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Антон Кутев 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ АКТИВНОСТИ 
ОТЧЕТ  

14.06.-17.06.2013 
 

ПРОТЕСТИ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО  
ЗАРАДИ ИЗБОРА НА ПЕЕВСКИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС 

 
АКТИВНОСТ 

Мобилизирани са ресурсите на всички политически сили. Прави впечатление 
изключителната активност на извънпарламентарните политически партии, които 
виждат неочаквана възможност за връщане в политическия живот и са решени да 
я експлоатират максимално. Атаката е обединена и насочена основно към БСП, 
като лигитиматор на ДПС във власта.  

В момента е трудно да се говори за управляване на нагласи, но за да се постигне 
балан, от момента на ескалиране на напрежението заедно с седмичната 
активност са публикувани 1 140 коментара, позиционирани във Facebook и във 
форумите под публикации в 31 онлайн базирани медии.  Линкове и 
съдържанието на постовете, както и пропорционалното им разпределение в 
отделните форуми е представено в приложенията към двата отчета:  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Пропорционално разпределение по брой коментари 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Публикувани коментари във Facebook 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Публикувани коментари във форуми  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Скриншотове на тематичните ни групи във ФБ (с броя на 
членовете) 

 „Има ли шанс България” – 3 591 члена  
 „ГЕРБ ни подслушват! Стига вече! Прекалиха!”– 3 685 члена 
 „Бойко уплашен с подвита опашка” – 4 894 члена 
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ТЕЗИ: 

1. НАЗНАЧЕНИЕТО 

 Решението е нестандартно, но и ситуацията, в която ГЕРБ превърнаха спец службите е 
уникална - да работят не в интерес на страната, а за да обслужват бизнес и политическите 
интереси на Цветанов и компания. Пеевски е наясно, кои са скритите агенти на бившия ВР 
министър в службите и ще ги неутрализира най-добре. 

 Този със сигурност няма да остави верните хора на Цветанов в спецслужбите, защото ще 
ги реорганизира основно. 

 Пеевски се скара с Цветанов още в Парламента, какво остава като оглави спецслужбите - 
ще се намерят доказателства за далаверите им, затова и ГЕРБерите треперят. 

 Пеевски е подходящ защото е много навътре в далаверите на Цветанов и Борисов, както 
сам го каза в НС. И затова високопоставените гербери трудно могат да се примирят с 
подобен избор, защото няма по-върл враг от довчерашния приятел. А при проверките на 
работата през мандата им разследващите вече ще задават точните въпроси. 

 Както Орешарски, Станишиев и Манолова признават,изборът на Пеевски беше грешка - 
ама само който не работи той не греши. 

2. ГЕРБ 

 Щом Борисов и Цветанов са сащисани и реват, че е заплашена националната сигурност - 
значи Орешарски е на прав път. Крайно време е спец службите да се реформират и да се 
прочистят от преторианската гвардия на бишия МВР министър. 

 На зла круша - зъл прът. Щом ГЕРБ опищяха страната, значи изборът на Пеевски за шеф 
на ДАНС ги е ударил по слабото място. Сега като нищо ще се намерят и доказателствата, 
които липсват на прокуратурата за да си свърши докрай работата.. 

 Толкова бурна реакция срещу този кандидат издава само едно - огромен страх и ужас у 
върховните гербери. Най-опасни са довчерашните приятели, които ти знаят всички 
далавери. 

 ГЕРБ не могат да търпят повече - след прокурорските проверки, сега и бившият им 
приятел  и сега най-яростен противник да оглави ДАНС. Знаят, че ще ги пратят в затвора и 
затова искат разтурване на парламента и извънредни избори. 

 Това целят ГЕРБ - да провокират метеж и кървави сблъсъци, че да стане като в Турция. 

 Наистина ГЕРБ нямат нищо против Д.Пеевски, защото той ги обслужваше вярно чрез 
медиите си близо 4 години. Но много искат властта и си търсят поводи за метеж, за да се 
върнат отново начело на държавата! 

 Сякаш някой е очаквал ГЕРБ да си признаят. Та точно те, вместо да останат да дискутират 
кандидатурата за ДАНС в парламента, излязоха и започнаха да подклаждат протестите. А 
Борисов откровено заяви, че "пилците се броят на есен" . 

 И какво излезе на края – по признания на Цветанов и ГЕРБ знаели за кандидатурата на 
Пеевски, ама не искаха да дискутират в НС, а направо провокираха протести и гражданска 
война! Много искат да управляват. 

 Наистина ГЕРБ нямат нищо против Д.Пеевски, защото той ги обслужваше вярно чрез 
медиите си близо 4 години. Но много искат властта и си търсят поводи за метеж, за да се 
върнат отново начело на държавата! 
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 Изборът ще бъде отменен по искане на ДПС, но ГЕРБ продължават да насъскват хората 
против новото правителство. 

 То нали това им е целта на ГЕРБ- саботиране на работата на правителството и вотове на 
недоверие, докато не вземат отново властта= 

3. ПРЕЗИДЕНТЪТ 

 Плевнелиев не се държи като президент - днес до обяд ви имам доверие, а следобяд - не. 
Трябваше да се изкаже на свикания Съвет за сигурност, а той го отложи за другата 
седмица. Вместо да си изпълнява задължения, прави мили очи на ГЕРБ. 

4. ДСБ 

 ДСБ видя начин да се включи в протестите с надеждата безредиците да свалят 
правителството и разтурят парламента и следващия път да се докопа отново до властта. 

5. СИДЕРОВ 

 Намери се един Сидеров да каже цялата истина, директно, и веднага го награкаха 
платените "читатели" във форума. То и Мунчо беше луд, ама каза истината и го обесиха. 
Но истината си е истина! Нещо не виждам да е оспорвана по същество!?! 

6. НФСБ 

 В ядрото на протестите са платени кракьори на ГЕРБ и креатурите им от РЗС и НФСБ. За 
съжаление останалите граждани са заблудени чрез удобно посочения партиен враг - бил 
той вътрешнопартиен опонент или просто силно мотивиран да свърши нещо. 

 Та нали точно ГЕРБ искат отново избори и затова дестабилизират по всякакъв начин 
страната - саботират кворума на НС, плащат за някакви протести без ясна причина. 
Стоянов да посъветва приятелите си от ГЕРБ да не се държат като разсърдени дечица, а 
като държавни мъже. 

7. ЯНЕ ЯНЕВ 

 Призивът на Янев е напълно разбираем - сега му се е паднало да вика против лошия 
парламент,където не успя да влезе. Дай му на него анархия и размирици, дано менторите 
му от ГЕРБ го вкарат обратно там при следващия тираж за депутати.  

8. ПРОКУРАТУРАТА 

 Ами да почват да работят съвместно прокуратурата, ДАНС и МВР - и да вкарват виновните 
от предишното управление където име  мястото. А не да ми излизат с номера, че в 
скандалните записи нищо нямало, а е виновен само тоя дето ги правил без разрешение. 

9. ПРОТЕСТИРАЩИ 

 Организираните от креатури на ГЕРБ "протестиращи" бяха изненадани от новината за 
новия шеф на ДАНС на срещата си с Орешарски. И тъй като не знаеха как да реагират, се 
оттеглиха за инструкции от партията. 
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 Пеевски начело на спецслужбите ще обърка сметките на много хора, а някои недосегаеми 
гербери може и в затвора да влязат. Затова е цялата политическа олелия. 

 Без да дадат поне малък толеранс на новото правителство, гражданите ще върнат ГЕРБ 
на власт. Протестите нямат мотив - и Пеевски се отказа, и забраната на тютюнопушенето 
остана. За какво протестират? 

 Протестиращите са много заблудени - за по едни 100 лв са готови да обрекат децата си да 
живеят под диктатата на мафията завинаги. Защото следващите избори няма да има, а 
просто печатницата на ГЕРБ ще се постарае да достави по места правилно попълнените 
бюлетини. 

 Пеевски беше едно наистина нестандартно решение - силно мотивиран да пресече 
контрабандата външен за системата на спец службите човек. Но пък обществото не го 
прие и правителството си корегира решението. Протестите са платени и обслужват 
единствено ГЕРБ,като целят връщането им на власт. 

 От хаос, безредици и нерешаване на икономическите проблеми на страната полза имат 
само изпадналите от властта мутри на ГЕРБ. Надяват се хората отново да ги върнат 
начело на държавното управление, дори с цената на тотален разгром на държавността. Не 
дадоха дори 10 дни спокойствие на новото правителство! 

 Не защитавам Пеевски, но никой не може да го обвини, че е намесен в наркоканалите. 
Точно той можеше да ги пресече, защото е медийно и финасово силен - илюзия е, че 
обикновен човек може сам да излезе и да се опълчи срещу статуквото. Ама не е 
перфектния избор и това се отчете като грешка от правителството. На практика протестите 
нямат причина!  

 ГЕРБ са като папагали без никаква мисловна дейност или оригинална идея - щом ги 
свалиха с протести, значи и те ще си плащат (защото реално няма причина) за протести, 
които да свалят новото правителство. 

 Протестите наистина не могат, но реално са платени и целят да върнат ГЕРБ на власт. 
Жалко че хората се поддадоха на пропагандата и допуснаха в редиците си откровени 
политикани провокатори - като Л.Павлова (личната касичка на Борисов), която вместо да 
се скрие от срам, сега се прави на "протестираща" срещу новата власт. 

10. ВЪТРЕШНОПАРТИЙНАТА ОПОЗИЦИЯ 

 Не прави чест на вътрешнопартийната опозиция да използва една грешка за да свали 
цялото правителство и реално да обслужи интересите на ГЕБ като самосвали Коалиция за 
България от властта! 

 Намери се най-честния в БСП - Кадиев. За енергетиката да не отваряме дума, щото там 
той и жена му са като оплетени черва с кожодерите.... Но пък човекът зове 
вътрешнопартийната опозиция  да връща Гоце на власт. Я по-добре се скрий и си 
замълчи. 

 Много е подло вътрешнопартиен опонент да критикува лидера си по медиите. Ако сравним 
Станишев с Р.Петков и трябва да се избира - предпочитам човека с европейското 
мислене, който не контактува със знакови фигури от ъндърграунда... 

 Права е И.Йотова, че ЕП не се интересуват от конкретните имена на ръководителите на 
държавните ни институции, а реформите и работата да вървят. Но ГЕРБ се страхуват 
специално ДАНС да проработи, защото контрабандните канали са основен източник за 
финансирането им. 

 Лесно им е на тия БСП-ари от далечен Берлин да подкрепят по принцип модерната 
социалдемокрация у нас. Ама преди това трябва да се почистят Авгиевите обори на спец 
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службите, покровителстващи контрабандата. Това може да свърши само някой достатъчно 
мотивиран и външен за системата човек, амбициран да прочисти и реформира системата. 

11. ЕНП 

 ЕНП първо да попита ГЕРБ защо напуснаха парламента и не останаха  на дебатите за 
избора на шеф на ДАНС. Вместо това започнаха да плащат по 100 лв. на 
"портестиращите" отвън. Вместо Дол да се чуди как да угоди на протежетата си, да беше 
си направил труда да разбере как управляваха те  4 години в условия на тотална 
диктатура. 

 Все пак да не забравяме, че това е един личен туит на Свобода, а не официалнагта 
позиция на групата на социалистите и либералите. Но той явно е реагирал на 
манипулативната информация, която ГЕРБ целенасочено разнесе из Евпораламента. 

 ГЕРБ не успяха да заблудят ЕК относно случващотосе у нас. Може и да не беше най-
подходящата кандидатура, но Пеевски се скара с Цветанов още в парламента и се показа 
силно мотивиран да реформира спецслужбите. А ЕК иска точно това.  

12. НПО 

 Всички тези искания на практика са изпълнение - Пеевски сам се оттегли и  има решение 
за отмяна на избора, като в момента се обсъждат нови кандидатури... Не виждам за какво 
отказват среща с премиера тези НПО-та? 

 На практика всички искания на НПО-та са отразени - приет е нов Правилник за работа на 
НС с прозрачни процедури за избор, и избора на Пеевски е отменен, и нова процедура за 
шеф на ДАНС ще има. Така че правителството напълно се е съобразило с 
неправителствените организации и би трябвало срещата да бъде ползотворна... 

 По един нестандартен начин новото правителство се опита бързо да реши въпроса с 
порочните практики в спец службите. Но избраната личност се оказа  спорна и затова 
решението беше признато за грешка. За шеф на ДАНС трябва да се избере силно 
мотивиран и външен за системата човек, който без сантименти да я ремонтира из основи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

№ ПРОПОРЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ПУБЛИКУВАНИТЕ КОМЕНТАРИ – 04.06.-

17.06.2013 

Брой 
постове 

1 trud.bg  3 

2 24chasa.bg  13 

3 standartnews.com  88 

4 segabg.com  77 

5 dnevnik.bg  79 

6 capital.bg  42 

7 19min.bg  13 

8 dnes.bg   66 

9 cross.bg  5 

10 vesti.bg  34 

11 investor.bg  47 

12 novini.bg  74 

13 afera.bg  36 

14 grama.bg  2 

15 frognews.bg  9 

16 blitz.bg  3 

17 bgmak.eu  13 

18 society.actualno.com  9 

19 politics.actualno.com  63 

20 bulgaria.actualno.com  28 

21 plovdivchanin.com  9 

22 mediapool.bg  4 

23 offnews.bg  65 

24 news.ibox.bg  38 

25 inews.bg  3 

26 nakratko.bg  15 

27 tv7.bg  2 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/06/2013	  
	  

7	  
	  

28 glasove.com  1 

29 7plus7.net  4 

30 socialmediaexplode.com  1 

31 facebook.com  290 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПОСТОВЕ за Избора на Пеевски във ФБ, 14.06.-17.06.2013г. 

  Адрес Потребител Коментар 

1 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/608917665800145/ 

 

Konstantin 
Prokopiev 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски установки 

http://www.standartnews.com/balgariya-
politika/parlamentat_izbra_peevski_za_shef_n

a_dans-192349.html 

2 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/349910201803843/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Цветанов потопи кораба на ГЕРБ, така че и 
с метеж и без, Герб са изчезващ вид вече 

http://www.standartnews.com/balgariya-
politika/metezh_v_gerb_sreshtu_tsvetanov-

192303.html 

3 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/391306514321792/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски установки, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата. 
http://www.segabg.com/article.php?id=652944 

4 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/349928115135385/ 
Trayan Petkov 

Щом ГЕРб ги е страх, значи Орешарски е 
уцелил с избора. Значи е имало герберски 
провокатори там и сега им се разбъркват 

плановете за узурпация. 
http://www.segabg.com/article.php?id=652941 

5 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/391307007655076/ 
Trayan Petkov 

Щом на ГЕРБ им се вдига кръвното, значи 
Орешарски е уцелил с избора. Значи е 

имало герберски провокатори там и сега им 
се разбъркват плановете за узурпация. 

http://www.segabg.com/article.php?id=652941 

6 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/608923935799518/ 
Trayan Petkov 

Щом на ГЕРБ им се вдига кръвното, значи 
Орешарски е уцелил с избора. Значи е 

имало герберски провокатори там и сега им 
се разбъркват плановете за узурпация. 

http://www.segabg.com/article.php?id=652941 
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7 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/608917665800145/ 
Trayan Petkov 

Ми ей на! ГЕРБ останаха вече без силовите 
си израстъци 

http://www.segabg.com/article.php?id=652929 

8 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/391310307654746/ 
Trayan Petkov 

Ами така е - Герб наистина правят всичко 
възможно, за да се докопат до властта. не 

им пука, че народа тъне в мизерия. 
www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/barekov_hora_okolo_borisov_iskat
_da_okarvavyat_ploshtada-192269.html 

9 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/608926932465885/ 
Trayan Petkov 

Герб наистина правят всичко възможно, за 
да се докопат до властта. не им пука, че 

народа тъне в мизерия. 
www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/barekov_hora_okolo_borisov_iskat
_da_okarvavyat_ploshtada-192269.html 

10 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/349931758468354/ 
Trayan Petkov 

Ами така е - Герб наистина правят всичко 
възможно, за да се докопат до властта. не 

им пука, че народа тъне в мизерия. 
www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/barekov_hora_okolo_borisov_iskat
_da_okarvavyat_ploshtada-192269.html 

11 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/608934842465094/ 
Antonio Lozanov 

Така е. Кой знае какво крият герберите в 
Данс и сега им се разбърква пасианса 

окончателно 
http://bulgaria.actualno.com/Lutvi-Mestan-

Predishnoto-upravlenie-e-v-isterija-
news_427997.html 

12 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/391320727653704/ 
Antonio Lozanov 

Така е. Кой знае какво крият герберите в 
Данс и сега им се разбърква пасианса 

окончателно 
http://bulgaria.actualno.com/Lutvi-Mestan-

Predishnoto-upravlenie-e-v-isterija-
news_427997.html 

13 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/349938771800986/ 
Antonio Lozanov 

