.novini.bg/news/13
8133-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1
%D0%B8%D0%BD%D0%B5
%D1%82%D1%8A%D1%82-
%D1%83%D0%B2%D0%BE
%D0%BB%D0%BD%D0%B8
-
%D0%B4%D0%B8%D1%80
%D0%B5%D0%BA%D1%82
%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF
-%D0%B8-
%D1%81%D0%B5%D0%B4
%D0%B5%D0%BC-
%D0%BE%D0%B1%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%82
%D0%BD%D0%B8-
%D1%83%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D0%B2%D0%B8
%D1%82%D0%B5%D0%BB

shushi 
Ми Герберите така се бяха 
настанили, че нямаше накъде 
повече. Браво!  
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%D0%B8.html 

264 

http://www.novini.bg/news/13
8105-
%D0%BC%D0%B8%D1%85
%D0%B0%D0%B8%D0%BB
-
%D0%BC%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D0%B3%D0%BB
%D0%B0%D0%B2%D0%B8-
%D0%BD%D1%81-
%D0%B0%D1%82%D0%B0
%D0%BA%D0%B0-
%D0%BE%D1%81%D0%B8
%D0%B3%D1%83%D1%80
%D0%B8-
%D0%BC%D0%BD%D0%B
E%D0%B7%D0%B8%D0%B
D%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BF%D1%81-
%D0%B8-
%D0%B1%D1%81%D0%BF-
%D0%B3%D0%B5%D1%80
%D0%B1-
%D1%81%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7%D0%BD
%D0%B5%D1%81%D0%BE
%D1%85%D0%B0.html#com
ments 

shushi 

ГЕРБ да се махат 
въобще!Експертното 
правителство с мандата на БСП 
е последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери!  

265 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5786131#com
mentsBlock 

darkou 

ГЕРБ да се махат 
въобще!Експертното 
правителство с мандата на БСП 
е последният ни шанс да се 
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спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери!  

266 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5786431#com
mentsBlock 

darkou 

Алелуя! Доживяхме 
милиционер номер 1 да се 
откаже от имунитета си! Явно 
прокуратурата си върши 
работата или пък плана му е да 
замъкне и Борисов със себе си 

267 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5785891#com
mentsBlock 

darkou 

Айдеее, Борисов пак си смени 
мнението. Сега иска да играе с 
всички, като видя, че няма шанс 
сам. Орешарски е много добър 
и реномиран икономист и е 
отличен избор за премиер на 
България! само той може да ни 
измъкне от блатото на ГЕРБ! 

268 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5786591#com
mentsBlock 

darkou 

ГЕРБ да се махат 
въобще!Експертното 
правителство с мандата на БСП 
е последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха. ГЕРБ 
доказаха, че не са нищо повече 
от престъпници и 
милиционери!  

269 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5775311#com
mentsBlock 

darkou 

Герб пак извъртяха нещата - 
отказвали се! То никой не ги 
иска, те се отказват! Ай стига с 
тази пропаганда! 
"Победителите" искат касиране, 
та никой да не ги съди за 
фалшифицирания вот на 
народа!  Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 
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270 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5770751#com
mentsBlock 

darkou 

Герб пак извъртяха нещата - 
отказвали се! То никой не ги 
иска, те се отказват! Ай стига с 
тази пропаганда! "Победи 

271 

http://offnews.bg/index.php/19
7392/parvi-konflikt-na-
interesi-v-noviya-
parlament#comment-77213 

torin 

То винаги става така с 
Герберските кадри. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

272 

http://offnews.bg/index.php/19
7568/gerb-pravi-paralelno-
pravitelstvo-vdiga-
dohodite#comment-77216 

torin 

Сега се сетил ББ се да прави на 
народен човек. Той и Дянков 
крадяха доходите на хората, но 
сега решили да сменят 
политиката, като видяха че 
никой не ги иска! Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

273 

http://offnews.bg/index.php/19
7705/anton-kutev-vsichki-
pregovori-shte-se-vodyat-pred-
mediite#comment-77219 

torin 

Орешарски е много добър и 
реномиран икономист и е 
отличен избор за премиер на 
България! Вярно е, че само 
експертно правителство с 
мандата на БСП може да ни 
измъкне от блатото на ГЕРБ! 

274 

http://offnews.bg/index.php/19
7605/siderov-kam-gerb-
teparva-shte-opoznaete-
stradanieto#comment-77221 

torin 

То винаги става така с 
Герберските кадри. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 
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275 

http://offnews.bg/index.php/19
7658/mikov-oglavi-
parlamenta-gerb-obideni-
napusnaha-zalata#comment-
77222 

torin 

Герб пак извъртяха нещата - 
отказвали се! То никой не ги 
иска, те се отказват! Ай стига 
с тази пропаганда! 
"Победителите" искат 
касиране, та никой да не ги 
съди за фалшифицирания вот 
на народа!  Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

276 

http://offnews.bg/index.php/19
7589/stanishev-2-3-ot-
balgarite-glasuvaha-za-
promyana#comment-77223 

torin 

Сега експертното правителство 
на БСП е последният ни шанс 
да се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

277 

http://offnews.bg/index.php/19
7649/borisov-mnogo-se-
zakalnaha-a-si-tragnaha 

torin 

Борисов е полуграмотен 
псевдоинтелектуалец, който се 
справя отлично с крадене и 
рекет. Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

278 

http://offnews.bg/index.php/19
7718/tsvetanov-davam-
imuniteta-si-no-nikoj-ne-mi-
go-e-poiskal#comment-77226 

torin 

Алелуя! Доживяхме 
милиционер номер 1 да се 
откаже от имунитета си! Явно 
прокуратурата си върши 
работата или пък плана му е да 
замъкне и Борисов със себе си . 
Дава го и отива да се снима 
като депутат преди да тръгне 
към затвора.  

