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Антон Кутев 

 

ИНТЕРНЕТ АКТИВНОСТИ 
ОТЧЕТ  

20.06.-27.06.2013 
 

ОБЕМ НА СЕДМИЧНАТА АКТИВНОСТ 

През отчетния период са публикувани 700 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 по-долу:  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Пропорционално разпределение по публикуваните 
коментари по брой  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Публикувани коментари във Facebook 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Публикувани коментари във форуми  

Трите ни тематични групи във Фейсбук се развиват отлично и като непрекъснато 
се присъединяват нови реални членове. Към момента групата „Бойко уплашен, с 
подвита опашка” има 4 928 члена, групата „ГЕРБ ни подслушва! Стига вече! 
Прекалиха!”  е с 3 705 члена, а групата „Има ли шанс България” вече достигна  3 
521 члена. В нея сме инициирали и анкета „Има ли бъдеще България”, в която 
досега са гласували 98 души (от тях положително отговарят 74 души). Актуалните 
публикации, които редовно публикуваме в тези групи,  провокират реакцията на 
онлайн аудиторията. В завързалите се дискусии разпространяваме нашите 
послания.  

Посланията ни са позитивни, насочени към разясняване на стъпките на 
правителството на Орешарски и на политиката на БСП. С тях внушаваме на 
аудиторията, че това правителство има капацитет да изведе страната от кризата, 
ако бъде оставено да работи в приемливи и разумни за всички срокове. Целта ни 
е да създадем подходящи нагласи на съпричастност към усилията на новата 
власт, търпимост и толеранст у хората докато се почувстват реалните резултати 
от работата му. От друга страна провокираме нагласи на нетърпимост към 
немотивирания с реални причини „протест”, който дестабилизира обстановката и 
новото управление на държавата. 
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АНАЛИЗ НА АКТУАЛНИТЕ ТЕМИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  

На база ежедневния мониторинг на онлайн пространството, през отчетния период 
се открояват следните по-важни теми: 

I. Протести срещу правителството  – протести пред МС, „На кафе пред 
парламента”, Хр.Монов (протестират „интернет лумпени”), 
нееднозначно отношение на бизнес организацииите (КРИБ искат 
оставка на правителството, а БСК да се допълни с още експерти) 

1. Реакции на потребителите във форумите и мрежите: 

 Червени боклуци. Мафия. БСП и ДПС да си ходят. 

 Така ще е до победата – всички от парламента да се махат, няма никой читав 

 Защо шествието винаги пропуска централата на ГЕРБ. Май оттам ги организират. 

 Гнойната коалиция. 

 Протестът трябва да бъде подкрепен за да останат децата ни в България. 

 Протестите нямат кауза, защото трябва да разрушат статуквото. 

 Налага се уточнение - заможни или лумпени протестират. 

 Когато Кольо Босия хвърляше домати по Парламента на ГЕРБ беше арестуван. А 
сега при същите и по-лоши постъпки са нормани. Къде е истината? 

 Откъде протестиращите имат  пари за цветни плакати анти-СССР, при това 
направени в един и същи стил. Протестите са логични, но тук нещо започва да 
смърди на американско посолство и на Сорос. 

2. Нашите послания: 

 Тези флашмобове са пълен въздух под налягане - като се записаха 8 000 души 
пред НДК миналата събота отидоха едва 300 човека. Кога ли ГЕРБ ще разберат, 
че хвърлят парите си навятъра и сегашното правителство няма да падне. Защото 
през февруари се вдигна народът, а сега се изявяват актьори и клоуни, 
изпълняващи бездарната режисура на главния гербер. 

 Тези платени и организирани от ГЕРБ флашмобове са напълно безсмислени - кой 
разумен човек ще избяга от работа за да си "пие кафето” за кефа на няколко 
пишман политици в х-л Радисън. Че и откъде толкова пари у тези активисти? 

 ГЕРБ са толкова "интелигентни", че не могат да формулират смислена причина за 
подклажданите от тях протести. Всички поводи отдвна са минало, но подаянията 
от черната каса на ГЕРБ продължава да изкарват хора на улиците. До каква 
мизерия ни докараха герберите. 