На герберите им се разбърква пасианса 
окончателно 

http://bulgaria.actualno.com/Lutvi-Mestan-
Predishnoto-upravlenie-e-v-isterija-

news_427997.html 

14 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/391390750980035/ 

 

Kiril Mustandgiev 

несъмнено е така - дестабилизацията на 
държавата е целта на ГЕРБ, които не могат 

да се примирят, че повече няма да 
управляват. 

http://bulgaria.actualno.com/Janaki-Stoilov-
Prizivyt-na-GERB-za-svikvane-na-VNS-e-

bezotgovoren--news_428002.html 
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15 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/349942325133964/ 
Kiril Mustandgiev 

несъмнено е така - дестабилизацията на 
държавата е целта на ГЕРБ, които не могат 

да се примирят, че повече няма да 
управляват. 

http://bulgaria.actualno.com/Janaki-Stoilov-
Prizivyt-na-GERB-za-svikvane-na-VNS-e-

bezotgovoren--news_428002.html 

16 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/608941349131110/ 
Kiril Mustandgiev 

несъмнено е така - дестабилизацията на 
държавата е целта на ГЕРБ, които не могат 

да се примирят, че повече няма да 
управляват. 

http://bulgaria.actualno.com/Janaki-Stoilov-
Prizivyt-na-GERB-za-svikvane-na-VNS-e-

bezotgovoren--news_428002.html 

17 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/391446547641122/ 
Katq Ivancheva 

e, тези не могат да разберат, че времето им 
мине. http://www.novini.bg/news/141979-
%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-

%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B
8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%

B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8
1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%

B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%8

0%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%

BA%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%

B4%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B

0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html 

18 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/349946301800233/ 
Katq Ivancheva 

Герб гражданска война май искат :(( 
http://www.novini.bg/news/141979-

%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-
%D1%89%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B
8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%

B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8
1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%

B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%8

0%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%

BA%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%

B4%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B

0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html 
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19 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/608947509130494/ 
Katq Ivancheva 

Герб продължават със саботажите :(( 
http://www.novini.bg/news/141979-герб-ще-
предизвика-предсрочни-избори-за-велико-

народно-събрание.html 

20 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/391505910968519/ 
Katq Ivancheva 

Демократизираме се наистина, но ГЕРБ не 
сдават лесно кокалът. 

http://offnews.bg/index.php/206368/oresharski-
protestite-sochat-che-se-demokratizirame-pri-

gerb-protesti-nyamashe 

21 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/350033285124868/ 
Borisa Mirrkovic 

Вчера беше едно, днес друго. Малко 
заприлича на Борисовото поведение 

www.segabg.com/article.php?id=652953 

22 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/350379228423607/ 
Trayan Petkov 

А така - с други думи Борисов е съгласен с 
избора. 

http://www.segabg.com/article.php?id=653142 

23 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/392238594228584/ 
Trayan Petkov 

А така - с други думи Борисов е съгласен с 
избора. 

http://www.segabg.com/article.php?id=653142 

24 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/609311812427397/ 
Trayan Petkov 

А така - с други думи Борисов е съгласен с 
избора. 

http://www.segabg.com/article.php?id=653142 

25 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/609314342427144/ 
Todor Krastanov 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и пак 
използва народа. ГЕРБ целят гражданска 
война, а с Пеевски се махат провокаторите. 

http://www.novini.bg/news/142161-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%
81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1

%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%8

3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B

2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B5-

%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-
%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%8

0%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8

1%D0%BA%D0%B8.html 
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https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/350381575090039/ 

Todor Krastanov 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и пак 
използва народа. ГЕРБ целят гражданска 
война, а с Пеевски се махат провокаторите. 

http://www.novini.bg/news/142161-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%
81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1

%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%8

3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B

2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B5-

%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-
%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B

8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%8

0%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8

1%D0%BA%D0%B8.html 

27 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/392242937561483/ 
Todor Krastanov 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и пак 
използва народа. ГЕРБ целят гражданска 
война, а с Пеевски се махат провокаторите. 

http://www.novini.bg/news/142161-
министърът-на-културата-трябва-да-се-
даде-кредит-на-доверие-на-пеевски.html 

28 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/392238594228584/ 

Todor Krastanov 

той иска да се върне в политиката. затова 
сега подхлъзна герб и провокаторите 

http://www.novini.bg/news/142160-
%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%

BE-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8

1%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8

3%D0%B2%D0%B0%D0%BB-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B

8%D0%B2-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8

1%D0%BA%D0%B8.html 

29 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/609311812427397/ 
Todor Krastanov 

той иска да се върне в политиката без 
Цветанов, а Пеевски ще разкара Цветанов. 
затова сега подхлъзна герб и провокаторите 

30 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/609316782426900/ 
Todor Krastanov 

A ето къде е заровена истината - Цветанов 
го е страх и използва хората да му свършат 
работата http://afera.bg/reporter/45015.html 

31 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/350383608423169/ 
Todor Krastanov 

A ето къде е заровена истината - Цветанов 
го е страх и използва хората да му свършат 
работата http://afera.bg/reporter/45015.html 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/06/2013	  
	  

12	  
	  

32 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/392245720894538/ 
Todor Krastanov 

A ето къде е заровена истината - Цветанов 
го е страх и използва хората да му свършат 
работата http://afera.bg/reporter/45015.html 

33 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/609318029093442/ 
milena velinova 

И аз това се питам. Защото малко като се 
замисли човек излиза, че пак използват 
народа за да се спаси Цветанов от съд. 

http://afera.bg/pozitsia/45019.html 

34 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/350384345089762/ 
milena velinova 

И аз това се питам. Защото малко като се 
замисли човек излиза, че пак използват 
народа за да се спаси Цветанов от съд. 

http://afera.bg/pozitsia/45019.html 

35 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/392246644227779/ 
milena velinova 

И аз това се питам. Защото малко като се 
замисли човек излиза, че пак използват 
народа за да се спаси Цветанов от съд. 

http://afera.bg/pozitsia/45019.html 

36 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/609318762426702/ 
Antonio Lozanov 

мда. Бонев ще излезе прав и всичко ще 
бъде акция на Цветанов и Герберският 
ентусиазъм да се върнат на власт. 

http://afera.bg/pozitsia/45006.html 

37 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/392247214227722/ 

Antonio Lozanov 

мда. Бонев ще излезе прав и всичко ще 
бъде акция на Цветанов и Герберският 
ентусиазъм да се върнат на власт. 

http://afera.bg/pozitsia/45006.html 

38 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/350384951756368/ 
Antonio Lozanov 

мда. Бонев ще излезе прав и всичко ще 
бъде акция на Цветанов и Герберският 
ентусиазъм да се върнат на власт. 

http://afera.bg/pozitsia/45006.html 

39 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/393154877470289/ 

Anna Plachkova 

правителството трябва да получи шанс да 
работи и едва тогава ще може да се говори 

дали е добро или не 
http://dnes.bg/politika/2013/06/17/plamen-
oresharski-kani-protestirashti-v-ms.190980 

40 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/351190028342527/ 

Anna Plachkova 

правителството трябва да получи шанс да 
работи и едва тогава ще може да се говори 

дали е добро или не 
http://dnes.bg/politika/2013/06/17/plamen-
oresharski-kani-protestirashti-v-ms.190980 

41 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/610171102341468/ 

Anna Plachkova 

правителството трябва да получи шанс да 
работи и едва тогава ще може да се говори 

дали е добро или не 
http://dnes.bg/politika/2013/06/17/plamen-
oresharski-kani-protestirashti-v-ms.190980 

42 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610171869008058/ 
Trayan Petkov 

Има резон във всичко това. 
http://www.glasove.com/za-kazusa-peevski-

bez-predrazsudutsi-i-skrupuli-27746 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/06/2013	  
	  

13	  
	  

43 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/393155890803521/ 
Trayan Petkov 

Един по-различен поглед върху ситуацията 
и защо трябва да се мисли в перспектива. 
http://www.glasove.com/za-kazusa-peevski-

bez-predrazsudutsi-i-skrupuli-27746 

44 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/351190798342450/ 
Trayan Petkov 

Един по-различен поглед върху ситуацията 
и защо трябва да се мисли в перспектива. 
http://www.glasove.com/za-kazusa-peevski-

bez-predrazsudutsi-i-skrupuli-27746 

45 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610200169005228/ 
Biser Ivanov 

Както вече се разбра - протестите са били 
манипулирани от ГЕРБ с цел да си запазят 

контрабандните канали. 
http://afera.bg/skandalno/45123.html 

46 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/393188867466890/ 
Biser Ivanov 

Както вече се разбра - протестите са били 
манипулирани от ГЕРБ с цел да си запазят 

контрабандните канали. 
http://afera.bg/skandalno/45123.html 

47 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/351215221673341/ 
Biser Ivanov 

Както вече се разбра - протестите са били 
манипулирани от ГЕРБ с цел да си запазят 

контрабандните канали. 

48 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/393190317466745/ 

Kiril Mustandgiev 
Личната касичка на ББ спонсорила 

протестите. Пак ГЕРБ манипулират хората 
http://afera.bg/skandalno/45123.html 

49 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610201885671723/ 
Kiril Mustandgiev 

Правителството още не е започнало работа 
и ГЕРБ започнаха с провокациите. 

Използваха народа да си запазят каналите 
зза контрабанда. Трябва да се даде шанс 
на правителството и едва тогава ще може 

да се говори дали е добро или не.  
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/25824-
%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%

B4%D0%B0%D0%BB-
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B
5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%

B5-%D1%81%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%8
1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%

B8-
%D0%92%D0%B8%D0%B6%D1%82%D0%B

5.html 

50 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/351217978339732/ 
Boyan Linevski 

A Герб не могат да си позволят да си 
загубят каналите за контрабанда. Та най-

нагло използваха народа. 
afera.bg/reporter/45179.html 

51 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/393191437466633/ 
Boyan Linevski 

A Герб не могат да си позволят да си 
загубят каналите за контрабанда. То 

Борисов 4 млрд с труд не ги е направил, а с 
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крадене. Та и сега най-нагло използваха 
народа. afera.bg/reporter/45179.html 

52 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/610203555671556/ 
Boyan Linevski 

A Герб не могат да си позволят да си 
загубят каналите за контрабанда. То 

Борисов 4 млрд с труд не ги е направил, а с 
крадене. Та и сега най-нагло използваха 
народа. Трябва да проявим търпение, 

защото в момента ГЕРБ ни използва, за да 
си запази каналите за крадене 

afera.bg/reporter/45179.html 

53 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/351219768339553/ 
Boyan Linevski Правителството още не е започнало работа 

и ГЕРБ започнаха с провокациите.  

54 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/351215221673341/ 
Boyan Linevski 

режисирано наистина.отново ни измамиха. 
като гледам, Пеевски е щял да махне 

хората им, които са движели 
контрабандата, а ГЕРБ не могат да се 

оставят да си загубят източниците на пари. 
Много долно. Използваха народа за 

пореден път. 

55 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/351190028342527/ 
Boyan Linevski 

мда, излезе че ГЕРБ са ни манипулирали, 
за да ни използват да си спасят каналите за 

контрабанда, които Пеевски е щял да 
развали. Просто думу нямам! 

56 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/351190798342450/ 
Boyan Linevski 

точно така е и станало. Ето видните 
Герберци вече са спокойни, защото 

използваха най-нагло нас, хората, да си 
подсигурят каналите за контрабанда. :(  

57 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/393191437466633/ 
Biser Ivanov 

трябва да се прояви търпение към новото 
правителство несъмнено. играта е много 

по-сложна отколкото можем да си 
представим и трябва да се видят конкретни 

действия, преди да се протестира  

58 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/351222768339253/ 

Trayan Petkov 

те се чудят как да се намърдат обратно на 
власт. не могат да повярват, че времето им 
свърши и се чудят как да манипулират 

общественото мнение.  

59 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/351215221673341/ 

Trayan Petkov 

това е повече от чудовищно, което ГЕРБ 
правят - не дават шанс на България да се 
стабилизира като пречат на правителството 
въобще да започне да функционира и 

използват хората да си постигнат целите. 
Това е антибългарско! 
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60 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/351190798342450/ 
Trayan Petkov 

трябва да се даде малко толеранс на 
правителството- герб като не могат да се 
примирят, че повече никога няма да 

управляват, го задушават още преди да е 
започнало да прави фактически действия и 
то не може да изпълнява функциите си 

нормално. 

61 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/393191437466633/ 
Trayan Petkov брутална истина. :(  

62 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/393190317466745/ 
Trayan Petkov 

начи тия хора няма ни срам, ни страх. след 
като премина еуфорията, се вижда, че сме 
били използвани за пореден път. и този път 
да спасим каналите за контрабанда на герб 

63 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/393188867466890/ 
Trayan Petkov 

това е твърде жестоко. Както Станишев 
днес каза - изваждаме зъбите на злото. За 
съжаление ГЕРБ продължават да ни 
манипулира да им вършим работата. 

чувствам се използван. 

64 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/351241228337407/ 
Biser Ivanov 

Както Станишев днес каза - изваждаме 
зъбите на злото. За съжаление ГЕРБ няма 
да си спрат каналите за контрабанда просто 
така и ни изманипулираха да им вършим 
работата. Наистина трябва да се прояви 
толеранс към новото правителство.  

65 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610171102341468/ 
Biser Ivanov 

трябва да се даде шанс на правителството, 
а не да се водим по манипулациите на 

ГЕРБ, които имат в предвид само личният 
си интерес, а не интереса на народа. 

Пеевски беше ход, който накара ГЕРБ да се 
стреснат, но те го изманипулираха. 

66 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610234215668490/ 
Biser Ivanov 

нали ако има работещо ДАНС ще им се 
спрат каналите за крадене и прекарване на 
контрабандни стоки. Вместо тия пари да 
ходят за народа, ГЕРБ си ги искат за себе 

си. 

67 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/610240412334537/ 
Todor Krastanov 

факт - изманипулираха ни и ни изработиха 
здраво! ГЕРБ си пазят каналите за 

контрабанда, а една работеща ДАНС щеше 
да им развали сметките. 

68 
https://www.facebook.com/gro
ups/298629430265254/perma

link/351254128336117/ 
Todor Krastanov 

Признаха си! Манипулаторите от ГЕРБ 
искат властта, а използват народа! 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulg
aria/2013/06/17/2083659_gerb_niamali_nishto
_protiv_delian_peevski_iskali/?ref=embed&sou

rce=www.dnevnik.bg 
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69 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/393234397462337/ 
Todor Krastanov 

Признаха си! Манипулаторите от ГЕРБ 
искат властта, а използват народа! 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulg
aria/2013/06/17/2083659_gerb_niamali_nishto
_protiv_delian_peevski_iskali/?ref=embed&sou

rce=www.dnevnik.bg 

70 https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/ Todor Krastanov една работеща ДАНС щеше да им развали 

сметките. 

71 
https://www.facebook.com/gro
ups/360901110695666/perma

link/393190317466745/ 
Todor Krastanov  Манипулаторите от ГЕРБ искат властта, а 

използват народа!  

72 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/351254128336117/ 
milena velinova ГЕРБ прекалиха! Съвсем! 

73 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610255945666317/ 

milena velinova 
изключително жесток е плана на ГЕРБ. а на 
правителството трябва да се признае, че 

веднага се коригира. 

74 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610255945666317/ 

Todor Krastanov 
несъмнено направиха гаф, но наистина 

алтернативата е страшна. а манипулацията, 
която направиха с протестите е непростима. 

75 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610255945666317/ 

Todor Krastanov 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulg
aria/2013/06/17/2083659_gerb_niamali_nishto
_protiv_delian_peevski_iskali/?ref=embed&sou

rce=www.dnevnik.bg 

76 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/610240412334537/ 

Antonio Lozanov 
кабинета верно направи гаф, но пък 

Герберите съвсем са се оляли. това, което 
правят е недопустимо. 

77 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/351262558335274/ 
Antonio Lozanov 

Гаф стана от страна на правителството, но 
алтернативата, която замислят ГЕРБ е 

повече от стряскаща 

78 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/393243597461417/ 
Biser Ivanov 

Гаф стана от страна на правителството, но 
алтернативата, която замислят ГЕРБ е 

повече от стряскаща 

79 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610240412334537/ 
Biser Ivanov 

че е гаф, гаф е. но пък ГЕРБерите се чудят 
как да манипулират и как да си проправят 
път към властта. Изглежда 4 млрд не са 

достатъчни и Борисов иска още. 

80 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610203555671556/ 
Biser Ivanov 

ми човече, как ще си дадат парите. гаф 
стана с Пеевски несъмнено, но предвид 

замислите герберски, времената изискват и 
по-смели решения. 

81 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/393190317466745/ 
Biser Ivanov 

циркове тотални - така изманипулираха 
народа, за да си запазят каналите за 

контрабанда, че не е истина. 