279 

http://offnews.bg/index.php/19
7718/tsvetanov-davam-
imuniteta-si-no-nikoj-ne-mi-
go-e-poiskal#comment-77228 

torin 

цялата българска общественост 
му го иска, той с Бойковите 
похвати се мъчи да се направи 
на света вода ненапита! 
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280 

http://offnews.bg/index.php/19
5227/gerb-pravi-pravitelstvo-
napuk#comment-77230 

torin 

Ай стига с тази пропаганда! 
"Победителите" искат касиране, 
та никой да не ги съди за 
фалшифицирания вот на 
народа!  Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

281 

http://offnews.bg/index.php/19
6144/gerb-s-pravitelstvo-na-
maltsinstvoto-bez-tsvetanov-
iska-kasirane-na-
izborite/comment-page-
2#comment-77231 

torin 

 Сега експертното правителство 
на БСП е последният ни шанс 
да се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

282 

http://afera.bg/reporter/43628.
html#comment-358359 ivo 

Алелуя! Доживяхме 
милиционер номер 1 да се 
откаже от имунитета си! Явно 
прокуратурата си върши 
работата или пък плана му е да 
замъкне и Борисов със себе си  

283 

http://afera.bg/mishena/43602.
html#comment-358360 ivo 

Пречи им Цацаров щото си 
върши работата, а ГЕРБ имат 
много кирливи ризи.  Сега само 
експертното правителство с 
мандата на БСП е последният 
ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

284 

http://afera.bg/pozitsia/43577.h
tml#comment-358362 ivo 

Потресена съм ГЕРБ как са си 
прекроявали законите и са 
целели да завземат властта и да 
установят диктатура .Сега само 
експертното правителство с 
мандата на БСП е последният 
ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 
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285 

http://afera.bg/reporter/43623.
html#comment-358363 ivo 

Поредните Герберски 
поставновки за замазване на 
положението, че всички 
разбраха как ГЕРБ 
фалшифицират избори. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

286 

http://afera.bg/reporter/43615.
html#comment-358364 ivo 

Това са поредните Герберски 
поставновки за замазване на 
положението, че всички 
разбраха как ГЕРБ 
фалшифицират избори и никой 
вече не ги иска. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха Нямат шанс 
Герберите вече.  

287 

http://afera.bg/skandalno/4361
0.html#comment-358366 ivo 

Няма да ме учуди това въобще. 
Цветанов подслушваше, а 
съвсем наскоро всички 
разбраха как ГЕРБ 
фалшифицират избори и никой 
вече не ги иска. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха Нямат шанс 
Герберите вече.  

288 

http://afera.bg/skandalno/4359
6.html#comment-358367 ivo 

Няма да ме учуди това въобще. 
Цветанов подслушваше, а 
съвсем наскоро всички 
разбраха как ГЕРБ 
фалшифицират избори и никой 
вече не ги иска. Сега 
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експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха Нямат шанс 
Герберите вече.  

289 

http://afera.bg/reporter/43591.
html#comment-358368 ivo 

Сега експертното правителство 
с мандата на БСП е последният 
ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

290 

http://afera.bg/pozitsia/43587.h
tml ivo 

Няма да ме учуди това въобще. 
Цветанов подслушваше, а 
съвсем наскоро всички 
разбраха как ГЕРБ 
фалшифицират избори и никой 
вече не ги иска. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха Нямат шанс 
Герберите вече.  

291 

http://afera.bg/pozitsia/43582.h
tml#comment-358373 ivo 

определено интересна седмица 
ще бъде! Герберските 
простотии не спират. Сега 
надеждата ми е в еспертния 
кабинет с мандата на БСП, 
начело с Орешарски.  

292 

http://afera.bg/pozitsia/43279.h
tml#comment-358374 ivo 

Крайно време беше да имаме 
такъв прокурор!  Герберските 
простотии не спират. Сега 
надеждата ми е в еспертния 
кабинет с мандата на БСП, 
начело с Орешарски.  

293 

http://news.ibox.bg/material/id
_1412866421/#clist nonayan 

Борисов падна и ДКЕВР 
почнаха да си признават някои 
уж малки грешки. време беше 
диктатурата да се сгормоляса. 
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Вярвам, че експертното 
правителство на Орешарски ще 
се справи с това, което Борисов 
остави в наследство - разруха и 
огромни цени на тока!  

294 

http://news.ibox.bg/material/id
_802219530/ nonayan 

Цветанов и морален??? Ако е 
бил морален, нямаше да 
подслушва! Сега пак се сетил 
да играе на хрисим! Вярвам, че 
експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това 
да отстрани негативите, които 
Борисов остави в наследство! 