 Не всички, които са на протестите са читави. Има и платени хейтъри, които 
използват нета и протестите като допълнителен доход. Точно те са се 
"припознали" и сега му искат оставка на Монов. 
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 Като не могат по същество да оборят правителството, започват с обидите. Това е 
запазена марка на герберите. 

 Протестиращите нямат ни най-малка представа за какво протестират, защото 
всеки ден исканията се менят, след като правителството се корегира. А това, че 
излагат България пред света, въобще не ги интересува. 

 Протестите изгглеждат безсмислени отстрани, но не и за организаторите им 
заплатени от ГЕРБ. Всъщност целта е една - да се дестабилизира държавата, с 
надежда в хаоса Борисов и компания пак да яхнат властта. 

 Това, че потестите нямали кауза, защото трябвали само да разрушат статуквото, е 
нонсенс. Протестите са целенасочени - ГЕРБ искат да създадат безредици и 
когато улиците се окървавят да предизвикат гражданска война. Това е сценарият 
на герберите, който професионално "протестиращите" вече реализират срещу 
скромно възнаграждание. 

 Протестите са без никаква смислена кауза - единственото постоянно искане е 
против турците. Но тези ксенофобски искания са много далеч от европеизма. 
Всъщност заблудените хора са използвани от ГЕРБ за да се върнат 
милиционерско-мутренския геноцид. Жалко, че протестиращите претендират, че 
са интелигентни. 

 Невероятно е, но уж мирни протести се свикватв нета с лексиката на омразата – 
„Унищожи БСП”, „Смачкай комунягите” и т.н. - любимите думички на Борисов и 
Цветанов. И после протестиращите ще обясняват, че нямат нищо общо с ГЕРБ, 
само дето май им плащат за да са на улицата.  

 За да има диалог трябва да има две страни. Платените "протестиращи" на ГЕРБ 
се събират пред празните сгради на властта вечер и през нощта, а през деня 
отказват разговори с поканилите ги депутати. Целят създаването на суматоха и 
безредици. 

 Протестиращите не само бяха малобройни, но се изпокараха помежду си.Излагат 
България пред света, без да могат да обяснят смислено защо го правят - всичките 
им искания са удовлетворени, но явно трябва да си заработят парите от ГЕРБ. 

 На практика у нас няма протести, а вечерни другарски сбирки на студена биричка, 
приятно разхождане на домашния любимец и хепънинг. Скоро ще опънат палатки, 
за да може да се изконсумира любовта на площада .Нищо общо с политиката - 
липсват и конкретни искания, но са "по принцип против правителството"  

 След като с икономическата си политика ГЕРБ ги остави без пари за морето, ще си 
разнообразят почивката тук, в центъра на София. 

 Протестиращите се самопровъзгласиха за най-най на България, но ако беше 
вярно, щяха да измислят поне една истинска причина, задари която искат 
оставката на правителството. Досега всичките им искания са удовлетворени, но 
те не искат да се приберат - навън е по-интересно, времето чудно, купон 
отвсякъде. А връзката им с политикате е само в онези 30-50лв., които ГЕРБ 
раздават. 

 Така постъпват "мирно протестиращите" гербери - викат, хулят, хвърлят зарзават и 
не желаят диалог.  
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 Няколко кресльовци успяха да провалят заседанието на парламента, което трябва 
да реши проблемите на хората. И това се отчита като успех от кукловодите им. 
Колко трябва да си тъп, за да пречиш на държавните институции да работят и 
същевременно да си затънал в икономическа и социална безпътица. 

 Едва 200 души платена публика на ГЕРБ успяха да бламират работата на НС като 
мятаха домати, обиждаха, замеряха и ритаха депутати. Тъй като ГЕРБ не може да 
преглътне изолацията си, иска нови избори ина всяка цена. Но избори в момента 
ще повторят същия резултат, че дори може да е и по-зле за ГЕРБ. 