82 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/perma

link/610240412334537/ 

Biser Ivanov За целта трябва да заработи първо. :) 
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83 
http://www.facebook.com/grou
ps/360901110695666/permali

nk/393190317466745/ 

Ognian Tzankov грозна и зловеща е картинката, която ГЕРБ 
се мъчат да направят. 

84 
http://www.facebook.com/grou
ps/298629430265254/permali

nk/351254128336117/ 
Ognian Tzankov много грозно - за едната власт, народа 

предават веднагически 

85 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/608941349131110/ 
Biser Ivanov 

предвид изявленията на герб, че не ги 
интересува кой управлява Данс, само те да 
са на власт, думите на Стоилов имат резон. 

обезпокоителна е картинката. 

86 
http://www.facebook.com/grou
ps/600782166613695/permali

nk/610240412334537/ 
Biser Ivanov 

Цацаров тръгна след Цветанов, а 
ГЕРБерите побързаха го покрият. Нашата 
прокуратура дава знаци на живот и ако 

осъдят Цветанов - горещо се надявам да го 
осъдят, - ще бъде първият осъден. 

87 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/?fref=t

s 

Марина 
Каменова 

Намери се най-после един гербер, който да 
си признае в прав текст, че искат властта на 

всяка цена... 

88 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/?fref=t

s 

Марина 
Каменова 

Факт е, че ЕП не се интересуват от 
конкретните имена на ръководителите на 
държавните ни институции, а реформите и 
работата да вървят. Но ГЕРБ се страхуват 
специално ДАНС да проработи, защото 

контрабандните канали са основен източник 
за финансирането им... 

89 
https://www.facebook.com/gro
ups/600782166613695/?fref=t

s 

Марина 
Каменова 

Абе, че новите управляващи направиха гаф 
с тази кандидатура за шеф на ДАНС си е 
вярно, но готвения от ГЕРБ сценарий може 
да се неутрализира само с решителни и 

крайни решения! 

 

 

 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/06/2013	  
	  

18	  
	  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

ПОСТОВЕ за Избора на Пеевски във форуми, 14.06.-17.06.2013г. 

  Адрес Потребител Коментар 

1 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/skandalno-izbraha-peevski-

za-shef-na-
dans.190790,1#comment-newest 

Дора 

Решението е нестандартно, но и 
ситуацията, в която ГЕРБ превърнаха 
спец службите е уникална - те работеха 

не в интерес на страната, а за да 
обслужват бизнес и политическите 
интереси на Цвинокио и компания. 

Пеевски е наясно, кои са скритите агенти 
на ЦЦ в службите и ще ги неутрализира 

най-добре... 

2 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/borisov-sashtisan-za-peevski-

tova-e-kraiat-na-
bsp.190793#comment-newest 

зико 

Щом ББ и ЦЦ са сащисани и реват, че е 
заплашена националната сигурност - 
значи Орешарски е на прав път. Крайно 

време е спец службите да се 
реформират и да се прочистят от 

преторианската гвардия на вибшия МВР 
министър! 

3 http://www.segabg.com/article.php
?id=652940#id_4700575 Мишо 

На зла круша - зъл прът. Щом Боко и 
Цеко опищяха страната, значи изборът 
на Пеевски за шеф на ДАНС ги е ударил 
по слабото място. Сега като нищо ще се 

намерят и доказателствата, които 
липсват на прокуратурата за да си 

свърши докрай работата! 

4 http://www.segabg.com/post.php?
aid=652941&tid=223676&action=r Мишо 

Пеевски е подходящ защото е много 
навърте в далаверите на ЦЦ и ББ, както 

сам го каза в НС... И затова 
високопостаевмните гербери трудно 
могат да спримирят с подобен избор, 

защото няма по-върл враг от 
довчерашния приятел....А при 

проверките на работата през мандата им 
вече ще задават точните въпроси.... 

5 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/niama-da-rizchistvam-smetki-

kylne-se-
peevski.190797#comment-newest 

анонимен 

Не е нужно да разчиства сметки, а само 
да остави прокуратурата даси свърши 
работата докрай като предостави така 
липсващите до момента доказателства 

за делата на ЦЦ иББ и Флоров! 
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6 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/kandidaturata-na-peevski-e-

udachna.190799#comment-
newest 

Дони 

Самият факт, че толкова много 
пропищяха герберите от това 

назначение е сигнал че предстои 
сериозна чистка и нормализиране на 

работата в спец службите! 

7 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/niama-partiia-na-nadejdata-

reche-petyr-
stoianov.190791?utm_source=star
t&utm_medium=rssbox_dnes&utm

_campaign=tema#comment-
newest 

анонимен 

Та нали точно ГЕРБ искат отново избори 
и затова дестабилизират по всякакъв 
начин страната - саботират кворума на 
НС, плащат за някакви протести без ясна 

причина...Стоянов да посъветва 
приятелите си от ГЕРБ да не се държат 

като разсърдени дечица, а като 
държавни мъже... 

8 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/peevski-shte-prebori-

korupciiata-ubeden-e-
stanishev.190813#comment-

newest 

 

анонимен 

Наистина по бурната реакция на ГЕРБ 
може да се съди, че изборът на Пеевски 
(макар и със известни резерви) все пак е 

правилен! Та кой друг, ако не 
довчерашният авер на ЦЦ, може най-
добре да насочи разследвашите към 
страничния бизнес на бившия МВР 

министър?!? 

9 
http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/tymnosinite-ot-dnes-se-delim-

na-grajdani-i-mafiia.190827 
анонимен 

Плевнелиев не се държи като президент 
- днес до обяд ви имам доверие, а 

следобяд - не. Трябваше да се изкаже на 
свикания Съвет за сигурност, а той го 
отложи за другата седмица. Вместо да 
си изпълнява задължения, прави мили 

очи на ГЕРБ! 

10 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/tymnosinite-ot-dnes-se-delim-

na-grajdani-i-
mafiia.190827#comment-newest 

анонимен 

ДСБ видя начин да се включи в 
протестите с надеждата безредиците да 

свалят правителството и разтурят 
парламента и следващия път да се 

докопа отново до властта... 

11 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/shefyt-na-dans-nepoklatim-

daje-i-da-ne-
raboti.190839#comment-newest 

 

анонимен 

Този със сигурност няма да остави 
верните хоар на Цвъки в спецслужбите, 
щото ще ги реорганизира основно... 

12 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/pyrva-sreshta-na-peevski-

kato-shef-na-
dans.190863#comment-newest 

анонимен 

Ами да почват да работят съвместно 
прокуратурата, ДАНС и МВР - и да 
вкарват виновните от предишното 

управление където име  мястото. А не да 
ми излизат с номера, че в скандалните 
записи нищо нямало, а е виновен самжо 
тоя дето ги правил без разрешение... 

13 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5849991#commentsBloc

k 
dimitar_di 

Пеевски се скара с Цветанов още в 
Парламента, какво остава като оглави 

спецслужбите - ще се намерят 
доказателства за далаверите им, затова 

и ГЕРБерите треперят... 
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14 http://nakratko.bg/category/58/151
55 Велимира 

Организираните от креатури на ГЕРБ 
"протестиращи" бяха изненадани от 
новината за новия шеф на ДАНС на 

срещата си с Орешарски. И тъй като не 
знаеха как да реагират, се оттеглиха за 

инструкции от партията... 

15 
http://www.dnes.bg/politika/2013/0

6/14/peevski-e-cenata-za-
oceliavane-na-kabineta.190862 

анонимен 

Пеевски начело на спецслужбите ще 
обърка сметките на много хора, а някои 
недосегаеми гербери може и в затвора 
да влязат. Затова е цялата политическа 

олелия... 

16 

http://society.actualno.com/Ministe
rski-syvet-se-barikadira-za-da-se-

predpazi-ot-narodnija-gnjav-
news_428056.html 

Мери 
То нали това целят ГЕРБ - да провокират 
метеж и кървави сблъсъци, че да стане 

като в Турция... Отврат! 

17 

http://bulgaria.actualno.com/GERB
-zapochvat-obsyjdane-na-

izvynredni-izbori-
news_427992.html 

М. 

Е, ГЕРБ не могат да търпят повече - 
след прокурорските проверки, сега и 
бившият им ортак  и най-яростен 

противник в момента да оглави ДАНС. 
Знаят че ще ги пратят в затвора и затова 

искат разтуряне на парламента и 
извънредни избори. 

18 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/17/nominaciiata-na-peevski-

samonominaciia.190989?utm_sour
ce=start&utm_medium=rssbox_dn
es&utm_campaign=tema#commen

t-newest 

Петрана 

Толкова бурна реакция срещу този 
кандидат издава само едно - громен 

страх и ужас у върховните гербери. Най-
опасни са довчерашните приятели, които 

ти знаят всички далавери! 

19 http://afera.bg/pozitsia/45141.html
#comment-364460 Вики 

В ядрото на протестите са платени 
кракьори на ГЕРБ и креатурите им от 
РЗС и НФСБ. За съжаление останалите 
гражданиса заблудени чрез удобно 
посочения партиен враг - бил той 

вътрешнопартиен опонент или просто 
силно мотивиран да свърши нещо... За 
малко да върнат ГЕРБ на власт с 

протест, който на практика няма мотив - 
и Пеевски се отказа, и забраната на 

тютюнопушенето остана! За какво тогава 
протестират?!? 

20 

http://www.dnes.bg/obshtestvo/201
3/06/17/protestite-pokazvali-zreli-

grajdani-i-infantilni-
politici.190994#comment-newest 

анонимен 

Както се казва "прости им, боже, не знаят 
какво вършат" тези супер интелигентни 
протестиращи, които за по едни 100 лв 
са готови да обрекат децата си да 
живеят под диктатата на мафията 

завинаги. Защото следващите избори 
няма да има, а просто печатницата на 
ГЕРБ ще се постарае да достави по 

места правилно попълнените 
бюлетини.... 
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21 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/ianaki-stoilov-
protestite-shte-stabilizirat-

pravitelstvoto,152763/?utm_source
=dnes.bg&utm_medium=box&utm
_campaign=box#comment-newest 

sonka.74 

Пеевски беше едно наистина 
нестандартно решение - силно 

мотивиран да пресече контрабандата 
външен за системата на спец службите 
човек. Но пък обществото не го прие и 
правителството си корегира решението. 
Протестите а платени и обслужват 

единствено ГЕРБ,като целят връщането 
им на власт! 

22 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/oresharski-ostavkata-

mi-niama-da-reshi-
problemite,152762/#comment-

newest 

sonka.74 

От хаос, безредици и нерешаване на 
икономическите проблеми на страната 
полза имат само изпадналите от властта 

мутри на ГЕРБ. Надяват се хората 
отново да ги върнат начело на 

държавното управление, дори с цената 
на тотален разгром на държавността... 
Не дадоха дори 10 дни спокойствие на 

новото правителство! 

23 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/ianaki-stoilov-
protestite-shte-stabilizirat-

pravitelstvoto,152763/?utm_source
=dnes.bg&utm_medium=box&utm
_campaign=box#comment-newest 

sonka.74 

Не защитавам Пеевски, но никой не 
може да го обвини, че е намесен в 

наркоканалите. Точно той можеше да ги 
пресече, защото е медийно и финасово 
силен - илюзия е, че обикновен човек 
може сам да излезе и да се опълчи 

срещу статуквото. Ама не е перфектния 
избор и това се отчете като грешка от 
правителството. На практика протестите 

нямат причина!  

24 
http://www.dnes.bg/stranata/2013/

06/17/i-dnes-se-organizirat-
protesti.190985#comment-newest 

Нора 

ГЕРБ са като папагали без никсаква 
мисловна дейност или оригинална идея - 
щом ги свалиха с протести, значи и те 
ще си плащат (защото реално няма 
причина) за протести, които да свалят 

новото правителство. 

25 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/17/pyrvanov-skochi-na-
bezotgovorni-deistviia-na-

rykovodstvoto-na-
bsp.191010#comment-newest 

Мони 

Ако Гоце не натисне сега главата на 
Станишев надолу - то кога?! Но не прави 
чест на вътрешнопартийната опозиция 
да използва една грешка за да свали 
цялото правителство и реално да 
обслужи интересите на ГЕБ като 

самосвали Коалиция за България от 
властта! 

  

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/17/pyrvanov-skochi-na-
bezotgovorni-deistviia-na-

rykovodstvoto-na-
bsp.191010#comment-newest 

анонимен 

До georgi.ishkitiev: Колко от герберските 
министри си подадоха сами оставките за 
допусанти грешки І да ни да го направи 
дянков (който практикуваше геноцид 
срещу собствения си народ) или Миро 

Найденов (който за да зарадва 
любовницата си й даде 50 000 евро от 
еврофондовете за да направи една по 
принцип безплатна страница във 
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фейсбук)???? 

27 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/17/horata-na-ulicata-ne-iskat-

borisov-otseche-
kutev.191001#comment-newest 

Стан 

Протестите наистина не могат, но 
реално са прлатени и целят да върнат 
ГЕРБ на власт! Жалко че хората се 

поддадоха на пропагандата и допуснаха 
в редиците си откровени политикани 
провокатори - като личната касичка на 
ББ - Л.Павлова, която вместо да се скрие 
вдън земя от срам, сега се прави на 

"протестираща" срещу новата власт... 

28 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/17/oresharski-da-hvyrli-ostavka-
pojela-i-ianev.191002#comment-

newest 

Вероника 

Смях... Напълно го разбирам Янето - 
сега му се е паднало да вика против 
лошия парламент,където не успя да 
влезе. Дай му на енго анархия и 

размирици, белким менторите му от 
ГЕРБ го прокарат някак си обратно там 
при следващи тираж. ДА, АМА НЕ!!!! 

29 

http://www.dnevnik.bg/evropa/evro
peiski_parlament/novini_za_ep/20
13/06/14/2081842_jozef_dol_lipsat
a_na_debat_za_izbora_na_peevsk

i/ 

Мани 

ЕНП първо да попита ГЕРБ защо 
напуснаха парламента и не останаха  на 
дебатите за избора на шеф на ДАНС. 

Вместо това започнаха да плащат по 100 
лв. на "портестиращите" отвън. Вместо 

Дол да се чуди как да угоди на 
протежетата си, да беше си направил 
труда да разбере как управляваха те  4 
години в условия на тотална диктатура.... 

30 

http://www.dnevnik.bg/evropa/evro
peiski_parlament/novini_za_ep/20
13/06/16/2082651_liderut_na_soci
alistite_v_evroparlamenta_iznenad

an_sum/?p=0#addcomment 

Мани 

Все пак да не забравяме, че това е един 
личен туит на Свобода, а не 

официалнагта позиция на групата на 
социалистите и либералите. Но той явно 

е реагирал на манипулативната 
информация, която ГЕРБ целенасочено 

разнесе из Евпораламента... 

31 http://www.24chasa.bg/Article.asp
?ArticleId=2066415 марина_у. 

Всички тези искания на практика са 
изпълнени -Пеевски сам се оттегли и  

има решение за отмяна на избора, като в 
момента се обсъждат нови 

кандидатури... Не виждам за какво 
отказват срлеща с премиера тези НПО-

та? 
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32 http://www.24chasa.bg/Article.asp
?ArticleId=2064788 марина_у. 

Според мен, по един нестандартен начин 
новото правителство се опита бързо да 
реши въпроса с порочните практики в 
спец службите. Но избраната личност се 
оказа  спорна и затова решението беше 
признато за грешка. Въпреки това, още 
мисля, че за шеф на ДАНС трябва да ес 
избере силно мотивиран и външен за 
системата човек, който буз сянтемунти 

да я ремонтира из основи! 

33 http://www.24chasa.bg/Article.asp
?ArticleId=2066591 марина_у. 

Брей, намери се най-честния в БСП. За 
енергетиката да не отваряме дума, щото 
там той и жена му са като оплетени 
черва с кожодерите.... Но пък човекът 
зове вътрешнопартийната опозиция  да 
връща Гоце на власт!!! Я по-добре се 

скрий и си замълчи... 

34 http://www.24chasa.bg/Article.asp
?ArticleId=2066518 марина_у. 

Намери се един да каже цялата истина, 
директно, и веднага го награкаха 

платените "читатели" във форума. То и 
Мунчо беше луд, ама каза истината и го 
обесиха. Но истината си е истина! Нещо 

не виждам да е оспорвана по 
същество!?! 

35 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/17/ek-v-ochakvane-noviiat-shef-

na-dans-da-e-pochten-i-s-
kachestva.191038#comment-

newest 

анонимен 

Е, видя се че всичко е буря в чаша вода, 
изкуствено преекспонирана от 

депутатите на ГЕРБ в ЕП. След като 
решението за шеф на ДАНС е 

променено, отпадат всякакви  логични 
доводи да ес иска сваляне на 
правителството и връщане на 

ГЕРБерските недоучени калинки на 
власт! 