295 

http://news.ibox.bg/material/id
_1580969976/#clist nonayan 

Сега експертното правителство 
с мандата на БСП е последният 
ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

296 

http://news.ibox.bg/material/id
_1657286545/#clist nonayan 

 Сега експертното правителство 
на Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

297 

http://news.ibox.bg/material/id
_1563639914/#clist nonayan 

Прав е! Диктатурата на 
Борисов-Цветанов-Флоров 
падна. Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

298 

http://news.ibox.bg/material/id
_1053332713/#clist nonayan 

И как ще бойкотира 
правителството, като на него 
най-много му трябва 
правителство, за да е депутат с 
имунитет. как си представя, че 
ще живее с 4 млрд заграбени от 
народа! Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
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спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

299 

http://news.ibox.bg/material/id
_589398338/#clist nonayan 

Поредните Герберски 
поставновки за замазване на 
положението, че всички 
разбраха как ГЕРБ 
фалшифицират избори. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

300 

http://news.ibox.bg/material/id
_741078133/#clist nonayan 

Сега експертното правителство 
на Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

301 
http://nakratko.bg/category/60/
13047/ todor а такааа, падна диктатурата и се 

започнаха делата срещу ГЕРБ! 

302 

http://dnes.bg/obshtestvo/2013/
05/22/pochna-se-pyrvi-den-
pyrvi-liderski-
bitki.188730#comment-newest 

yavor 

Така е. Експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

303 

http://dnes.bg/politika/2013/05
/22/ataka-e-v-nai-neizgodnata-
poziciia-v-
ns.188740#comment-newest 

yavor 

Така е. Експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

304 

http://dnes.bg/izbori-
2013/2013/05/21/da-sprem-
partiinoto-omaskariavane-
zove-
borisov.188637#comment-
newest 

yavor 

Поредните Герберски 
поставновки за замазване на 
положението. Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
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и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

305 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/borisov_obyavyava_e
kip_za_kabinet-
189301.html?rand=0.6452035
287957468#comments 

yavor 

А бе то Бойко нали е експерт по 
всичко. Сигурно само той е на 
всички позиции в неговия 
кабинет. ;) 

306 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/vdigat_defitsita_v_haz
nata_prez_esenta-
189368.html?rand=0.0035412
3419751895#comments 

yavor 

 Експертното правителство на 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

307 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/mikov_sedna_v_stola_
na_tsacheva-
189269.html?rand=0.7092767
248201585#comments 

yavor 

Време беше абсурдните 
герберски истории да свършат. 
Заедно с експертното 
правителство на Орешарски 
имаме последен шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

308 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/royters_balgariya_izliz
a_ot_politicheskata_kriza-
189390.html?rand=0.5859834
506085548#comments 

yavor 

Време беше абсурдните 
герберски истории да свършат. 
Заедно с експертното 
правителство на Орешарски 
имаме последен шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

309 

www.standartnews.com/balgar
iya-
politika/pernik_chaka_novi_ka
shti_ot_oresharski-
189387.html?rand=0.6267267
746750591#comments 

yavor 

Сега експертното правителство 
с мандата на БСП е последният 
ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

310 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
politika/redyat_pravilnika_na_
parlamenta-
189397.html?rand=0.4090293

yavor 

Крайно време беше герберските 
циркове да свършат. Сега 
експертното правителство с 
мандата на БСП е последният 
ни шанс да се спасим от 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
23/05/2013	  
	  

118	  
	  

538171157#comments блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

311 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
obrazovanie/uchiteli_ne_iskat_
oresharski_zaradi_sedenkata-
189308.html?rand=0.9292670
503577622#comments 

yavor 

Орешарски е много добър и 
реномиран икономист и е 
отличен избор за премиер на 
България! Сега експертното 
правителство с мандата на БСП 
е последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

312 

http://www.standartnews.com/
balgariya-
obshtestvo/slagat_yuzdi_na_ts
enata_na_toka-
189394.html?rand=0.8280544
463365817#comments 

yavor 

Борисов падна и ДКЕВР 
почнаха да си признават някои 
уж малки грешки и да се 
регулират цените на тока. време 
беше диктатурата да се 
сгормоляса. Вярвам, че 
експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това, 
което Борисов остави в 
наследство - разруха и огромни 
цени на тока!  

313 

http://www.bulblog.com/?p=4
986 yavor 

Истина или измислица, но 
имунитетите на депутатите 
станаха много несигурно нещо. 
След Цветанов и Сидеров има 
"имунитетни" проблеми  

314 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/05/22/2066000_gerb_o
tkaza_da_vleze_v_komisiiata_
koiato_da_opredeli/?p=0#addc
omment 

trayan.petkov 

Как да влязат в комисията след 
като не се знае кой е с истинска 
диплома и кой набеден 
експерт?  Сега експертното 
правителство с мандата на БСП 
е последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

315 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/05/21/2065474_parlam
entut_obrechen_na_siderov/?p
=0#addcomment 

trayan.petkov 

Орешарски е много добър 
избор за премиер на България! 
Експертното правителство с 
мандата на БСП е последният 
ни шанс да се спасим от 
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блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха, така че и 
въпреки всичко, което казва, 
Сидеров няма да иска нови 
избори. 