 Б.Данев (БСК) правилно иска в правителството да влязат още експерти. А О.Донев 
(КРИБ) любезничи с ГЕРБ, защото още не се е разминал напълно с Темида - та 
нали ББ и компания му взеха медийния бизнес в замяна на свободата. 

 Б.Данев е прав - протестите в този им вид са не само деструктивни, а направо 
безсмислени, защото нито имат причина, нито кауза (ако не броим надниците, 
които ГЕРб плаща на организаторите). Който иска да си прави хепънинг - да го 
прави, но не и като блокира пътя и пречи на хората да ходят на работа. Що се 
отнася до правителството на Орешарски, наистина трябва да им дадем шанс! 
Досега не ги оставиха да заработят реално и нормално. 

 Протестите може и да започнаха спонтанно, но веднага бяха яхнати от ГЕРБ. 
Напоследък към финансирането им се включиха и монополистите от КРИБ, които 
не могат да си представят, че някой ще посегне на големите печалби от бизнеса с 
лекарства и енергия. 

 Борисов и компания се нуждаят спешно от разтуряне на Парламента и нови 
избори за да прекратят всички съдебни дела към видни ГЕРБери. Който не 
осъзнава това бута България в пропастта, където няма закони и командва 
полицейската палка. 

 Какво друго да се очаква от кметицата на ГЕРБ освен да попречи на шествието в 
подкрепа на новото правителство на Орешарски. При това, тя е и лично предана 
на "лидера", която я постави на този пост понижавайки я от министър на 
образованието в своето правителство. 

 Хората трябва да разберат, че платените от ГЕРБ и монополите "протестиращи" 
пред НС не искат да бъдат решетни проблемите на хората  - да се намалят 
цените на енергията и лекарствата. Затова саботират работата на парламента и 
провокират безредици. 

 Оставка на правителството искат само платените зомбита на ГЕРБ.  Цветанов и 
Борисов може и да отърват затвора при една гражданска война, но "умните" 
протестиращи ще си останат да агонизират в кочината, в която герберите 
превърнаха страната. 

 За да им е по-комфортно на "професионално протестиращите" платени 
интелигенти от ГЕРБ, митинг-шествието в подкрепа на правителството на 
Орешарски беше забранен от герберската кметица на София. 

 В основата на протестите са ГЕРБ, които не искат да си дават заграбените 
милиони.  

 "Любимата" на Борисов, бивша тв водеща от НоваТВ Цвета Кирилова води 
протестите в София. Нека после да обясняват, че ГЕРБ не са яхнали протеста. 
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Присъствието й тук е повече от красноречиво предвид безспорната 
информацията в Гугъл за близките й отношения с "лидера". 

 България не е тези кресливи 200 души, които се опитаха да "окупират" НДК и 
Парламента, но нещо не им се получава в действиетелност както в нета (където 
броят измислени фенове). 

 Всичко е режисирано от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с протест ги 
свалиха. В София – при население 1 300 000 излизат на протест около 3 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 100 души. 

II. Действия на ГЕРБ – Животът на Борисов бил застрашен; Срещата му с 
Шулц; Отношение на ЕНП към ГЕРБ; ГЕРБ саботира работата на 
парламента; Недоволство на регионалните структури на ГЕРБ (искат 
оставките на Цветанов и Фидосова); ГЕРБ се цепи (М.Найденов прогнозира 
скорошно напускане на недоволните); ГЕРБ подготвят предсторчни избори; 
Внесено питане в КС за депутатския статут на Д.Пеевски; Кметове на ГЕРБ 
подават оставка след разследвания за далавери 

1. Реакции на потребителите във форумите и мрежите: 

 То Борисов няма какво друго да каже. Обикновените лъжи. 

 Интересно защо искат оставката на Цветанов, а не на Борисов. 

 Цветанов опропасти ГЕРБ, това не е партията. 

 Котвите, които потапят партията са Цветанов, Фидососова, Дянков. Те разпнаха 
ГЕРБ. 