36 http://www.24chasa.bg/Article.asp
?ArticleId=2066776 Миро 

Сякаш някой е очаквал да си признаят. 
Та точно ГЕРБ, вместо да останат да 
дискутират кандидатурата за ДАНС в 
парламента, излязоха и започнаха да 
подклаждат протестите. А Борисов 

откровено заяви, че "пилците се броят на 
есен" ! 

37 http://www.24chasa.bg/Article.asp
?ArticleId=2064269 марина_у. 

Разбира се, Цветанов е невинен, не е 
имало незаконни подслушвания, МВР не 

е  плод и зеленчук, а за всичко са 
виновни БСП, медииите и прокуратурата, 
които ги свалиха от власт. Много мъка 

има по герберския свят.... 

38 
http://www.cross.bg/rekord-

zadkylisie-pozitzii-
1364371.html#axzz2WTR1Y9pG 

Перси 

Плевнелиев се изказва като експерт по 
задкулисие - нека си припомним как 

ГЕРБ ни го "избраха" този президент, как 
той сформира служебното правителство, 

а после прати посланик 
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самопредложилия се за това място 
служебен премиер... 

39 http://www.24chasa.bg/Article.asp
?ArticleId=2059893 марина_у. 

Права е Йотова, че ЕП не се интересуват 
от конкретните имена на ръководителите 

на държавните ни институции, а 
реформите и работата да вървят. Но 
ГЕРБ се страхуват специално ДАНС да 
проработи, защото контрабандните 
канали са основен източник за 

финансирането им... 

40 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2082148_purvite_napusna
li_bsp_v_znak_na_protest_sreshtu

_izbora/?ref=rss 

мани 

Лесно им е на тия БСП-ари от далечен 
Берлин да подкрепят по принцип 

модерната социалдемокрация у нас. Ама 
преди това трябва да се почистят 
Авгиевите обори на спец службите, 

покровителстващи контрабандата. Това 
може да свърши само някой достатъчно 
мотивиран и външен за системата човек, 
амбициран да прочисти и реформира 

системата... 

41 http://www.trud.bg/Article.asp?Artic
leId=2067539 valery13 

Безсмислени са протестите, при 
положение, че правителството е уважило 

всички искания! 

42 http://www.trud.bg/Article.asp?Artic
leId=2067582#comments valery13 

Ето, че изборът ще бъде отменен по 
искане на ДПС, но ГЕРБ продължават да 

насъскват хората против новото 
правителство. 

43 

http://www.novini.bg/news/142398-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1
%89%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

4-
%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0

%B4-%D0%BB%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0
%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82

%D0%B0-
%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1
%88%D0%B0%D1%80%D1%81%
D0%BA%D0%B8.html#comments 

Стоян 

То без доказателства всеки може да си 
казва каквото ще. Беновска може и да е 
подведена - откъде 4 млрд.лв може да 
дадеат пеевски и Василев, като в 
банката са парите на вържавните 

предприятия?! 

44 http://www.trud.bg/Article.asp?Artic
leId=2067143#comments valery13 

То нали това им е целта на ГЕРБ- 
саботиране на работата на 

правителството, докато не вземат отново 
властта! 
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45 

http://www.novini.bg/news/142270-
%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0
%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0

%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0
%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2

%D1%8F-
%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0
%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1
%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html

#comments 

123 

И какво излезе на края - и ГЕРБ знаели 
за кандидатурата на Пеевски, ама не 
искаха да дискутират в НС, а направо 
провокираха протести и гражданска 
война! Много искат да управляват, 

горките... 

46 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/17/20836
59_gerb_niamali_nishto_protiv_del
ian_peevski_iskali/?p=0#addcomm

ent 

Мани 

Наистина ГЕРБ нямат нищо против 
Д.Пеевски, защото той ги обслужваше 
вярно чрез медиите си близо 4 години. 
Но много искат властта и си търсят 

поводи за метеж, за да се върнат отново 
начело на държавата! 

47 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/17/20836
54_brjuksel_ochakva_noviiat_pred
sedatel_na_dans_da_ima/?ref=rc

mnd 

Мани 

ГЕРБ не успяха да заблудят ЕК относно 
случващотосе у нас. Може и да не беше 
най-подходящата кандидатура, но 
Пеевски се скара с Цветанов още в 

парламента и се показа силно мотивиран 
да реформира спецслужбите. А ЕК иска 

точно това.  

48 

http://www.novini.bg/news/142266-
%D1%80%D1%83%D0%BC%D0

%B5%D0%BD-
%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0

%BA%D0%BE%D0%B2-
%D0%BD%D0%B5-

%D1%81%D1%8A%D0%BC-
%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0
%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB-

%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5

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

%BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.

html#comments 

Щерьо 

Много е подло вътрешнопартиен 
опонент да критикува лидера си по 
медиите. Ако сравним Станишев с 
Р.Петков и трябва да се избира - 

предпочитам човека с европейското 
мислене, който не контактува със 
знакови фигури от ъндърграунда... 
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49 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/17/2083688_premierut_nared
i_speshni_konsultacii_za_promian

a_v/?p=0#addcomment 

Мани 

На практика всички искания на НПО-та 
са отразени - приет е нов Правилник за 
работа на НС с прозрачни процедури за 
избор, и избора на Пеевски е отменен, и 
нова процедура за шеф на ДАНС ще 

има. Така че правителството напълно се 
е съобразило с неправителствените 
организации и би трябвало срещата да 

бъде ползотворна... 

50 

http://www.novini.bg/news/142393-
%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1
%88%D0%B0%D1%80%D1%81%

D0%BA%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0
%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%B1%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0
%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%B0-
%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1

%88%D0%BA%D0%B0-
%28%D0%BE%D0%B1%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%B0%29.html#comment

s 

  

Вместо да оставят правителството 
реално да заработи, исканията към него 
нзаваляха от първия ден... Всяка нова 
власт се нуждае от известен период на 
спокойствие за да се ориентира, но това 

не беше дадено на Орешарски. 

51 

http://www.novini.bg/news/142375-
%D0%BC%D0%B0%D1%8F-

%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2

%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0
%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0

%B5-
%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1
%88%D0%BA%D0%B0.html#com

ments 

Траян Изборът на Пеевски беше грешка, ама 
само който не работи той не греши.... 

52 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/parlamentat_izbra_peevski
_za_shef_na_dans-

192349.html?rand=0.32612951827
449943#comments 

tork 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски установки, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата. 
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53 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/metezh_v_gerb_sreshtu_ts
vetanov-

192303.html?rand=0.44581813975
311513#comments 

tork 
Цветанов потопи кораба на ГЕРБ, така 
че и с метеж и без, Герб са изчезващ вид 

вече 

54 

http://www.plovdivchanin.com/201
3-01-07-14-16-

25/%D0%91%D1%8A%D0%BB%
D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B

8%D1%8F/25273-
%D0%93%D0%95%D0%A0%D0

%91-
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0

%B2%D0%B8-
%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0

%B2%D0%B0%D0%B2-
%D1%81%D1%86%D0%B5%D0
%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8

%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1
%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%82.html 

tork 
Цветанов потопи кораба на ГЕРБ, така 
че и с метеж и без, Герб са изчезващ вид 

вече 

55 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/parlamentat_izbra_peevski
_za_shef_na_dans-

192349.html?rand=0.32188804777
53707#comments 

korn 

Крайно време беше! А ГЕРБ се надяваха 
да могат да се скатаят и да не им се 
търси отговорност. 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. Тежка задача е легнала върху 

раменете на Орешарски, който ще 
трябва да се справи с опозиционни 

трикове 

56 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

obshtestvo/barekov_hora_okolo_b
orisov_iskat_da_okarvavyat_plosht

ada-
192269.html?rand=0.22483098083

00184#comments 

korn 

Така е. ГЕРБ искат дестабилизация на 
държавата и гражданска война. 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата. 

57 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/oresharski_arbitar_za_gub
ernatorite-

192326.html?rand=0.94760385682
44084#comments 

tork 

Кабинета Орешарски работи от ден 1-ви 
на макс и само месец след 

парламентарните избори, започват 
реализацията на предизборни 

ангажименти. 
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58 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/parlamentat_izbra_peevski
_za_shef_na_dans-

192349.html?rand=0.31822292368
04436#comments 

tork 

 А ГЕРБ се надяваха да могат да се 
скатаят и да не им се търси отговорност. 
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.  

59 http://www.segabg.com/article.php
?id=652943#id_4700471 

jelen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата. 

60 http://www.segabg.com/article.php
?id=652942#id_4700485 jelen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата. 

61 http://www.segabg.com/article.php
?id=652944 jelen 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски установки, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата. 

62 http://www.segabg.com/article.php
?id=652940#id_4700498 jelen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 

Герберски установки, 

63 http://www.segabg.com/article.php
?id=652941#id_4700517 jelen 

Щом на ГЕРБ им се вдига кръвното, 
значи Орешарски е уцелил с избора. 
Значи е имало герберски провокатори 
там и сега им се разбъркват плановете 

за узурпация.  

64 http://www.segabg.com/article.php
?id=652929#id_4700527 jelen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 

Герберски установки, 

65 http://www.segabg.com/article.php
?id=652384#id_4700531 jelen 

Ми те за такси са го ползвали - нали 
народа плащал. Не ги е срам! Крали-

крали-и пак искат да крадат. 
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66 http://www.segabg.com/article.php
?id=652885#id_4700540 jelen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а с 

ходовете си БСП махат провокаторите. 

67 http://www.segabg.com/article.php
?id=652946#id_4700546 jelen 

хаахахха! ГЕРБ се уплашиха нещо 
много. Щом Герб ги е страх, значи 

Орешарски прави добър ход. ГЕРБ целят 
гражданска война, а така се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, 

68 http://www.segabg.com/article.php
?id=652945#id_4700549 jelen Това е единственият шанс да се махнат 

всички Герберски установки, 

69 http://www.segabg.com/article.php
?id=652943#id_4700552 jelen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата. 

70 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081448_cvetanov_izboru
t_na_peevski_e_sdelka/?p=0#add

comment 

croushet 
Хааха, Цветанов вече се притеснил, 

защото сега съвсем изпадат и Цветанов, 
и ГЕРБ в небитието. 

71 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081418_sled_izbora_na_
peevski_prezidentut_svikva_izvunr

edno/?p=0#addcomment 

croushet 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата. 

72 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081410_chast_ot_protest
irashtite_napusnaha_sreshtata_s/?

p=0#addcomment 

croushet 

ГЕРБ се уплашиха нещо много. Щом 
Герб ги е страх, значи Орешарски прави 
добър ход. ГЕРБ целят гражданска 
война, а така се махат провокаторите. 
Това е единственият шанс да се махнат 

всички Герберски установки, 

73 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081395_peevski_shte_ra
botia_za_durjavata_i_neinite_grajd

ani/?p=0#addcomment 

croushet 

ГЕРБ целят гражданска война, а така 
Орешарски и БСП махат всички техни 
провокатори. Това е единственият шанс 
да се махнат всички Герберски подмолно 

действащи лица. 

74 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081422_boiko_borisov_z
a_posta_na_peevski_tova_e_kraia

t_na_bsp/?p=0#addcomment 

croushet 

Присмял се хърбел на щърбел. То с 
ГЕРБ се свърши и Борисов още не може 
да го асимилира. ГЕРБ целят гражданска 
война, а така Орешарски и БСП махат 
всички техни провокатори. Това е 

единственият шанс да се махнат всички 
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Герберски подмолно действащи лица. 

75 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081376_za_15_minuti_p
arlamentut_izbra_delian_peevski_

za_shef/?p=0#addcomment 

croushet 

И ГЕРБ изпаднаха в нервна криза, 
защото поставените им лица ще бъдат 
изгонени от властта.  ГЕРБ целят 

гражданска война, а така Орешарски и 
БСП махат всички техни провокатори. 
Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски подмолно действащи 

лица. 

76 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081470_gerb_shte_raboti
_za_predsrochni_izbori/?p=0#addc

omment 

croushet 

ГЕРБ целят гражданска война, а така 
Орешарски и БСП махат всички техни 
провокатори. Това е единственият шанс 
да се махнат всички Герберски подмолно 

действащи лица. 

77 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/14/20814
16_koi_e_noviiat_predsedatel_na_
dans_delian_peevski/?p=0#addco

mment 

croushet 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата. 

78 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/14/20814
06_parlamentut_izbra_delian_pee
vski_za_shef_na_dans/?p=0#addc

omment 

croushet 

 ГЕРБ целят гражданска война, а така се 
махат провокаторите. Това е 

единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата. 

79 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/13/20811

35_purvata_seriia_zamestnik-
ministri_veche_e_izvestna/?p=0#a

ddcomment 

croushet Време е да се възстановява България 
след разграбването на ГЕРБ. 

80 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/13/20811
58_cvetanov_osudi_nezakonnoto_
podslushvane_pri_troinata/?p=0#a

ddcomment 

croushet 

Така е. ГЕРБ искат дестабилизация на 
държавата и гражданска война. 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата. 

81 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/delian-peevski-se-

zakle-kato-noviiat-predsedatel-na-
dans,152680/#comment-newest 

jelenski 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/06/2013	  
	  

31	  
	  

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

82 
http://www.investor.bg/na-

fokus/441/a/oresharski-naznachi-
17-zamestnik-ministri,152665/ 

jelenski Време е да се възстановява България 
след разграбването на ГЕРБ.  

83 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/prezidentyt-svikva-

konsultativniia-syvet-za-
nacionalna-

sigurnost,152684/#comment-
newest 

jelenski 

Герб ги е страх, значи е добър ход. ГЕРБ 
целят гражданска война, а така се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

84 

http://bulgaria.actualno.com/Nazna
chiha-Sarafov-za-vremenen-
govoritel-na-prokuraturata-

news_428000.html 

tork Време е да се възстановява България 
след разграбването на ГЕРБ. 

85 
http://bulgaria.actualno.com/Lutvi-
Mestan-Predishnoto-upravlenie-e-

v-isterija-news_427997.html 
tork 

Така е. Кой знае какво крият герберите в 
Данс и сега им се разбърква пасианса 

окончателно  

86 

http://politics.actualno.com/Bylgarij
a-na-grajdanite-Izboryt-na-

Peevski-e-nepriemliv-
news_428001.html 

tork 

то пък щото зависи нещо от нея. Щом 
Герб ги е страх, значи е добър ход. ГЕРБ 
целят гражданска война, а така се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

87 

http://politics.actualno.com/Stanish
ev-Reakcijata-na-GERB-

podskazva-che-izbiraneto-na-
Peevski-e-pravilno-
news_427996.html 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

88 
http://bulgaria.actualno.com/Lutvi-
Mestan-Predishnoto-upravlenie-e-

v-isterija-news_427997.html 
tork 

ГЕРБ целят гражданска война, а така 
Орешарски и БСП махат всички техни 
провокатори. Това е единственият шанс 
да се махнат всички Герберски подмолно 

действащи лица. 
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89 

http://bulgaria.actualno.com/Kadie
v-Reshenieto-za-Peevski-
prekrachva-granicata-na-

kompromisa-news_427995.html 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски поставени лица, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

90 

http://society.actualno.com/Predsta
viteli-na-protestirashtite-

Naznachenieto-na-Peevski-e-
politicheski-monopol-
news_427993.html 

tork 

ГЕРБ и поставените им лица сега се 
чудят какво да направят - няма да могат 
да се спотайват вече и да саботират 

държавността. 

91 

http://bulgaria.actualno.com/GERB
-zapochvat-obsyjdane-na-

izvynredni-izbori-
news_427992.html 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски поставени лица, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

92 

http://bulgaria.actualno.com/Plevn
eliev-ostavi-ceremonijata-za-

Dunav-most-2-zaradi-izbora-na-
Peevski-news_427978.html 

tork 

ГЕРБ не знаят къде да се дянат в 
момента. Такъв ход никой не беше 

очаквал. ГЕРБ целят гражданска война, 
а така Орешарски и БСП махат всички 
техни провокатори. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

подмолно действащи лица. 

93 

http://bulgaria.actualno.com/Cecka
-Cacheva-Reshenieto-beshe-
iznenada-njamam-informacija-

news_427976.html 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

94 

http://politics.actualno.com/Mrejata
-reagira-mignoveno-Protest-

sreshtu-Peevski-
news_427975.html 

tork 

ГЕРБ не знаят къде да се дянат в 
момента. Такъв ход никой не беше 

очаквал. ГЕРБ целят гражданска война, 
а така Орешарски и БСП махат всички 
техни провокатори. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

подмолно действащи лица. 