316 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/21/2065799_gerb
_namali_deputatite_na_bsp_s_
dvama_kato_provali/?p=0#add
comment 

trayan.petkov 

Крайно време е герберските 
циркове да свършат. Сега 
експертният кабинет 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

317 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/05/21/2065765_ataka_
niamalo_da_podkrepi_kabinet
_na_oresharski/?p=0#addcom
ment 

trayan.petkov 

Експертният кабинет 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

318 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/05/22/2065873_deputat
ite_se_subirat_na_purvo_rabot
no_zasedanie/?p=0#addcomme
nt 

trayan.petkov 

Кабинета Райков не можа да 
проведе изборите както трябва, 
та цените на тока ли ще оправи 
- съмнява ме много. 
Експертният кабинет 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

319 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/05/22/2065985_s_gaf_t
rugna_rabotata_na_novite_dep
utati/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Борисов падна и ДКЕВР 
почнаха да си признават някои 
уж малки грешки и да се говори 
за регулиране цените на тока. 
време беше диктатурата да се 
сгормоляса. Вярвам, че 
експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това, 
което Борисов остави в 
наследство - разруха и огромни 
цени на тока!  
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320 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
21/2065486_tezi_stranni_neva
lidni_izgubeni_i_dobaveni_gla
sove/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Абсурдните герберски истории 
все някога ще трябва да 
свършат. Заедно с експертното 
правителство на Орешарски 
имаме последен шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

321 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
21/2065249_niakolko_suveta_
kum_sledvashto_pravitelstvo/?
p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ се постараха да се стигне 
до това положение, че Дянков 
не плащаше и бавеше 
майчинските. Експертният 
кабинет Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

322 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/2013/05/21/2065
792_cik_pred_razpad/?p=0#ad
dcomment 

trayan.petkov 

Герберските членове измислят 
начини да манипулират ЦИК. 
Трудно се пуска кокала, дори и 
като те хванат с 350 000 
фалшиви бюлетини  

323 

http://www.dnevnik.bg/izbori2
013/2013/05/21/2065550_bori
ana_dimitrova_misiia_dulug_ji
vot_na_sledvasht/?p=0#addco
mment 

trayan.petkov 

Експертният кабинет 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

324 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
21/2065230_prezidentut_prizo
va_za_burzi_merki_za_zadvijv
ane_na/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

И въпреки всичко експертният 
кабинет Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

325 

http://www.capital.bg/politika_
i_ikonomika/bulgaria/2013/05/
21/2065811_trudni_nedostatuc
hni_i_pojelatelni/?p=0#addco
mment 

trayan.petkov 

И въпреки всичко експертният 
кабинет Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 
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326 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649729#id_4661395 jelen 

Борисов падна и ДКЕВР 
почнаха да си признават някои 
уж малки грешки и да се говори 
за регулиране цените на тока. 
време беше диктатурата да се 
сгормоляса. Вярвам, че 
експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това, 
което Борисов остави в 
наследство - разруха и огромни 
цени на тока!  

327 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649732#id_4661398 jelen 

Разбира се, че ще са ограничени 
- ГЕРБ се постараха да източат 
и похарчат колкото се може 
повече. Как така за 4 години, 
Бойко има на сметка 4 млрд? 
Вярвам, че експертното 
правителство на Орешарски ще 
се справи с това, което Борисов 
остави в наследство - разруха и 
огромни цени на тока!  

328 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649734#id_4661405 jelen 

Диктатурата на Борисов-
Цветанов падна и е нормално 
да се търси отговорност и да се 
предевяват обвинения. Малко 
ли поразии направиха за 4 
години ГЕРБ? Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

329 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649724#id_4661411 jelen 

И въпреки всичко експертният 
кабинет Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

330 

http://www.segabg.com/article.
php?id=649114#id_4661416 jelen 

Поредните Герберски 
поставновки за замазване на 
положението, че всички 
разбраха как ГЕРБ 
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фалшифицират избори. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

331 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/bsp-shte-
predloji-zamraziavane-na-
cenata-na-
toka,151414/#comment-newest 

jelenski 

Борисов падна и ДКЕВР 
почнаха да си признават някои 
уж малки грешки и да се говори 
за регулиране цените на тока. 
време беше диктатурата да се 
сгормоляса. Вярвам, че 
експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това, 
което Борисов остави в 
наследство - разруха и огромни 
цени на тока!  