 Сигурно ГЕРб вече са започнали да печатат фалшиви бюлетини, щом обявяват, че 
се готвят за предсрочни избори. 

2. Нашите послания: 

 

 ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да спъват работата на кабинета 
Орешарски.  

 Не е нормално това поведение - те не искат положението в България да се 
оправи, а се стремят към власт. 

 Борисов е голям артист. Чуди се какво да измисли, за да скрие истината, че дори 
ЕНП не иска вече ГЕРБ и на практика е бита карта. 

 Както казва шефката на жените в ПЕС, Борисов солидно застрашаваше 
демокрацията ви. Той направо се готвеше да установява диктатура, как да не 
застрашава демокрацията. 

 Всеизвестен факт е, че човек подозира другите в това, което сам е в състояние да 
направи. Означава ли това, че Борисов е възнамерявал да постъпи така с 
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лидерите на другите парламентарно представени партии, ако беше успяла 
манипулацията му на изборите и ГЕРБ беше победил. 

 Добре го е казал бившия министър Цонев - нека Борисов последва собствения си 
съвет и отиде в ареста на сигурно място. 

 Естествено, че пресцентърът на ГЕРБ ще лъжат и мажат колко ЕНП уважават 
ГЕРБ. Ама без факти, а само със заклинания. 

 ЕНП просто се чуди как да се отърве от ГЕРБ и непрекъснатите им оплаквания, че 
не са успяли да "вземат" властта.Още преди да се разбере за фалшивите 
бюлетини, Мартенс побърза да изчезне като видя каква е "народната любов" към 
герберите във В.Търново. 

 Барозу го каза ясно и в прав текст "национелните приоритети и интереси не трябва 
да се подлагат на съмнение от никой край на политическия спектър". Преведено 
означава, че ГЕРБ трябва да се примират, че изгубиха властта и да започнат да 
се държат като национално отговорна партия. 

 На Барозу и ЕК им писна от ГЕРБ и непрекъснатите им оплаквания. Затова искат 
да се разберем и повече да не ги притесняваме. Но герберите са като децата в 
детската градина - все друг да ги оправя. А защо бягат от работата си в НС. 

 ГЕРБ и на главата си ще застанат дано излъжат някой да застане редом с тях и да 
започнат да имитират работа (понеже сега депутатите им си вземат заплатите без 
да работят). Защото са в тежка политическа изолация. 

 Щом бърза да внесе искане в КС, явно ГЕРБ много се бои от Пеевски и са решили 
на всяка цена да го махнат от парламента. Това едва ли ще им помогне с нещо, 
след като са в политическа изолация от останалите партии, а хората на улицата 
не ги искат. 

 Докато КС не се произнесе по казуса всички коментари са безсмислени. Явно 
делото е с голям обществен интерес, така че бързо ще има решение. 

 Най-добре за България ще е, ако Цветанов и Борисов млъкнат (поне за 2 години 
като Костов) и се скрият в някоя дълбока дупка за да не дразнят хората. 

 Предизборната ситуация е само в главата на Цветанов, който допреди час въобще 
се правеше, че не знае герберите по места да му искат оставака. За да замаже 
положението говори за избори и колко незаменим е той в тях. 

 Това за Цветанов е обществена тайна - който не си даде бизнеса доброволно му 
се стъжваше живота. Справка - Г.Ганчев, М.Стайков, О.Донев и т.н. 

 На Цветанов не само правителствена и парламентарна, но и ПЛАНЕТАРНА криза 
ще му се привиди, само и само да отърве затвора. Ама е малко вероятно. 

 Как въобще Цветанов си позволява да се изказва "компетентно" по такъв 
политически въпрос, при положение че собствените му хора от ГЕРБ му искат 
оставката. 

 Цветанов все е сигурен - че няма незаконни подслушвания,че не му искат 
оставката и т.н.  Прокурорите усилено го разследват, а герберите настояват да му 
видят гърба. Само се чудя, коя от двете групи ще стигне по-бързо до решението. 
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 ГЕРБ ще се разцепи, а Цветанов още ще твърди, че никой не му иска оставката. 
Всъщност много добре прави - в никакъв случай да не напуска поста си за да 
потъне по-бързо ГЕРБ след като го вкарат в затвора. 