95 
http://bulgaria.actualno.com/Oresh
arski-predloji-Cvetlin-Jovchev-za-
vicepremier-news_427974.html 

tork Време е да се възстановява България 
след разграбването на ГЕРБ. 
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96 

http://bulgaria.actualno.com/Predst
aviteli-na-protestirashtite-

napusnaha-sreshtata-s-premiera-
zaradi-izbora-na-Peevski-

news_427973.html 

tork 

ГЕРБ не знаят къде да се дянат в 
момента. Такъв ход никой не беше 

очаквал. ГЕРБ целят гражданска война, 
а така Орешарски и БСП махат всички 
техни провокатори. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

подмолно действащи лица. 

97 
http://bulgaria.actualno.com/Biogra

fija-na-Deljan-Peevski-
news_427972.html 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски поставени лица, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

98 

http://bulgaria.actualno.com/Janaki
-Stoilov-Prizivyt-na-GERB-za-

svikvane-na-VNS-e-bezotgovoren-
-news_428002.html 

tork 

несъмнено е така - дестабилизацията на 
държавата е целта на ГЕРБ, които не 

могат да се примирят, че повече няма да 
управляват.  

99 

http://bulgaria.actualno.com/Oresh
arski-Umishleno-tyrsehme-

vynshen-specialist-
news_427965.html 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

100 

http://www.novini.bg/news/141979-
%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0

%B1-%D1%89%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2

%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%81%D1%80%D0%BE

%D1%87%D0%BD%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0

%BE%D1%80%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-

%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0
%B8%D0%BA%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0
%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE

-
%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1
%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5.html#comments 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 
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101 

http://www.novini.bg/news/141986-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1

%82%D0%B0%D0%BD-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D1%89%D0%B5-
%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0

%B5-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1
%82%D1%80%D0%BE%D0%BB
%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0

%BD-%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5

%D0%BD%D1%82%D0%B0-
%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%82%D0%B5.html#

comments 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

102 

http://www.novini.bg/news/141959-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1
%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%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%B7%D0%B0-
%D1%88%D0%B5%D1%84-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1
%81-%D1%82%D0%BE%D0%B9-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1
%89%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1

%87%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B0-

%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1
%82%D0%BA%D0%B8.html#com

ments 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 
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103 

http://www.novini.bg/news/141967-
%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0
%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4

%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6
%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1

%82-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1

%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD-
%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1

%87%D0%B5%D0%B2-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%B2%D0%B0-
%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0
%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1

%80.html#comments 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

104 

http://www.novini.bg/news/142000-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1
%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%BB-
%D1%81%D1%8A%D0%BC-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1
%81%D1%82%D0%B8%D0%B5

%D1%82%D0%BE-%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%82%D0%B5%D1%81%D1%82%

D0%B8-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1

%89%D1%83-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.

html#comments 

tork 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 
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105 

http://www.novini.bg/news/141976-
%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB

%D0%BD%D0%B8-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD

%D0%B8-
%D1%81%D1%82%D1%8F%D0

%B3%D0%B0%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%82%D0%B5%D1%81%D1%82-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1

%89%D1%83-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.

html#comments 

tork 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
избора на Пеевски се махат 

провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

106 

http://www.novini.bg/news/141975-
%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0
%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB

%D0%B8%D0%B5%D0%B2-
%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0

%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1
%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0

%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0

%B0%D0%B2-
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1

%82-2-
%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0

%BA%D0%B2%D0%B0-
%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1

%81-
%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0

%B0%D0%B4%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.

html#comments 

tork 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 
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107 

http://www.novini.bg/news/141991-
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1

%82%D0%B8%D1%8F%D1%82%
D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0
%B5%D0%B2%D0%B0-

%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1
%88%D0%B0%D1%80%D1%81%

D0%BA%D0%B8-
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0

%B7%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%BE-

%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0
%BE-%D1%81-

%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0
%BE%D1%80%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.

html#comments 

торк 

To пък все едно нещо зависи от БГ.  с 
избора на Пеевски се махат герберските 
милиционери и престъпници. Ето затова 
Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

108 

http://www.novini.bg/news/141993-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0

%B0%D0%BB%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0

%BE%D0%B2%D0%B8-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-

%D0%B2-
%D0%B3%D0%B4%D0%B1%D0

%BE%D0%BF.html#comments 

торк 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

109 

http://www.novini.bg/news/141990-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1
%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE

%D0%B2-
%D1%86%D0%B0%D1%86%D0
%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-

%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0
%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5

%D0%BD-%D1%81-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%82%D0%B5%D0%BA%D1%86
%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0

%B5-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.

html#comments 

торк 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 
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110 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5848831#commentsBloc

k 
tork 

 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата. 

111 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5848551#commentsBloc

k 
tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

112 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5848991#commentsBloc

k 
tork 

 Тежко приемат ГЕРБ загубата. С избора 
на Пеевски се махат герберските 

милиционери и престъпници. Ето затова 
Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

113 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5848871#commentsBloc

k 
tork 

ГЕРБ и поставените им лица сега се 
чудят какво да направят - няма да могат 
да се спотайват вече и да саботират 

държавността. 

114 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5849091#commentsBloc

k 
tork 

Ходът е много добър. ГЕРБ са хванати 
напълно неподготвени. Щом Герб ги е 
страх, значи е добър ход. ГЕРБ целят 
гражданска война, а така се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

115 
http://offnews.bg/index.php/206215

/koj-e-delyan-peevski#comment-
89124 

kork 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

116 

http://offnews.bg/index.php/206207
/natsionalen-protest-sreshtu-

izbora-na-peevski-tazi-
vecher#comment-89126 

kork важно е колко са на площада, а не колко 
са във фейсбук.  



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/06/2013	  
	  

39	  
	  

117 

http://offnews.bg/index.php/206207
/natsionalen-protest-sreshtu-

izbora-na-peevski-tazi-
vecher#comment-89126 

kork 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

118 
http://offnews.bg/index.php/206225

/tsvetanov-zove-za-novi-izbori-i-
veliko-narodno-sabranie-video 

kork 

 ГЕРБ са хванати напълно неподготвени. 
Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

119 
http://offnews.bg/index.php/206237
/plevneliev-svika-izvanreden-ksns-
zaradi-peevski#comment-89129 

kork 

Ходът е много добър. ГЕРБ са хванати 
напълно неподготвени. Щом Герб ги е 
страх, значи е добър ход. ГЕРБ целят 
гражданска война, а така се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

120 
http://offnews.bg/index.php/206221
/peevski-nyama-da-si-razchistvam-
smetkite-s-gerb#comment-89137 

kork 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

121 
http://offnews.bg/index.php/206224

/stanishev-podkrepi-izbora-na-
peevski#comment-89140 

kork 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

122 

http://offnews.bg/index.php/206179
/delyan-peevski-stava-shef-na-

dans-video/comment-page-
2#comment-89142 

kork 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

123 
http://offnews.bg/index.php/206223

/borisov-bsp-veche-ne-
sashtestvuva-upravlyava-dps 

kork 
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Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. ГЕРБ целят 
гражданска война, а така се махат провокаторите. Това 
е единственият шанс да се махнат всички Герберски 
поставени лица, затова Цветанов и герберите са така 
същисани - щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 
 

124 

http://offnews.bg/index.php/206206
/oresharski-ne-sa-mi-izvivali-

ratsete-za-peevski-toj-e-
spetsialist#comment-89147 

kork 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

125 

http://offnews.bg/index.php/206273
/dvama-cherveni-deputati-sreshtu-

stanishev-zaradi-peevski-
video#comment-89149 

kork 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

126 

http://offnews.bg/index.php/206368
/oresharski-protestite-sochat-che-

se-demokratizirame-pri-gerb-
protesti-nyamashe 

kork 

Ходът е много добър. ГЕРБ са хванати 
напълно неподготвени. Щом Герб ги е 
страх, значи е добър ход. ГЕРБ целят 
гражданска война, а така се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

127 
http://offnews.bg/index.php/206304

/state-capture-ili-game-
over#comment-89162 

kork 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

128 

http://offnews.bg/index.php/206268
/protestirashti-otkazaha-da-se-
sreshtat-s-oresharski-zaradi-

peevski#comment-89164 

kork 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

129 

http://offnews.bg/index.php/206329
/versiyata-na-dnevnik-za-
naznachenieto-na-delyan-
peevski#comment-89166 

kork 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/06/2013	  
	  

41	  
	  

130 

http://offnews.bg/index.php/206339
/prezidentat-obmislya-da-

prisastva-na-protesta-sreshtu-
peevski#comment-89174 

kork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски поставени лица, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

131 http://afera.bg/skandalno/44905.ht
ml#comment-363674 ivo 

Краят на ГЕРБ дойде. Щом Герб ги е 
страх, значи е добър ход. ГЕРБ целят 
гражданска война, а така се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 
поставени лица, затова Цветанов и 

герберите са така същисани - щото ще 
им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

132 http://afera.bg/reporter/44901.html
#comment-363675 ivo 

Борисов отказва да приеме какво се 
случва и никога няма да бъде отново 
премиер.  Щом Герб ги е страх, значи е 
добър ход. ГЕРБ целят гражданска 
война, а така се махат провокаторите. 
Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски поставени лица, 
затова Цветанов и герберите са така 
същисани - щото ще им се развалят 
плановете да манипулират държавата 

133 http://afera.bg/pozitsia/44958.html
#comment-363677 ivo 

 с избора на Пеевски се махат 
герберските милиционери и 

престъпници. Ето затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

134 http://afera.bg/skandalno/44953.ht
ml#comment-363678 ivo 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

135 http://afera.bg/mishena/44937.html
#comment-363679 ivo 

Цветанов удар ще получи сигурно сега. 
Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски поставени лица, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/06/2013	  
	  

42	  
	  

136 http://afera.bg/mishena/44924.html
#comment-363680 ivo 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски поставени лица, 
затова Цветанов и герберите са така 
същисани - щото ще им се развалят 
плановете да манипулират държавата 

137 http://news.ibox.bg/material/id_645
808234/#clist nonayan 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

138 http://news.ibox.bg/material/id_304
541942/#clist nonayan 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски поставени лица, 
затова Цветанов и герберите са така 
същисани - щото ще им се развалят 
плановете да манипулират държавата 

139 http://news.ibox.bg/material/id_603
675176/#clist nonayan Не ги е срам! Това е престъпно! 

140 http://news.ibox.bg/material/id_170
8829737/#clist nonayan 

Краят на ГЕРБ дойде. Щом Герб ги е 
страх, значи е добър ход. ГЕРБ целят 
гражданска война, а така се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 
поставени лица, затова Цветанов и 

герберите са така същисани - щото ще 
им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

141 http://news.ibox.bg/material/id_149
706173/#clist nonayan 

Така е. Кой знае какво крият герберите в 
Данс и сега им се разбърква пасианса 

окончателно  

142 http://19min.bg/news/8/45568.html
?#comments yavor 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

143 http://19min.bg/news/8/45581.html
?#comments yavor Герб се чудят какво да измислят, сега 

като изпуснаха кокъла на властта. 

144 http://19min.bg/news/8/45575.html
?#comments yavor 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски поставени лица, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 
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145 http://19min.bg/news/8/45578.html
?#comments yavor 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

146 http://19min.bg/news/8/45564.html
?#comments yavor 

добре, че е ревизията, която кабинета 
Орешарски прави та да се видят 
всичките Бойкови мизерии 

147 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/prezidentat_shte_poluchav
a_analizi_ot_dans-

192398.html?rand=0.42298519978
39954#comments 

mou 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски поставени лица, 
затова Цветанов и герберите са така 
същисани - щото ще им се развалят 
плановете да манипулират държавата 

148 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/parlamentat_izbra_peevski
_za_shef_na_dans-

192349.html?rand=0.78493730106
2589#comments 

mou 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски поставени лица, 
затова Цветанов и герберите са така 
същисани - щото ще им се развалят 
плановете да манипулират държавата 

149 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/oresharski_delyan_peevski
_e_spetsialist-

192381.html?rand=0.24056989066
60152#comments 

mou 

 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата. 

150 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/mestan_kam_gerb_ne_se_
boyte_ot_novoto_upravlenie_a_ot

_silata_na_zakona-
192373.html?rand=0.94754283240

80462#comments 

mou 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски поставени лица, 
затова Цветанов и герберите са така 
същисани - щото ще им се развалят 
плановете да манипулират държавата 

151 

http://www.standartnews.com/svya
t-

evropeyski_sayuz/ek_nyama_da_k
omentira_otdelni_naznacheniya_u

_nas-
192396.html?rand=0.75974848534

65937#comments 

mou 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски поставени лица, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 
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152 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/stanishev_reaktsiyata_na_
gerb_mi_podskazva_che_izborat_

na_oresharski_e_pravilen-
192371.html?rand=0.60870925500

41572#comments 

mou 
Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 

153 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/borisov_za_parvi_pat_upra
vlenie_otnema_pravomoshtiyata_n

a_prezidenta-
192386.html?rand=0.21669110817

744752#comments 

mou 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

154 http://www.segabg.com/article.php
?id=652940#id_4701318 jelen 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски установки, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

155 http://www.segabg.com/article.php
?id=652941#id_4701338 jelen 

ГЕРБ не могат да си намерят място вече 
от притеснение. Mай май осъзнаха, че 
вече никога няма да бъдат управляващи 

156 http://socialmediaexplode.com/ind
ex.php jelen 

ГЕРБ не могат да си намерят място вече 
от притеснение. Mай май осъзнаха, че 
вече никога няма да бъдат управляващи 

157 http://www.segabg.com/article.php
?id=652942#id_4701379 jelen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски поставени лица, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

158 http://www.segabg.com/article.php
?id=652953#id_4701388 jelen 

Вчера Президента имаше доверие на 
правителството, днеска няма. Това 
заприличва много на Борисовото 

поведение. ГЕРБ не могат да си намерят 
място вече от притеснение. Mай май 

осъзнаха, че вече никога няма да бъдат 
управляващи 

159 http://www.segabg.com/article.php
?id=652951#id_4701393 jelen 

ГЕРБ не могат да си намерят място вече 
от притеснение. Mай май осъзнаха, че 
вече никога няма да бъдат управляващи 

160 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/plevneliev_parlamentat_da
_prerazgleda_reshenieto_si-

192399.html?rand=0.12112951711
783848#comments 

tork 

Вчера Президента имаше доверие на 
правителството, днеска няма. Това 
заприличва много на Борисовото 

поведение. ГЕРБ не могат да си намерят 
място вече от притеснение. Mай май 

осъзнаха, че вече никога няма да бъдат 
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управляващи 

161 

http://www.dnes.bg/politika/2013/0
6/14/shefyt-na-dans-nepoklatim-

daje-i-da-ne-
raboti.190839#comment-newest 

yavor 
ГЕРБ не могат да си намерят място вече 
от притеснение. Mай май осъзнаха, че 
вече никога няма да бъдат управляващи 

162 

http://www.novini.bg/news/142043-
%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0
%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB

%D0%B8%D0%B5%D0%B2-
%D0%BD%D1%81-
%D0%B4%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1
%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3
%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0

%B0-
%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0
%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2

%D0%BD%D0%BE-
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0

%B5%D1%82%D0%BE-
%D1%80%D0%B5%D1%88%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.

html#comments 

tork 
ГЕРБ не могат да си намерят място вече 
от притеснение. Mай май осъзнаха, че 
вече никога няма да бъдат управляващи 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/06/2013	  
	  

46	  
	  

163 

http://www.novini.bg/news/142018-
%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1
%88%D0%B0%D1%80%D1%81%

D0%BA%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0
%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8

%D0%BB-
%D0%B1%D1%81%D0%BF-

%D1%81-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-

%D0%B0%D0%BA%D0%BE-
%D0%BD%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1
%83%D1%87%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0
%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF

%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.

html#comments 

tork 
Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 

164 

http://www.novini.bg/news/142023-
%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1

%82%D0%B0%D0%BD-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D1%89%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0

%B5%D1%80%D0%B8-
%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0

%B8-%D0%B4%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D0%B0.html#com

ments 

tork 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски поставени лица, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 
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165 

http://www.novini.bg/news/142051-
%D0%BD%D1%84%D1%81%D0

%B1-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0

%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%B2-
%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0

%B0-
%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0

%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0
%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-

%D1%81%D0%B5-
%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0
%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0

%BE-
%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD

%D0%B8.html#comments 

tork 
ГЕРБ не могат да си намерят място вече 
от притеснение. Mай май осъзнаха, че 
вече никога няма да бъдат управляващи 

166 

http://www.novini.bg/news/142042-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D1%81-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0
%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82

%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0
%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-
%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1

%8F%D0%B4%D0%B8-
%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0

%BE%D0%B2%D0%B5-
%D0%BD%D0%BE-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7-
%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1

%82%D0%B8.html#comments 

tork 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски поставени лица, 
затова Цветанов и герберите са така 
същисани - щото ще им се развалят 
плановете да манипулират държавата 
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167 

http://www.novini.bg/news/141961-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F

%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%BF%D1%81-
%D0%B1%D1%81%D0%BF-

%D0%BD%D0%B5-
%D1%81%D1%8A%D1%89%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2

%D1%83%D0%B2%D0%B0.html#
comments 

tork 
ГЕРБ не могат да си намерят място вече 
от притеснение. Mай май осъзнаха, че 
вече никога няма да бъдат управляващи 

168 

http://www.novini.bg/news/141968-
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1
%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE

%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0
%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B5%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%B5-
%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0

%BB%D0%BA%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0
%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8

%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0

%B0-%D0%B4%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5
%D1%8F%D1%82.html#comment

s 

tork 
Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 
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169 

http://www.novini.bg/news/141976-
%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB

%D0%BD%D0%B8-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD

%D0%B8-
%D1%81%D1%82%D1%8F%D0

%B3%D0%B0%D1%82-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%82%D0%B5%D1%81%D1%82-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1

%89%D1%83-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.

html#comments 

tork 
Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 

170 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5848871#commentsBloc

k 
darkou 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 

171 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5849991#commentsBloc

k 
darkou 

Кой знае какво крият герберите в ДАНС и 
сега им се разбърква пасианса 

окончателно  

172 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5850091#commentsBloc

k 
darkou 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

173 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5849891#commentsBloc

k 
darkou 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

174 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5849631#commentsBloc

k 
darkou 

Вчера Президента имаше доверие на 
правителството, днеска няма. Това 
заприличва много на Борисовото 

поведение. ГЕРБ не могат да си намерят 
място вече от притеснение. Mай май 

осъзнаха, че вече никога няма да бъдат 
управляващи 

175 http://nakratko.bg/category/60/152
01 anonimen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 
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176 http://nakratko.bg/category/59/151
57 anonimen 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

177 http://nakratko.bg/category/59/151
56 anonimen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 

178 http://nakratko.bg/category/58/151
55 anonimen 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

179 http://nakratko.bg/category/59/151
53 anonimen 

Кой знае какво крият герберите в ДАНС и 
сега им се разбърква пасианса 

окончателно  

180 http://nakratko.bg/category/59/151
50 anonimen 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски установки, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата. 