332 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/ombudsmanyt-
iska-zakonodatelni-promeni-
za-po-dobra-zashtita-ot-
monopolite,151364/#comment
-newest 

jelenski 

Ами да! Малко ли поразии 
направиха за 4 години ГЕРБ? 
Сега експертното правителство 
на Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

333 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/stanishev-niama-
iasnota-za-sydbata-na-ploskiia-
danyk-pri-bydeshto-
upravlenie,151345/#comment-
newest 

jelenski 

И въпреки всичко експертният 
кабинет Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

334 

http://www.investor.bg/news/c
omments/151358/332.html#co
mment-newest 

jelenski 

И въпреки всичко експертният 
кабинет Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

335 

http://politics.actualno.com/Bo
risov-utre-objavjava-kabineta-
i-vryshta-mandata-
news_425425.html# 

yavor 

Поредните Герберски 
поставновки за замазване на 
положението, че всички 
разбраха как ГЕРБ 
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фалшифицират избори. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

336 

http://politics.actualno.com/BS
P-veche-e-v-pylen-systav-v-
parlamenta-
news_425421.html# 

yavor 

Това с бламирането на 
заседанието на ЦИК бе 
поредната Герберска 
поставновка. Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

337 

http://politics.actualno.com/Cv
etanov-Ochakvam-s-
netyrpenie-obvinenieto-
news_425415.html# 

yavor 

Поредните изцепки на 
Цветанов. Ще дойде, ще дойде 
обвинението и тогава да не 
вдигне и той кръвно като 
Борисов само и само да избяга 
от отговорност! 

338 

http://bulgaria.actualno.com/Fi
rmata-s-pechatite-za-vota-
Izrabotihme-tolkova-kolkoto-
ni-porychaha-
news_425382.html 

yavor 

Опаааа! Значи за изборите 
повечко бюлетини, повечко 
печатчета и Борисов се пробва 
да бяга по тъча с приказки за 
касиране на изборите! Време е 
за справедливост! Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

339 

http://bulgaria.actualno.com/Fi
rmata-s-pechatite-za-vota-
Izrabotihme-tolkova-kolkoto-
ni-porychaha-
news_425382.html 

yavor 

Кабинета Райков имаше една 
задача - да проведе честни 
избори, а се провали и там. 
Защото обслужваше интересите 
на ГЕРБ и метеше зад тях! 

340 

http://bulgaria.actualno.com/Si
derov-kym-Cacheva-I-Vie-
shte-vlezete-v-zatvora-

yavor 
Експертният кабинет 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
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news_425374.html# на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха! 

341 

http://business.actualno.com/D
eputatite-obsyjdat-cenata-na-
toka-news_425392.html# 

yavor 

Борисов падна и ДКЕВР 
почнаха да си признават някои 
уж малки грешки и да се говори 
за регулиране цените на тока. 
време беше диктатурата да се 
сгормоляса. Вярвам, че 
експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това, 
което Борисов остави в 
наследство - разруха и огромни 
цени на тока!  

342 

http://viewpoint.actualno.com/
Lubovta-njama-kraj-
news_425400.html# 

yavor 

Малко ли поразии направиха за 
4 години ГЕРБ? Сега 
експертното правителство на 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

343 

http://politics.actualno.com/GE
RB-osporva-paritetnija-
princip-v-NS-
news_425405.html# 

yavor 

Малко ли поразии направиха за 
4 години ГЕРБ, та сега се 
правят на света вода ненапита? 
Сега експертното правителство 
на Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

344 

http://politics.actualno.com/Sid
erov-Pravitelstvo-trjabva-da-
ima-za-da-se-raznishtjat-
dalaverite-news_425413.html# 

yavor 

В случая е прав! Малко ли 
поразии направиха за 4 години 
ГЕРБ? Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

345 

http://politics.actualno.com/CI
K-obsyjda-otkaza-na-dvamata-
deputati--news_425411.html# 

yavor 
Сега експертното правителство 
на Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
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на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

346 

http://bulgaria.actualno.com/Pl
evneliev-Bogati-sa-tezi-koito-
ne-prechat-na-talantlivite-
news_425371.html# 

yavor 

Богати са тези, които играеха с 
ГЕРБ! Как може за 4 години 
управление, Борисов да има 4 
млрд на сметка, а народа да 
тъне в мизерия!Сега 
експертното правителство на 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

347 

http://www.novini.bg/news/13
8357-
%D0%BE%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B0%D1%80
%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B5%D0%BD%D0%B5
%D1%80%D0%B3%D0%B5
%D1%82%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B5-%D0%B2-
%D0%BA%D0%BE%D0%B
B%D0%B0%D0%BF%D1%8
1.html#comments 

ika 

Борисов падна и ДКЕВР 
почнаха да си признават някои 
уж малки грешки и да се говори 
за регулиране цените на тока. 
време беше диктатурата да се 
сгормоляса. Вярвам, че 
експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това, 
което Борисов остави в 
наследство - разруха и огромни 
цени на тока! 

348 

http://www.novini.bg/news/13
8321-
%D1%86%D0%B8%D1%80
%D0%BA%D1%8A%D1%82
-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D1%8A%D0%BB
%D0%B6%D0%B0%D0%B2
%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BD%D1%81-
%D0%BD%D0%B5-
%D0%B7%D0%BD%D0%B0
%D1%8F%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%B9
-%D0%B5-
%D1%88%D0%B5%D1%84-

ika 

Боковата клика така се 
внедрила в енергетиката, че да 
не знае кой е шеф. Просто 
епохална глупост! Вярвам, че 
експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това, 
което Борисов остави в 
наследство - разруха и огромни 
цени на тока! 
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%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%B
A-%D0%BD%D0%BE-
%D0%B3%D0%BE-
%D0%B2%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D1%82-
%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D1%82%D0%B0.
html#comments 

349 

http://www.novini.bg/news/13
8289-
%D0%B0%D1%82%D0%B0
%D0%BA%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%88
%D0%B0%D0%B2%D0%B0
%D1%82-
%D0%B4%D0%B0%D0%BB
%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4
%D0%BA%D1%80%D0%B5
%D0%BF%D1%8F%D1%82-
%D0%B4%D0%BF%D1%81-
%D0%B8-
%D0%B1%D1%81%D0%BF-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B1
%D0%B8%D0%BD%D0%B5
%D1%82.html#comments 

ika 

експертното правителство на 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

350 

http://www.novini.bg/news/13
8353-
%D0%B1%D0%B8%D1%82
%D0%BA%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B8%D1%82
%D0%B0%D0%BD%D0%B8
-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB
%D1%8F%D0%BD-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5
%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B8-
%D0%BA%D1%8A%D0%B

ika 

Цветанов ако имаше срам 
нямаше да подслушва или пък 
да има 6 апартамента! Малко ли 
поразии направиха за 4 години 
ГЕРБ? Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 
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C-
%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0%D1%81
%D1%80%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D0%B5-
%D1%81%D0%B5.html#com
ments 

351 

http://www.novini.bg/news/13
8340-
%D0%B1%D0%BE%D0%B9
%D0%BA%D0%BE-
%D0%B1%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D1%81%D0%BE
%D0%B2-
%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B8
%D0%B5%D0%BC%D0%B0
-%D0%B8-
%D1%89%D0%B5-
%D0%B2%D1%8A%D1%80
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D0%B0%D1%82
%D0%B0-
%D0%BE%D1%89%D0%B5-
%D1%83%D1%82%D1%80%
D0%B5.html#comments 

ika 

Сега експертното правителство 
на Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

352 

http://www.novini.bg/news/13
8325-
%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%88
%D0%B5%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B4%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%B2%D1%8F-
%D0%BE%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B0%D1%80
%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%BC%D0%B8%D0%B5

ika 

Орешарски е много добър и 
реномиран икономист и е 
отличен избор за премиер на 
България! само той може да ни 
измъкне от блатото на ГЕРБ! 
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%D1%80%D0%B8%D1%82
%D0%B5-
%D1%81%D0%BE%D1%86
%D0%B8%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D1%81%D1%82
%D0%B8-%D0%B2-
%D0%B5%D0%B2%D1%80
%D0%BE%D0%BF%D0%B0.
html#comments 

353 

http://www.novini.bg/news/13
8328-
%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D1%87%D0%B0
%D0%BA%D0%B2%D0%B0
%D0%BC-%D1%81-
%D0%BD%D0%B5%D1%82
%D1%8A%D1%80%D0%BF
%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2
%D0%B4%D0%B8%D0%B3
%D0%BD%D0%B0%D1%82-
%D0%BE%D0%B1%D0%B2
%D0%B8%D0%BD%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5
%D1%82%D0%BE.html#com
ments 

ika 

ще дойде, ще дойде 
обвинението и най-накрая 
милиционер номер 1 ще види 
какво е да отговаря за 
действията си! 

354 

http://www.novini.bg/news/13
8298-
%D0%BA%D1%80%D0%B0
%D1%81%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%D1%80-
%D1%86%D0%B8%D0%BF
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B2-
%D0%B3%D0%B5%D1%80
%D0%B1-
%D1%89%D0%B5-

3 

"Красимир Ципов: В ГЕРБ ще 
постъпим така, както 
избирателите ни очакват". Ами 
какво чакате тогава? МАРШ от 
управлението на държавата. 
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%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D1%82%D1%8A%D0%BF
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%D1%82%D0%B0%D0%BA
%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B
A%D1%82%D0%BE-
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%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%87%D0%B0
%D0%BA%D0%B2%D0%B0
%D1%82.html 
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http://www.novini.bg/news/13
8298-
%D0%BA%D1%80%D0%B0
%D1%81%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%D1%80-
%D1%86%D0%B8%D0%BF
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B2-
%D0%B3%D0%B5%D1%80
%D0%B1-
%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D1%81
%D1%82%D1%8A%D0%BF
%D0%B8%D0%BC-
%D1%82%D0%B0%D0%BA
%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0%D0%B
A%D1%82%D0%BE-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1
%D0%B8%D1%80%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%87%D0%B0
%D0%BA%D0%B2%D0%B0
%D1%82.html#comments 

ika 

Кои избиратели? Тези зад 
фалшифицираните бюлетини 
ли?Малко ли поразии 
направиха за 4 години ГЕРБ? 
Сега експертното правителство 
на Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 
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356 

http://www.novini.bg/news/13
8306-
%D0%BC%D0%B0%D1%8F-
%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B0-
%D0%BE%D0%B3%D0%BB
%D0%B0%D0%B2%D0%B8-
%D0%B2%D1%80%D0%B5
%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D0%B0%D1%82
%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%B
C%D0%B8%D1%81%D0%B
8%D1%8F%D1%82%D0%B0
-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D1%80
%D0%BB%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%B0%D1%80%D0%BD
%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%B8%D0%BB
%D0%BD%D0%B8%D0%B
A.html#comments 

ika 

Сега експертното правителство 
на Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

357 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5788891#com
mentsBlock 

kostau 

Ми той Борисов няма експерти. 
Ето дори бившият му министър 
на енергетиката излезе с 
фалшива диплома, така че е в 
негов интерес да не представя 
правителство. Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

358 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5775311#com
mentsBlock 

kostau 

Герб пак извъртяха нещата - 
отказвали се! То никой не ги 
иска, те се отказват! Ай стига с 
тази пропаганда! 
"Победителите" искат касиране, 
та никой да не ги съди за 
фалшифицирания вот на 
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народа!  Сега експертното 
правителство на БСП е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

359 

http://www.vesti.bg/index.pht
ml?tid=40&oid=5781151#com
mentsBlock 

kostau 

На него вече не му излизат 
пасиансите, щото всички го 
видяха какво представлява! 
Никога повече Герберски 
малоумщини! 