181 http://19min.bg/news/8/45592.html
?op=captcha#commentsForm anonimen така й се пада! да види тя! със Цветанов 

към затвора! 

182 http://19min.bg/news/8/45568.html
?#comments anonimen 

Кой знае какво крият герберите в ДАНС и 
сега им се разбърква пасианса 

окончателно  

183 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/15/2082313_grajdani_i_dnes
_se_subirat_na_protest_sreshtu_iz

bora/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

184 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081376_za_15_minuti_p
arlamentut_izbra_delian_peevski_

za_shef/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

185 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081946_19_nepravitelstv
eni_organizacii_da_se_povtori_izb

orut/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/06/2013	  
	  

51	  
	  

186 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081887_stanishev_tushir
a_purvonachalniia_bunt_v_bsp_sl

ed/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

187 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081805_politolozi_i_soci
olozi_za_izbora_na_delian_peevsk

i_za/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

188 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2082033_plevneliev_se_c
huvstval_izmamen_i_omerzen_ot_

izbora_na/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 
Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 

189 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/15/2082313_grajdani_i_dnes
_se_subirat_na_protest_sreshtu_iz

bora/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

190 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/14/2081655_hristo_ivanov_bi
pi_naznachavaneto_na_peevski_e

_prevrat/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

191 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/14/20816
69_finalizirane_na_shemata/?p=0#

addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

192 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/14/20817
60_nomerut_na_peevski/?p=0#ad

dcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

193 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/14/20816
51_bsp_i_dps_sigurno_sa_poludel

i/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 
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им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

194 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/redakcionni_komentari/201
3/06/14/2081757_kraiat_na_demo

kraciiata/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

195 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/14/20816
19_ne_obeshtavai_pomogni/?p=0

#addcomment 

trayan.petkov 
Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 

196 http://www.segabg.com/article.php
?id=653136#id_4703109 jelen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 

197 http://www.segabg.com/article.php
?id=653143#id_4703110 jelen 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

198 http://www.segabg.com/article.php
?id=653142#id_4703121 jelen 

А така - с други думи Борисов е съгласен 
с избора. ГЕРБ целят гражданска война, 
а с Пеевски се махат провокаторите. 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски установки, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

199 http://www.segabg.com/article.php
?id=653130#id_4703122 jelen 

Щом Герб ги е страх, значи е добър ход. 
ГЕРБ целят гражданска война, а така се 

махат провокаторите 
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200 

http://www.novini.bg/news/142160-
%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0

%BA%D0%BE-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-

%D0%BD%D0%B5-
%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%83%D0%B2%D0%B0

%D0%BB-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1

%82%D0%B8%D0%B2-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.

html#comments 

tork 

А така - с други думи Борисов е съгласен 
с избора. ГЕРБ целят гражданска война, 
а с Пеевски се махат провокаторите. 

Това е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски установки, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

201 

http://www.novini.bg/news/142150-
%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1

%84%D0%B8%D0%BD-
%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0

%BA%D0%BE-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-

%D0%B4%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5-

%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0
%B7%D0%B0-

%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B5-

%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1
%89%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%82.html#comments 

tork 

А така - с други думи Борисов е съгласен 
с избора на Пеевски. Щото иска да се 
оттърве от Цветанов и пак използва 

народа. ГЕРБ целят гражданска война, а 
с Пеевски се махат провокаторите. Това 
е единственият шанс да се махнат 
всички Герберски установки, затова 

Цветанов и герберите са така същисани - 
щото ще им се развалят плановете да 

манипулират държавата 

202 

http://www.novini.bg/news/142149-
%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1

%80%D0%B3%D0%B8-
%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0

%B8%D0%B5%D0%B2-
%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%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0
%B0%D0%B4%D0%B5-

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D1%82%D0%B0.html#comment

s 

tork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 
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203 

http://www.novini.bg/news/142134-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1

%8F%D0%BD-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D1%89%D0%B5-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0

%BE%D1%82%D1%8F-
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%B5%D0%BD%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0
%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8

%D1%8F.html#comments 

tork 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

204 

http://www.novini.bg/news/142161-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0
%B8%D1%81%D1%82%D1%8A

%D1%80%D1%8A%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1
%82%D1%83%D1%80%D0%B0%

D1%82%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D1%8F%D0

%B1%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B5-

%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0
%B5-

%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D0%B8%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0
%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.

html#comments 

tork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

205 

http://offnews.bg/index.php/206484
/10-000-na-protest-v-sofiya-

sreshtu-peevski-snimki-i-
video/comment-page-2#comment-

89835 

kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. 
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206 

http://offnews.bg/index.php/206179
/delyan-peevski-stava-shef-na-

dans-video/comment-page-
2#comment-89836 

kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

207 
http://offnews.bg/index.php/206702
/everybody-dans-now#comment-

89837 
kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

208 
http://offnews.bg/index.php/206215

/koj-e-delyan-peevski#comment-
89838 

kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

209 
http://offnews.bg/index.php/206396
/plevneliev-kreditat-mi-na-doverie-

se-izcherpa#comment-89839 
kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

210 
http://offnews.bg/index.php/206740
/mladi-sotsialisti-napusnaha-bsp-
zaradi-peevski#comment-89840 

kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 
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211 

http://offnews.bg/index.php/206739
/kadiev-barza-ostavka-na-peevski-
i-stanishev-v-ponedelnik-shte-e-

kasno#comment-89841 

kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

212 

http://offnews.bg/index.php/206727
/protestite-sreshtu-peevski-

prodalzhavat-i-dnes#comment-
89842 

kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

213 
http://offnews.bg/index.php/206590

/barekov-peevski-ne-mi-e-platil-
nito-lev#comment-89844 

kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

214 http://afera.bg/reporter/45015.html
#comment-363935 kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

215 http://afera.bg/pozitsia/45019.html
#comment-363936 kork 

И аз това се питам. Защото малко като 
се замисли човек излиза, че пак 
използват народа за да се спаси 

Цветанов от съд.  

216 http://afera.bg/pozitsia/45006.html
#comment-363937 kork 

мда. Бонев ще излезе прав и всичко ще 
бъде акция на Цветанов и Герберският 
ентусиазъм да се върнат на власт. 
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217 http://afera.bg/reporter/44980.html
#comment-363938 kork 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

218 http://news.ibox.bg/material/id_180
3857447/#clist nonayan 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

219 http://news.ibox.bg/material/id_183
1748828/#clist nonayan 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

220 http://news.ibox.bg/material/id_936
005341/#clist nonayan 

ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски се махат провокаторите. Това е 
единственият шанс да се махнат всички 
Герберски установки, затова Цветанов и 
герберите са така същисани - щото ще 

им се развалят плановете да 
манипулират държавата 

221 http://news.ibox.bg/material/id_460
410671/#clist nonayan 

Борисов е съгласен с избора на Пеевски. 
Щото иска да се оттърве от Цветанов и 
пак използва народа. ГЕРБ целят 

гражданска война, а с Пеевски се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

222 
http://dnes.bg/obshtestvo/2013/06/

16/protestyt-den-
treti.190978#comment-newest 

корк 

исканията за нови избори са напълно 
безотговорни и целят дестабилизация и 
гражданска война. правителството 

трябва да получи шанс да работи и едва 
тогава ще може да се говори. с тези 
протести само ни използваха. 

223 

http://dnes.bg/politika/2013/06/16/o
resharski-bezotgovorno-e-da-

podam-ostavka.190973#comment-
newest 

корк 

исканията за нови избори са напълно 
безотговорни и целят дестабилизация и 
гражданска война. правителството 

трябва да получи шанс да работи и едва 
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тогава ще може да се говори дали е 
добро или не 

224 

http://dnes.bg/politika/2013/06/16/o
resharski-e-izpolzvan-za-

pushechno-meso-ot-
bsp.190958#comment-newest 

корк 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

225 
http://dnes.bg/politika/2013/06/16/n

ovi-izbori-losh-variant-za-
bylgariia.190962#comment-newest 

корк 

исканията за нови избори са напълно 
безотговорни и целят дестабилизация и 
гражданска война. правителството 

трябва да получи шанс да работи и едва 
тогава ще може да се говори дали е 

добро или не 

226 

http://dnes.bg/politika/2013/06/17/p
lamen-oresharski-kani-

protestirashti-v-
ms.190980#comment-newest 

корк 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

227 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/oresharski_sadete_me_sle
d_kato_vidite_programata-

192738.html?rand=0.21980543761
949134#comments 

korn 

исканията за нови избори са напълно 
безотговорни и целят дестабилизация и 
гражданска война. правителството 

трябва да получи шанс да работи и едва 
тогава ще може да се говори дали е 

добро или не 

228 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/oresharski_igray_va_bank
_-

192726.html?rand=0.92938031993
57763#comments 

korn 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

229 
http://www.glasove.com/za-

kazusa-peevski-bez-
predrazsudutsi-i-skrupuli-27746 

korn 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

230 

http://www.standartnews.com/mne
niya-

komentar/strahat_ot_gerb_shte_sp
asi_stanishev-

192713.html?rand=0.88719595074
87149#comments 

korn 

исканията за нови избори са напълно 
безотговорни и целят дестабилизация и 
гражданска война. правителството 

трябва да получи шанс да работи и едва 
тогава ще може да се говори. с тези 
протести само ни използваха. 

231 

http://www.standartnews.com/mne
niya-komentar/zashto_protestirah-
192715.html?rand=0.22347994953

185601#comments 

korn 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

232 

http://www.standartnews.com/mne
niya-

intervyuta/protestat_e_za_chestna
_igra_a_ne_za_smetki-

192718.html?rand=0.19409217592
139238#comments 

korn 

ГЕРБ са знаели от 10 дни за избора на 
Пеевски и пак използваха хората, за да 

децентрализират държавата. 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 
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233 

http://www.standartnews.com/mne
niya-

komentar/novi_izbori_shte_doubiy
at_ikonomikata-

192719.html?rand=0.31050966359
068655#comments 

kork 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

234 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/kasting_za_nov_shef_na_d
ans-

192723.html?rand=0.99645562719
67464#comments 

kork 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

235 http://www.segabg.com/article.php
?id=653305#id_4707853 jelen 

ГЕРБ са знаели от 10 дни за избора на 
Пеевски и пак използваха хората, за да 

децентрализират държавата. 
Правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

236 http://www.segabg.com/article.php
?id=653306#id_4707866 jelen 

Ключът за избора на Пеевски трябва да 
бъде търсен и във внезапното и бързо 

преструктуриране на сектора за 
сигурност. ГДБОП бе закрита като 

самостоятелна структура и бе сложена 
на подчинение към ДАНС, а 

единственото конкретно обещание на 
Пеевски бе, че ще се пребори с 

контрабандата.  
Тук трябва ясно да се каже, че ГДБОП бе 

и е оперативната служба, която 
осигурява безпроблемния трафик на 
контрабанда. По разказите на висши 

полицаи, за да не се обърка някой важен 
канал, коли със служители на ГДБОП 

стоят на място и следят за 
безпроблемното преминаване на 

контрабандната стока, в случай, че нещо 
се обърка – правилният митничар не е 
на смяна, или някой друг е решил 

самодейно да прояви съвест и да спре 
пратката. 

237 http://www.segabg.com/article.php
?id=653292#id_4707873 

jelen 

Ключът за избора на Пеевски трябва да 
бъде търсен и във внезапното и бързо 

преструктуриране на сектора за 
сигурност. ГДБОП бе закрита като 

самостоятелна структура и бе сложена 
на подчинение към ДАНС, а 

единственото конкретно обещание на 
Пеевски бе, че ще се пребори с 

контрабандата.  
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238 http://www.segabg.com/article.php
?id=653301#id_4707875 jelen 

Ключът за избора на Пеевски трябва да 
бъде търсен и във внезапното и бързо 

преструктуриране на сектора за 
сигурност. ГДБОП бе закрита като 

самостоятелна структура и бе сложена 
на подчинение към ДАНС, а 

единственото конкретно обещание на 
Пеевски бе, че ще се пребори с 

контрабандата.  

239 http://www.segabg.com/article.php
?id=653303#id_4707883 jelen 

Ключът за избора на Пеевски трябва да 
бъде търсен и във внезапното и бързо 

преструктуриране на сектора за 
сигурност. ГДБОП бе закрита като 

самостоятелна структура и бе сложена 
на подчинение към ДАНС, а 

единственото конкретно обещание на 
Пеевски бе, че ще се пребори с 

контрабандата.  ГЕРБ целят гражданска 
война, а с Пеевски щяха да се махат 
провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

240 http://www.segabg.com/article.php
?id=653298#id_4707889 jelen 

правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

241 http://www.segabg.com/article.php
?id=653299#id_4707891 jelen 

 ГЕРБ целят гражданска война, а с 
Пеевски щяха да се махат 

провокаторите. Това е единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така същисани - щото ще им се 
развалят плановете да манипулират 

държавата 

242 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/16/2083074_stanishev_izboru
t_na_peevski_beshe_politicheska/ 

trayan.petkov 

Ключът за избора на Пеевски трябва да 
бъде търсен и във внезапното и бързо 

преструктуриране на сектора за 
сигурност. ГДБОП бе закрита като 

самостоятелна структура и бе сложена 
на подчинение към ДАНС, а 

единственото конкретно обещание на 
Пеевски бе, че ще се пребори с 

контрабандата. Това бе единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така отчаяни, та бързаха да скалъпят 
протести - щото ще им се развалят 

плановете да манипулират държавата 
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243 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/16/2083024_nad_20_000_se
_subraha_na_tretiia_protest_v_sof

iia/#addcomment 

trayan.petkov 

Ключът за избора на Пеевски трябва да 
бъде търсен и във внезапното и бързо 

преструктуриране на сектора за 
сигурност. ГДБОП бе закрита като 

самостоятелна структура и бе сложена 
на подчинение към ДАНС, а 

единственото конкретно обещание на 
Пеевски бе, че ще се пребори с 

контрабандата.  

244 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/17/2083285_ianaki_stoilov_d
opuskam_che_peevski_se_e_sam

onominiral/ 

trayan.petkov 

ГЕРБ са знаели от 10 дни за избора на 
Пеевски и пак използваха хората, за да 

децентрализират държавата. 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

245 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/16/2082899_bsp_v_stolichnii
a_raion_vitosha_iska_ostavkata_n

a/ 

trayan.petkov 

Ключът за избора на Пеевски трябва да 
бъде търсен и във внезапното и бързо 

преструктуриране на сектора за 
сигурност. ГДБОП бе закрита като 

самостоятелна структура и бе сложена 
на подчинение към ДАНС, а 

единственото конкретно обещание на 
Пеевски бе, че ще се пребори с 

контрабандата. Това бе единственият 
шанс да се махнат всички Герберски 

установки, затова Цветанов и герберите 
са така отчаяни, та бързаха да скалъпят 
протести - щото ще им се развалят 

плановете да манипулират държавата 

246 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/15/2082508_vuv_vtornik_dps
_vnasia_reshenie_za_otmiana/?p=

0#addcomment 

trayan.petkov 

Ключът за избора на Пеевски трябва да 
бъде търсен и във внезапното и бързо 

преструктуриране на сектора за 
сигурност. ГДБОП бе закрита като 

самостоятелна структура и бе сложена 
на подчинение към ДАНС, а 

единственото конкретно обещание на 
Пеевски бе, че ще се пребори с 

контрабандата.  
Тук трябва ясно да се каже, че ГДБОП бе 

и е оперативната служба, която 
осигурява безпроблемния трафик на 

контрабанда.  
За съжаление ГЕРБ отново се намесиха 
и ни използваха, за да защитят каналите 

си за контрабанда. 