360 

http://offnews.bg/index.php/19
8075/borisov-oshte-utre-shte-
varna-mandata#comment-
77633 

boris 

Борисов няма експерти. Ето 
дори бившият му министър на 
енергетиката излезе с фалшива 
диплома, така че е в негов 
интерес да не представя 
правителство. Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

361 

http://offnews.bg/index.php/19
7960/gerb-otnovo-bojkotira-
tsik-funktsioniraneto-na-
parlamenta-pod-
vapros#comment-77634 

boris 

Поредните Герберски 
поставновки за замазване на 
положението, че всички 
разбраха как ГЕРБ 
фалшифицират избори. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

362 

http://offnews.bg/index.php/19
6144/gerb-s-pravitelstvo-na-
maltsinstvoto-bez-tsvetanov-
iska-kasirane-na-
izborite/comment-page-
2#comment-77636 

boris 

Бойко се опитва да замазва 
положението. На него вече не 
му излизат пасиансите, щото 
всички го видяха какво 
представлява! Никога повече 
Герберски малоумщини и успех 
на експертното правителство на 
Орешарски 
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363 

http://offnews.bg/index.php/19
7959/sled-publikatsiya-na-
offnews-deputat-otkaza-da-
podpishe-iskaneto-za-kasirane-
na-vota#comment-77637 

boris 

Браво на Offnews! Така трябва! 
Сега експертното правителство 
на БСП е последният ни шанс 
да се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

364 

http://offnews.bg/index.php/19
8077/peevski-izbuhna-sreshtu-
tsvetanov-imajte-
sram#comment-77640 

boris 

Цветанов ако имаше срам 
нямаше да подслушва или пък 
да има 6 апартамента! Малко ли 
поразии направиха за 4 години 
ГЕРБ? Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

365 

http://offnews.bg/index.php/19
6114/petar-kanev-byuletinite-
ot-kostinbrod-sa-standarten-
izlishak/comment-page-
2#comment-77649 

boris 

Поредното герберско замазване 
на положението. Сега 
експертното правителство на 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

366 

http://offnews.bg/index.php/19
8048/zhiva-veriga-v-podkrepa-
na-tsatsarov-pred-sadebna-
palata-video-i-
snimki#comment-77653 

boris 

Цацаров стана герой, защото се 
изправи срещу диктатурата на 
Борисов и Цветанов и доказа, 
че няма да търпим подобни 
престъпления! Сега е ред на 
експертното правителство на 
Орешарски, което е последният 
ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

367 

http://offnews.bg/index.php/19
8069/skandali-gafove-i-
podigravki-vav-vtoriya-den-
na-42-roto-ns#comment-77654 

boris 

Сега е ред на експертното 
правителство на Орешарски, 
което е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
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ГЕРБ ни тласнаха 

368 

http://offnews.bg/index.php/19
7987/siderov-gerb-darzhi-
miliardi-v-cherni-
kasi#comment-77655 

boris 

Само Борисов има 4 млрд, 
както разбрахме. Нищо от това 
не може да ни учуди. Успех на 
правителството на Орешарски! 

369 

http://www.cross.bg/zavarihme
-raiikov-energetikata-
1361159.html#axzz2TvbIRGw
w 

yavor 

Райков не си свърши работата 
по изборите, само се чудя 
поради некадърност или по 
поръчка от ББ?! Сега 
експертното правителство на 
Орешарски трябва да оправя 
зулумите на ГЕРБ! 

370 

http://afera.bg/mishena/43651.
html#comment-358593 ivo 

Ми то само Бойко има 4 млрд 
на сметка и ще си купи медии, 
за да му пропагандират 
"идеите" и да му четкат 
егото.Сега експертното 
правителство на Орешарски 
трябва да оправя зулумите на 
ГЕРБ! 

371 

http://afera.bg/skandalno/4369
7.html#comment-358594 ivo 

Изнервил се - не влязоха в 
парламента. Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

372 

http://afera.bg/reporter/43693.
html#comment-358595 ivo 

Цацаров стана герой, защото се 
изправи срещу диктатурата на 
Борисов и Цветанов и доказа, 
че няма да търпим подобни 
престъпления! Сега е ред на 
експертното правителство на 
Орешарски, което е последният 
ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 
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373 

http://afera.bg/skandalno/4368
9.html#comment-358596 ivo 

Цветанов ако имаше срам 
нямаше да подслушва или пък 
да има 6 апартамента! Малко ли 
поразии направиха за 4 години 
ГЕРБ? Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

374 

http://afera.bg/pozitsia/43683.h
tml#comment-358597 ivo 

Така е. Тези допълнителни 
бюлетини и печати за ЦИК са 
точно предвидени били за 
фалшификации. Сега 
експертното правителство на 
БСП е последният ни шанс да 
се спасим от блатото на 
мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

375 

http://afera.bg/reporter/43668.
html#comment-358599 ivo 

Борисов падна и ДКЕВР 
почнаха да си признават някои 
уж малки грешки и да се говори 
за регулиране цените на тока. 
време беше диктатурата да се 
сгормоляса. Вярвам, че 
експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това, 
което Борисов остави в 
наследство - разруха и огромни 
цени на тока!  