247 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/17/2083308_ne_ulichniiat_nat
isk_a_podkrepata_na_dps_i_bsp_

shte/ 

trayan.petkov 

Ами то излезе, че протестите са 
Герберски с цел крайна дестабилизация 
на България. Не може да се протестира 

срещу правителство, което не е 
започнало работа още. Но с Пеевски, 
кабинета беше решил да развали 

каналите за контрабанда на ГЕРБ и да 
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накаже Цветанов. Затова така бързо и 
отчаяно се действаше от страна на 

ГЕРБ. 

248 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/16/2083112_stanishev_pripis
a_na_bsp_pravilata_sreshtu_depo

ziti_na/ 

trayan.petkov 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

249 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/cita
t_na_deniia/2013/06/16/2083123_
citat_na_denia_protestirashtite_sa

_okolo_5000_dushi/ 

trayan.petkov 

Ами то излезе, че протестите са 
Герберски с цел крайна дестабилизация 
на България. Не може да се протестира 

срещу правителство, което не е 
започнало работа още. Но с Пеевски, 
кабинета беше решил да развали 

каналите за контрабанда на ГЕРБ и да 
накаже Цветанов. Затова така бързо и 
отчаяно се действаше от страна на 

ГЕРБ. 

250 

http://www.dnevnik.bg/analizi/2013
/06/16/2082918_udobno_zaobikali
ane_i_gerb_ne_se_e_razgranichil

a_ot/ 

trayan.petkov 

ГЕРБ са знаели от 10 дни за избора на 
Пеевски и пак използваха хората, за да 
децентрализират държавата, защото 
бяха заплашени техните канали за 

контрабанда. Ето защо правителството 
трябва да получи шанс да работи и едва 
тогава ще може да се говори дали е 

добро или не 

251 
http://www.dnevnik.bg/analizi/2013
/06/16/2082917_upravliavashtite_n

i_pokazaha_sreden_prust/ 
trayan.petkov 

Протестите са Герберски с цел крайна 
дестабилизация на България. Не може 
да се протестира срещу правителство, 
което не е започнало работа още. Но с 
Пеевски, кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали.  

252 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/oresharski-ostavkata-

mi-niama-da-reshi-
problemite,152762/#comment-

newest 

jelenski 

ГЕРБ са знаели от 10 дни за избора на 
Пеевски и пак използваха хората, за да 
децентрализират държавата, защото 
бяха заплашени техните канали за 

контрабанда. Ето защо правителството 
трябва да получи шанс да работи и едва 
тогава ще може да се говори дали е 

добро или не 
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253 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/stanishev-imam-

oshte-mnogo-rabota-za-da-
podavam-

ostavka,152758/#comment-newest 

jelenski 

Протестите са Герберски с цел крайна 
дестабилизация на България. Не може 
да се протестира срещу правителство, 
което не е започнало работа още. Но с 
Пеевски, кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали.  

254 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/kakva-e-

procedurata-za-napuskane-na-
predsedatelia-na-

dans,152755/#comment-newest 

jelenski 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали.  

255 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/anton-kutev-zashtiti-
rykovodstvoto-na-bsp-ne-e-vreme-

za-promeni,152754/#comment-
newest 

jelenski 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали.  

256 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/ivan-neikov-biznesyt-

da-spre-da-se-oplakva-i-da-
obuchi-

personala,152775/#comment-
newest 

jelenski 
Ами да - стига тези герберски калинки, 
които вземат само пари, а нищо не 
правят. Трябва обучен персонал. 

257 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-
politika/332/a/naprejenieto-v-bsp-

se-zasilva,152777/#comment-
newest 

jelenski 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали.  

258 

http://politics.actualno.com/Plevneli
ev-Ostavjam-politicite-da-reshat-

shte-ima-li-ostavki-
news_428240.html 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали.  

259 

http://society.actualno.com/Emilija-
Maslarova-se-izpravja-pred-syda-

za-dlyjnostno-prisvojavane-
news_428235.html 

kork 

Да. крайно време е. правителството 
трябва да получи шанс да работи и едва 
тогава ще може да се говори дали е 

добро или не 

260 

http://politics.actualno.com/Cachev
a-Smeshno-e-da-se-tvyrdi-che-

GERB-organizira-protestite-
news_428229.html 

kork 

Не е никак смешно, предвид това, че 
ГЕРБ имат най-много какво да губят. С 
Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
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на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали.  

261 
http://politics.actualno.com/Musa-

Palev-Njama-da-se-otkaja--
news_428227.html 

kork 

ГЕРБ имат най-много какво да губят. С 
Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали. Ако искаме положението да 
се оправи, правителството трябва да 

получи шанс да работи и едва тогава ще 
може да се говори дали е добро или не 

262 

http://politics.actualno.com/Razkol-
v-BSP-Ostavka-na-

bezotgovornoto-rykovodstvo-
Stanishev-predlojil-Peevski-

news_428226.html 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали. Ако искаме положението да 
се оправи, правителството трябва да 

получи шанс да работи и едва тогава ще 
може да се говори дали е добро или не 

263 
http://politics.actualno.com/RZS-

Oresharski-nezabavno-da-podade-
ostavka-news_428219.html 

kork 

Яне пак преповтаря думите на ГЕРБ. 
ГЕРБ имат най-много какво да губят. С 
Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали. Ако искаме положението да 
се оправи, правителството трябва да 

получи шанс да работи и едва тогава ще 
може да се говори дали е добро или не 

264 
http://bulgaria.actualno.com/Protes

tirashti-v-Plovdiv-i-Blagoevgrad-
Dolu-DPS-news_428206.html 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

265 

http://politics.actualno.com/Oresha
rski-ne-pojela-da-kaje-koj-e-

predlojil-Peevski-za-predsedatel-
na-DANS-news_428205.html 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 
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266 

http://politics.actualno.com/Janaki-
Stoilov-Proverka-na-medii-i-kolko-

dyrjavni-pari-v-koja-banka-se-
dyrjat-news_428202.html 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали. Ако искаме положението да 
се оправи, правителството трябва да 

получи шанс да работи и едва тогава ще 
може да се говори дали е добро или не 

267 

http://bulgaria.actualno.com/Oresh
arski-na-sreshta-s-predstaviteli-na-

protestirashtite-v-1400-ch-dnes-
news_428196.html 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

268 

http://society.actualno.com/Volen-
Siderov-kym-Kanal-3-Zashto-

lyjete-che-provokirame-
news_428188.html 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

269 
http://society.actualno.com/15-

hiljadi-dushi-v-Sofija-na-protest-po-
danni-na-MVR-news_428183.html 

kork 

Ами то излезе, че протестите са 
Герберски с цел крайна дестабилизация 
на България. Не може да се протестира 

срещу правителство, което не е 
започнало работа още. Но с Пеевски, 
кабинета беше решил да развали 

каналите за контрабанда на ГЕРБ и да 
накаже Цветанов. Затова така бързо и 
отчаяно се действаше от страна на 

ГЕРБ. 

270 
http://society.actualno.com/Protest
yt-v-Sofija-ne-spira-no-vyrvi-bez-

incidenti-news_428186.html 
kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

271 

http://politics.actualno.com/Georgi-
Kadiev-projavi-smelost-i-se-
izpravi-pred-protestirashtite-

news_428182.html 

kork 
правителството трябва да получи шанс 
да работи и едва тогава ще може да се 

говори дали е добро или не 

272 

http://politics.actualno.com/Ostavk
ata-na-Peevski-ne-stiga-mafija-

mafija-vikat-protestirashtite-
news_428179.html 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 
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273 
http://politics.actualno.com/Sergej-

Stanishev-Njama-da-podam-
ostavka-news_428177.html 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

274 

http://politics.actualno.com/Oresha
rski-kani-grajdanite-na-sreshta-

Siderov-preduprejdava-za-kyrvav-
scenarij-news_428176.html 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали.  

275 
http://society.actualno.com/Podkre

pa-za-Deljan-Peevski-
news_428165.html 

kork 

то излезе, че протестите са Герберски с 
цел крайна дестабилизация на България. 

Не може да се протестира срещу 
правителство, което не е започнало 
работа още. Но с Пеевски, кабинета 
беше решил да развали каналите за 
контрабанда на ГЕРБ и да накаже 

Цветанов. Затова така бързо и отчаяно 
се действаше от страна на ГЕРБ. 

276 

http://politics.actualno.com/Pyrvo-
oficialno-iskane-ot-organizacija-na-

BSP-za-ostavka-na-Stanishev-
news_428163.html 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

277 

http://politics.actualno.com/Cachev
a-Peevski-ne-moje-pak-da-e-
deputat-moje-da-e-sledovatel-

news_428156.html 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали.  

278 

http://politics.actualno.com/Protest
yt-dnes-e-s-iskane-za-ostavka-na-

kabineta-Oresharski-
news_428141.html 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

279 

http://politics.actualno.com/Brigo-
Asparuhov-Silno-se-iznenadah-ot-

izbora-na-Peevski-
news_428162.html 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
на ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 
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280 
http://politics.actualno.com/Argume
nt-za-izbora-na-Peevski---dviji-se-

s-ohrana-news_428159.html 
kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ.  

281 
http://politics.actualno.com/Jane-

Janev-Horata-iskat-nova-
Konstitucija-news_428151.html 

kork 

Хората искат нормално функционираща 
държава! Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

282 

http://www.novini.bg/news/142309-
%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1
%88%D0%B0%D1%80%D1%81%

D0%BA%D0%B8-
%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0

%B0%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-

%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0
%B1%D1%89%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BC%D1%83-%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6

%D0%B8%D0%BB-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%B0%D0%B7-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0

%B0%D0%BC-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0
%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%BE-
%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0
%B5%D1%89%D0%B5.html#com

ments 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

283 

http://www.novini.bg/news/142361-
%D1%88%D1%83%D0%BC%D0

%B5%D0%BD-%D1%81-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0
%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA

%D0%B0-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1

%89%D1%83-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8.

html#comments 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали.  
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284 

http://www.novini.bg/news/142273-
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0
%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0

-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%82%D0%B5%D1%81%D1%82%

D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0

%BD%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1

%8F-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0
%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8

%D1%8F-
%28%D0%BE%D0%B1%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0

%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0

%B5%D0%BE-
%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0
%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8

%29.html#comments 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
на ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

285 

http://www.novini.bg/news/142221-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1
%82%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8

9%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0
%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0

%D1%85%D0%B0-
%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0
%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-
%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0

%B8%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%B5-
%D0%B1%D0%B5-

%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0
%BB%D1%83%D0%BA.html#com

ments 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 
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286 

http://www.novini.bg/news/142269-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0

%BC%D0%B5%D0%BD-
%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1
%88%D0%B0%D1%80%D1%81%

D0%BA%D0%B8-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0

%D1%82%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8-
%D1%89%D0%B5-

%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8
%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0

%B8%D1%80%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%

D0%B0.html#comments 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

287 

http://www.novini.bg/news/142272-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5

%D0%B2-
%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0

%B8%D0%BC-
%D0%B7%D1%8A%D0%B1%D0

%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1
%82%D0%BE.html#comments 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите бяха лишени от смисъл, но 
пък хората бяха манипулирани, за да се 
запазят каналите за контрабанда на 

ГЕРБ. 

288 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5855591#commentsBloc

k 
darkou 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Хората искат нормално 
функционираща държава!  

289 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5856031#commentsBloc

k 
darkou 

Хората искат нормално функционираща 
държава! Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

290 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5854291#commentsBloc

k 
darkou 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Използваха народа да си 
запазят каналите зза контрабанда. 

Хората искат нормално функционираща 
държава! Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.  
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291 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5850351#commentsBloc

k 
darkou 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Използваха народа да си 
запазят каналите зза контрабанда. 

Хората искат нормално функционираща 
държава! Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.  

292 http://www.vesti.bg/index.phtml?tid
=40&oid=5848551#commentsText darkou 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Хората искат нормално 
функционираща държава!  

293 
http://offnews.bg/index.php/207564
/plevneliev-namekna-che-ochakva-

ostavki#comment-91077 
kork 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Използваха народа да си 
запазят каналите зза контрабанда. 

Хората искат нормално функционираща 
държава! Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.  

294 
http://offnews.bg/index.php/207447

/volen-izchaka-protestat-da-
svarshi-i-napadna-zhurnalisti-video 

kork 

На всяка манджа Сидеров. Хората искат 
нормално функционираща държава! 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.  

295 
http://offnews.bg/index.php/207237

/tretiyat-den-na-gneva-
video#comment-91080 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
на ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

296 

http://offnews.bg/index.php/207590
/evgenij-dajnov-kabinetat-da-

izvadi-parite-ot-pib-i-ktb#comment-
91083 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
на ГЕРБ и подлъгаха хората.  Трябва да 
се даде шанс на правителството и едва 
тогава ще може да се говори дали е 

добро или не. 
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297 
http://offnews.bg/index.php/207530

/parvanov-pode-ataka-sreshtu-
stanishev#comment-91084 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
на ГЕРБ и подлъгаха хората.  Трябва да 
се даде шанс на правителството и едва 
тогава ще може да се говори дали е 

добро или не. 

298 

http://offnews.bg/index.php/207505
/bunt-v-plovdiv-i-blagoevgrad-

sreshtu-oblastni-upraviteli-ot-dps-
ima-arestuvan#comment-91086 

kork 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Използваха народа да си 
запазят каналите зза контрабанда. 

Хората искат нормално функционираща 
държава! Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.  

299 

http://offnews.bg/index.php/207493
/naj-posle-konspirativna-teoriya-
za-izbora-na-peevski#comment-

91088 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
на ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

300 
http://offnews.bg/index.php/207490
/pisanchev-sred-variantite-za-shef-

na-dans#comment-91089 
kork 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Използваха народа да си 
запазят каналите зза контрабанда. 

Хората искат нормално функционираща 
държава! Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.  

301 

http://offnews.bg/index.php/207585
/slatinski-polititsite-otkazvat-da-
razberat-che-obshtestvoto-e-s-

ediniya-krak-na-
ploshtada#comment-91091 

kork 

 С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали. Ако искаме положението да 
се оправи, правителството трябва да 

получи шанс да работи и едва тогава ще 
може да се говори дали е добро или не 

302 

http://offnews.bg/index.php/207113
/balgarite-sa-parvite-v-sveta-koito-

organizirat-protest-s-hash-
tagove#comment-91092 

kork 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 
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303 

http://offnews.bg/index.php/206880
/grandiozeniyat-protest-v-sofiya-
sreshtu-horata-izdignali-delyan-

peevski-snimki-i-video 

kork 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Използваха народа да си 
запазят каналите зза контрабанда. 

Хората искат нормално функционираща 
държава! Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.  

304 

http://www.dnevnik.bg/evropa/evro
peiski_parlament/novini_za_ep/20
13/06/16/2082651_liderut_na_soci
alistite_v_evroparlamenta_iznenad

an_sum/ 

trayan.petkov 

С изборът на Пеевски кабинета беше 
решил да развали каналите за 

контрабанда на ГЕРБ и да накаже 
Цветанов. Затова така бързо и отчаяно 
се действаше от страна на ГЕРБ. Трябва 
да се даде шанс на правителството и 

едва тогава ще може да се говори дали е 
добро или не. Протестите са лишени от 
смисъл и само се използват хората, за 
да се запазят каналите за контрабанда 

на ГЕРБ. 

305 http://afera.bg/pozitsia/45168.html
#comment-364494 ivo 

С изборът на Пеевски кабинета беше 
решил да развали каналите за 

контрабанда на ГЕРБ и да накаже 
Цветанов. Затова така бързо и отчаяно 
се действаше от страна на ГЕРБ. Трябва 
да се даде шанс на правителството и 

едва тогава ще може да се говори дали е 
добро или не. Протестите са лишени от 
смисъл и само се използват хората, за 
да се запазят каналите за контрабанда 

на ГЕРБ. 

306 http://afera.bg/pozitsia/45141.html
#comment-364495 ivo 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Използваха народа да си 
запазят каналите зза контрабанда. 

Хората искат нормално функционираща 
държава! Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.  