376 

http://afera.bg/skandalno/4366
2.html#comment-358601 ivo 

Цветанов се чуди сега какво да 
прави. Едно е да си шеф и да се 
разполагаш нашироко, друго е 
да трябва да даваш обяснения и 
да носиш отговорност за 
глупостите, които си 
насътворил. А всички знаем 
колко много ГЕРБ обичат да 
бягат от отговорност. Вярвам, 
че експертното правителство на 
Орешарски ще се справи с това, 
което управлението на 
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Цветанов и Борисов донесоха 
на България!  

377 

http://afera.bg/pozitsia/43645.h
tml#comment-358602 ivo 

Дано, дано! Всички знаем 
колко много ГЕРБ обичат да 
бягат от отговорност! И 
Борисов, и Цветанов имат да 
дават големи обяснения! 
Съсипаха държавата и народа с 
некадърната си, но за сметка на 
това алчна и нагла 
политика.Само Борисов има 4 
млрд, както разбрахме. Нищо 
от това не може да ни учуди. 
Успех на правителството на 
Орешарски, което трябва да 
възстанови държавността! 

378 

http://afera.bg/skandalno/4363
1.html#comment-358604 ivo 

Абсурдно! Тотално абсурдно до 
няма и къде! Пари се харчат за 
гъделичкане на егото на 
Борисов!  Съсипаха държавата 
и народа с некадърната си, но 
за сметка на това алчна и нагла 
политика. Само Борисов има 4 
млрд, както разбрахме. Нищо 
от това не може да ни учуди. 
Успех на правителството на 
Орешарски, което трябва да 
възстанови държавността! 

379 

http://afera.bg/skandalno/4367
7.html#comment-358605 ivo 

Ето вече две дела срещу 
Цветанов! Краят на тиранията 
наближава! Нищо от това не 
може да ни учуди. Успех на 
правителството на Орешарски, 
което трябва да възстанови 
държавността! 

380 

http://afera.bg/pozitsia/43635.h
tml#comment-358607 ivo 

Така е. Цветанов ги научи на 
това! Успех на Цацаров и 
правителството на Орешарски, 
което трябва да възстанови 
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държавността! 

381 

http://afera.bg/mishena/43602.
html#comment-358609 ivo 

ей тия платени анализатори! 
Цацаров стана герой, защото се 
изправи срещу диктатурата на 
Борисов и Цветанов и доказа, 
че няма да търпим подобни 
престъпления! Сега е ред на 
експертното правителство на 
Орешарски, което е последният 
ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

382 

http://news.ibox.bg/material/id
_1226892994/#clist moximillian 

Цветанов ако имаше срам 
нямаше да подслушва или пък 
да има 6 апартамента! Малко ли 
поразии направиха за 4 години 
ГЕРБ? Сега експертното 
правителство на Орешарски е 
последният ни шанс да се 
спасим от блатото на мизерията 
и милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

383 

http://news.ibox.bg/material/id
_202802149/#clist moximillian 

Хахаха, правителство в сянка 
щял да прави. На Борисов 
всичко му е сенчество. И 4 
млрд в сметката, и 
правителството. Да не говорим 
за експертите!  Успех на 
правителството на Орешарски, 
което трябва да възстанови 
държавността! 

384 

http://news.ibox.bg/material/id
_229845097/#clist moximillian 

 Цацаров стана герой, защото се 
изправи срещу диктатурата на 
Борисов и Цветанов и доказа, 
че няма да търпим подобни 
престъпления! Сега е ред на 
експертното правителство на 
Орешарски, което е последният 
ни шанс да се спасим от 
блатото на мизерията и 
милиционерщината, в което 
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ГЕРБ ни тласнаха 

385 

http://news.ibox.bg/material/id
_899418329/#clist moximillian 

Пожелавам им успех! България 
има нужда от стабилизация и 
спасяване на държавността, 
която ГЕРБ газеха постоянно! 
Орешарски е много добър 
избор! 

386 

http://www.cross.bg/stanishev-
oresharski-promyana-
1361171.html 

yasen 

След управлението на ГЕРБ 
несъмнено ще бъде тежка! 
Експертното правителство на 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

387 

http://www.cross.bg/mikov-
gerb-mihail-1361127.html yasen 

Несъмнено! Хората видяха, че 
гангстерският стил на ГЕРБ не 
решава проблемите, а се 
създават много нови! 
Експертното правителство на 
Орешарски е последният ни 
шанс да се спасим от блатото 
на мизерията и 
милиционерщината, в което 
ГЕРБ ни тласнаха 

 

 