307 http://afera.bg/pozitsia/45136.html
#comment-364496 

ivo 

 С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали. Ако искаме положението да 
се оправи, правителството трябва да 

получи шанс да работи и едва тогава ще 
може да се говори дали е добро или не 
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308 

http://www.plovdivchanin.com/201
3-01-07-14-16-

25/%D0%91%D1%8A%D0%BB%
D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B

8%D1%8F/25824-
%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0
%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1

%82%D0%B5%D1%81%D1%82%
D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D1%81%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0
%B8%D1%81%D0%B8%D1%80

%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D0%92%D0%B8%D0%B6%D1

%82%D0%B5.html 

yavor 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Използваха народа да си 
запазят каналите зза контрабанда. 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.  

309 http://afera.bg/pozitsia/45129.html
#comment-364501 ivo 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Използваха народа да си 
запазят каналите зза контрабанда. 

Хората искат нормално функционираща 
държава! Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.  

310 http://afera.bg/reporter/45179.html
#comment-364502 ivo 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 

на ГЕРБ. Излезе, че пак са ни 
използвали. Ако искаме положението да 
се оправи, правителството трябва да 

получи шанс да работи и едва тогава ще 
може да се говори дали е добро или не 

311 http://afera.bg/pozitsia/45184.html
#comment-364503 ivo 

Несъмнено е точно така. A Герб не могат 
да си позволят да си загубят каналите за 
контрабанда. То Борисов 4 млрд с труд 
не ги е направил, а с крадене. Та и сега 
най-нагло използваха народа. Трябва да 

проявим търпение към новото 
правителство, защото в противен случай 
ГЕРБ ще ни използват, за да си запази 

каналите за крадене  

312 http://news.ibox.bg/material/id_821
763645/#clist nonayan 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Използваха народа да си 
запазят каналите зза контрабанда. 

Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не.   
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313 http://news.ibox.bg/material/id_700
314128/#clist nonayan 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Герб не могат да си 
позволят да си загубят каналите за 

контрабанда. То Борисов 4 млрд с труд 
не ги е направил, а с крадене. Та и сега 
най-нагло използваха народа. Трябва да 

проявим търпение към новото 
правителство, защото в противен случай 
ГЕРБ ще ни използват, за да си запази 

каналите за крадене  

314 http://news.ibox.bg/material/id_622
669146/#clist nonayan 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Герб не могат да си 
позволят да си загубят каналите за 
контрабанда. Та и сега най-нагло 

използваха народа. Трябва да проявим 
търпение към новото правителство, 
защото в противен случай ГЕРБ ще ни 
използват, за да си запази каналите за 

крадене  

315 http://news.ibox.bg/material/id_820
445811/#clist nonayan 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Трябва да проявим 
търпение към новото правителство, 
защото в противен случай ГЕРБ ще ни 
използват, за да си запази каналите за 

крадене  

316 

http://7plus7.net/2013/06/14/%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1
%81%D0%BA%D0%B0%D1%82

%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0

%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0

%B5-%D0%B5-
%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1

%82-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D1%88/#commen
t-2182 

kork 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Герб не могат да си 
позволят да си загубят каналите за 

контрабанда. То Борисов 4 млрд с труд 
не ги е направил, а с крадене. Та и сега 
най-нагло използваха народа. Трябва да 

проявим търпение към новото 
правителство, защото в противен случай 
ГЕРБ ще ни използват, за да си запази 

каналите за крадене  
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317 

http://7plus7.net/2013/06/10/%D0
%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80

%D0%B5%D0%B2-
%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1
%88%D0%B0%D1%80%D1%81%

D0%BA%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0
%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81-
%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0
%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82

%D0%B8/#comment-2183 

kork 

 Герб не могат да си позволят да си 
загубят каналите за контрабанда. То 

Борисов 4 млрд с труд не ги е направил, 
а с крадене. Та и сега най-нагло 

използваха народа. Трябва да проявим 
търпение към новото правителство, 
защото в противен случай ГЕРБ ще ни 
използват, за да си запази каналите за 

крадене  

318 

http://7plus7.net/2013/06/15/%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0

%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0

%B0-%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0

%BD%D0%B0%D1%82-
%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0

%B0-%D1%81%D0%B5-
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0

%B0/#comment-2184 

kork 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Герб не могат да си 
позволят да си загубят каналите за 
контрабанда. Та и сега най-нагло 

използваха народа. Трябва да проявим 
търпение към новото правителство, 
защото в противен случай ГЕРБ ще ни 
използват, за да си запази каналите за 

крадене  

319 

http://7plus7.net/2013/06/14/%D1
%88%D0%BE%D0%BA-

%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5

%D0%B2-
%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0

%B8%D0%BC%D0%B0-
%D0%BE%D1%82-

%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82

%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B0/#com

ment-2185 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 
ГЕРБ и да накаже Цветанов. Трябва да 
се даде шанс на правителството да 

видим какво ще направят. 

320 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/oresharski_sadete_me_sle
d_kato_vidite_programata-

192738.html?rand=0.91487795712
98457#comments 

kork 

Правителството още не е започнало 
работа и ГЕРБ започнаха с 

провокациите. Герб не могат да си 
позволят да си загубят каналите за 
контрабанда. Та и сега най-нагло 

използваха народа. Трябва да проявим 
търпение към новото правителство, 
защото в противен случай ГЕРБ ще ни 
използват, за да си запази каналите за 

крадене  

321 http://www.segabg.com/article.php
?id=653309#id_4708385 jelen 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 
ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
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правителството да видим какво ще 
направят. 

322 http://www.segabg.com/article.php
?id=653308#id_4708391 jelen 

Правителството още не е започнало 
работа и започнаха с провокациите. 
ГЕРБ използваха народа да си запазят 
каналите зза контрабанда, а сега се 
правят опити да се промие изцяло 

обществото. Трябва да се даде шанс на 
правителството преди да бъде съдено. 

323 http://www.segabg.com/article.php
?id=653300#id_4708395 jelen 

 Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

324 http://www.segabg.com/article.php
?id=653307#id_4708400 jelen 

Правителството още не е започнало 
работа и започнаха с провокациите. 
ГЕРБ използваха народа да си запазят 
каналите зза контрабанда, а сега се 
правят опити да се промие изцяло 

обществото. Трябва да се даде шанс на 
правителството преди да бъде съдено. 

325 

http://www.dnevnik.bg/intervju/201
3/06/17/2083441_sergei_stanishev
_s_nishto_nikoi_ne_me_durji_i_ot/

?p=0#addcomment 

croushet 

Правителството още не е започнало 
работа и започнаха с провокациите. 
ГЕРБ използваха народа да си запазят 
каналите зза контрабанда, а сега се 
правят опити да се промие изцяло 

обществото. Трябва да се даде шанс на 
правителството преди да бъде съдено. 

326 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/16/2083024_nad_20_000_se
_subraha_na_tretiia_protest_v_sof

iia/?p=0#addcomment 

croushet 

трябва да се прояви търпение към 
новото правителство несъмнено. играта 
е много по-сложна отколкото можем да 
си представим и трябва да се видят 
конкретни действия, преди да се 

протестира, за да не ни използват пак за 
да поддържаме контрабандните канали 

на ГЕРБ. 

327 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/17/2083285_ianaki_stoilov_d
opuskam_che_peevski_se_e_sam

onominiral/ 

croushet 

С кандидатурата на Пеевски щяха да се 
развалят каналите за контрабанда на 
ГЕРБ. Защо иначе ГЕРБ ще бързат да 
правят протести без да има фактически 
действия. Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят, а не да се оставяме ГЕРБ да 
ни манипулират. 
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328 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/17/2083308_ne_ulichniiat_nat
isk_a_podkrepata_na_dps_i_bsp_

shte/?p=0#addcomment 

croushet 

С кандидатурата на Пеевски щяха да се 
развалят каналите за контрабанда на 
ГЕРБ. Защо иначе ГЕРБ ще бързат да 
правят протести без да има фактически 
действия. Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят, а не да се оставяме ГЕРБ да 
ни манипулират. 

329 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/17/2083531_prezidentut_och
akva_ot_partiite_v_chetvurtuk_da_

mu/?p=0#addcomment 

croushet 

Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят, а не да се оставяме ГЕРБ да 
ни манипулират. 

330 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/201
3/06/17/2083608_kadiev_subira_p
redadeni_socialisti_pred_pozitano

_20_da/?p=0#addcomment 

croushet 

трябва да се прояви търпение към 
новото правителство несъмнено. играта 
е много по-сложна отколкото можем да 
си представим и трябва да се видят 
конкретни действия, преди да се 

протестира, за да не ни използват пак за 
да поддържаме контрабандните канали 

на ГЕРБ. 

331 

http://www.plovdivchanin.com/201
3-01-07-14-16-

25/%D0%91%D1%8A%D0%BB%
D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B

8%D1%8F/25856-
%D0%91%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-

%D0%B8-
%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1
%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE

%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0
%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2

%D1%8F%D1%82-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD

%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0

%BD%D0%B0.html 

yavor 

ГЕРБ са знаели от 10 дни за избора на 
Пеевски и пак използваха хората, за да 
децентрализират държавата, защото 
бяха заплашени техните канали за 

контрабанда. Ето защо правителството 
трябва да получи шанс да работи и едва 
тогава ще може да се говори дали е 

добро или не 

332 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/14/20816
69_finalizirane_na_shemata/?p=0#

addcomment 

trayan.petkov 

Както Станишев днес каза - изваждаме 
зъбите на злото. За съжаление ГЕРБ 

няма да си спрат каналите за 
контрабанда просто така и ни 
изманипулираха да им вършим 

работата. Наистина трябва да се прояви 
толеранс към новото правителство.  
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333 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/14/20820
12_protestna_deklaraciia_postavia
neto_na_delian_peevski/?ref=rcmn

d 

trayan.petkov 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
на ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

334 

http://www.plovdivchanin.com/com
ponent/content/article/68-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0
%B0%D1%82%D0%B0/25860-

%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1
%8F%D0%BD-

%D0%9F%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%B2-
%D0%94%D0%90%D0%9D%D0

%A1-
%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0

%B2%D0%BE-
%D1%81%D0%B5-

%D1%81%D0%BB%D1%83%D1
%87%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4-
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0
%B8%D1%81%D0%B8%D1%82

%D0%B5.html 

yavor 

Както Станишев днес каза - изваждаме 
зъбите на злото. За съжаление ГЕРБ 

няма да си спрат каналите за 
контрабанда просто така и ни 
изманипулираха да им вършим 

работата. Наистина трябва да се прояви 
толеранс към новото правителство.  

335 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/2013/06/15/2082425_delia
n_peevski_simulira_ostavka/?p=0#

addcomment 

trayan.petkov 

Както Станишев днес каза - изваждаме 
зъбите на злото. За съжаление ГЕРБ 

няма да си спрат каналите за 
контрабанда просто така и ни 
изманипулираха да им вършим 

работата. Наистина трябва да се прояви 
толеранс към новото правителство.  

336 

http://politics.actualno.com/Ot-
BSP-Plovdiv-syshto-poiskaha-

ostavkata-na-plovdivskija-
oblasten-upravitel-
news_428256.html 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
на ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 
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337 

http://politics.actualno.com/Manolo
va-kani-NPO-i-protestirashti-za-

nov-Izboren-kodeks-te-j-obyrnaha-
gryb-news_428258.html 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
на ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

338 
http://politics.actualno.com/NFSB-
stjaga-miting-shestvie-v-Sofija--

news_428259.html 
kork 

Тия пък  и те искат да ни манипулират? 
Всички разбрахме, че ГЕРБ са 

организирали протестите, за да си 
запазят каналите за контрабанда, 

защото Пеевски щеше да се ги развали.  

339 

http://politics.actualno.com/Siderov
-vidja-grajdanska-vojna-i-

terorizym-sled-ekshyna-pred-
centralata-na-Ataka-
news_428263.html 

kork 

С кандидатурата на Пеевски щяха да се 
развалят каналите за контрабанда на 
ГЕРБ. Защо иначе ГЕРБ ще бързат да 
правят протести без да има фактически 
действия. Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят, а не да се оставяме ГЕРБ да 
ни манипулират. 

340 

http://politics.actualno.com/Kadiev-
sybira-predadenite-socialisti-pred-

centralata-na-BSP-
news_428265.html 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 
ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят. 

341 
http://politics.actualno.com/Pokane

nite-NPO-otkazaha-sreshta-s-
Oresharski--news_428267.html 

kork 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 

ГЕРБ и да накаже Цветанов. Затова така 
бързо и отчаяно се действаше от страна 
на ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството и едва тогава ще може 
да се говори дали е добро или не. 

Протестите са лишени от смисъл и само 
се използват хората, за да се запазят 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

342 

http://politics.actualno.com/Pavel-
Chernev-organizira-grupa-kojato-
da-zashtitava-protestirashtite-ot-

agresijata-na-Ataka-
news_428272.html 

kork 

Големи глупости са това - тия изпълзяха 
изпод камъните всичките. С Пеевски 
кабинета беше решил да развали 
каналите за контрабанда на ГЕРБ. 

Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят. 
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343 

http://politics.actualno.com/GERB-
obmisljat-vot-na-nedoverie-iskat-
izbori-no-po-nov-Izboren-kodeks-

news_428277.html 

kork 

ГЕРБ си признаха - не им пука кой е, 
само и само те да управляват. 

С кандидатурата на Пеевски щяха да се 
развалят каналите за контрабанда на 
ГЕРБ. Защо иначе ГЕРБ ще бързат да 
правят протести без да има фактически 
действия. Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят, а не да се оставяме ГЕРБ да 
ни манипулират. 

344 

http://www.novini.bg/news/142398-
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1
%89%D0%B0%D0%BB%D0%B8-

4-
%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0

%B4-%D0%BB%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0
%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82

%D0%B0-
%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1
%88%D0%B0%D1%80%D1%81%
D0%BA%D0%B8.html#comments 

ika 

ГЕРБ си признаха - не им пука кой е, 
само и само те да управляват. 

С кандидатурата на Пеевски щяха да се 
развалят каналите за контрабанда на 
ГЕРБ.Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят, а не да се оставяме ГЕРБ да 
ни манипулират. 

345 

http://www.novini.bg/news/142393-
%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1
%88%D0%B0%D1%80%D1%81%

D0%BA%D0%B8-
%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0
%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-

%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-

%D0%B1%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0
%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%B0-
%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1

%88%D0%BA%D0%B0-
%28%D0%BE%D0%B1%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%B0%29.html#comment

s 

ika 

С Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 
ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят. 
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346 

http://www.novini.bg/news/142371-
%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0
%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0
%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2

%D1%8F%D1%82-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD

%D1%81%D0%BA%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0

%BD%D0%B0-
%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE%29.html#com

ments 

ika 

В случаят е прав. ГЕРБ искат да 
направят гражданска война, за да не им 
се разляват каналите за контрабанда.С 
Пеевски кабинета беше решил да 
развали каналите за контрабанда на 
ГЕРБ. Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят. 

347 

http://www.novini.bg/news/142386-
%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0

%B1-
%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0
%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F-

%D0%B2%D0%BE%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0
%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80
%D0%B8%D0%B5.html#comment

s 

ika 

ГЕРБ си признаха - не им пука кой е, 
само и само те да управляват. 

С кандидатурата на Пеевски щяха да се 
развалят каналите за контрабанда на 
ГЕРБ.Трябва да се даде шанс на 
правителството да видим какво ще 

направят, а не да се оставяме ГЕРБ да 
ни манипулират. 

348 

http://www.capital.bg/politika_i_iko
nomika/bulgaria/2013/06/17/20836
59_gerb_niamali_nishto_protiv_del
ian_peevski_iskali/?p=0#addcomm

ent 

trayan.petkov 

Не ги е срам ГЕРБ! Признаха си! 
Манипулаторите от ГЕРБ искат властта, 
а използват народа! ГЕРБ си пазят 
каналите за контрабанда, а една 

работеща ДАНС щеше да им развали 
сметките. 

349 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/gerb_iska_novi_izbori_s_pr
omeneni_pravila-

192775.html?rand=0.90120413540
99546#comments 

ika 

Не ги е срам ГЕРБ! Признаха си! 
Манипулаторите от ГЕРБ искат властта, 
а използват народа! ГЕРБ си пазят 
каналите за контрабанда, а една 

работеща ДАНС щеше да им развали 
сметките. 

350 

http://www.standartnews.com/balg
ariya-

politika/manolova_iska_mashinno_
glasuvane_na_izbori-

192770.html?rand=0.90487023351
14627#comments 

ika 

Права е. Манипулаторите от ГЕРБ искат 
властта, а използват народа! ГЕРБ си 
пазят каналите за контрабанда, а една 
работеща ДАНС щеше да им развали 

сметките. 

351 

http://offnews.bg/index.php/207493
/naj-posle-konspirativna-teoriya-
za-izbora-na-peevski/comment-

page-2#comment-91265 

kork 

Манипулаторите от ГЕРБ искат властта, 
а използват народа! ГЕРБ си пазят 
каналите за контрабанда, а една 

работеща ДАНС щеше да им развали 
сметките. 
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