 Проблемите в ГЕРБ не са решени, а просто заметени под килима. Герберите 
основателно искат оставката на Цвъки, фидосова и ковчежника на партията, 
защото дори за бг мащабите поразиите им са прекомерни... Но дано не се махнат, 
за да потъне по-бързо пробития кораб. 

 Нали всички кметове на ГЕРБ бяха все най-добрите и работливи. А точно в 
столична община, районен кмет на голям район е затънал така дълбоко в калта, 
че си подава сам оставката. 

III. Действия на правителството на Орешарски – протести; назначения; 
Изборен кодекс; образователната система; транспортният министър да се 
извини на еврокомисар Хан. 

1. Реакции на потребителите във форумите и мрежите: 

 БСП да се маха, Орешарски да седи, но да внимава. 

 Комунистите никога не се отказват доброволно от властта. 

 Първо ще махнат някои класически произведения, а после и цели автори от 
учебниците. Може би, за да вкарат на тяхно място турски такива. 

 В министерствата и областите управи се появиха хора, някои от които са 
скандални, а други – озадачаващи 

2. Нашите послания: 

 На Oрешарски се паднаха най-тежките дни като министър-председател - 
провокирани от ГЕРБ, които се чудят какво да измислят само и само да се 
намърдат отново във властта. 

 Крайно време е да заработи правителството. ГЕРБ не могат да преживеят 
загубата и сега се чудят какво да измислят само и само да му пречат да работи. 

 Правителството трябва да бъде оставено да функционира, за да осигури 
оцеляване на обикновените хора. Протестите са финансирани от ГЕРБ и 
монополистите,чиито печалби са застрашени от мерките на новата власт. 

 Правителството чу гласа на хората и веднага се корегира. Има изготвен и списък с 
мерки по дати – първи приоритет е увеличаване доходите на хората, после 
намаляване цената на тока, трети - борба с корупцията и намаляване на 
безработицата. 

 Факт е, че БСП направи грешки, но и си призна за тях и ги поправи. Само който не 
работи - той не греши. 

 Станишев призна грешката си и постъпи отговорно.Правителството си взе поука.  
Затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите мерки, които 
правителството взема са в интерес на хората. Лесно е да го изгоним, но после 
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следват хаос, разходи за избори, а след тях- пак старите муцуни. Така че нека им 
дадем толеранс. 

 Скритите лимонки на ГЕРБ започват да избухват в градината на новото 
правителство. Проектът за "осъвремената" учебна програма е разработен по 
времето на ГЕРБ, но сега новата министърка ще опере пешкира -- добре че е 
решила веднага да уволни виновните чиновници. 

 Ето как заради зле цитиран от медиите министър, платените писачи на ГЕРБ си 
намират повод да плюят по форумите. А после се иска оставката на 
парвителството. 

 Както предупреди председателят на ПГ на ПЕС в Европарламента Ханес Свобода, 
алтернативата на С. Станишев са хора като Б.Борисов, В.Орбан и С.Берлускони и 
до подобни сценарий не трябва да се стига. Време е да се прояви търпение към 
новото правителство. 

 Прав е Станишев - трудно може да се обясни на чуждестранните медии що за 
късни хипита вилнеят в центъра на София, когато в провинцията е спокойно. И как 
се иска оставката на цяло правителство без да се посочи поне една актуална 
причина (всичките им искания бяха взети под внимание и уважени). 

 Десетината платени от ГЕРБ  "посрещачи" на Орешарски не са Брюксел. Визитата 
на премиера мина много добре. 

 Превратаджийте, които вече се виждаха на избори не успяха в плановете си - 
правителството се окомплектова, а Орешарски участва в срещи на високо 
равнище в чужбина. 

 Какво да се очаква от тези българи в чужбина спрямо друг успял българин, при 
това благодарни на ГЕРБ, че са изпратени да учат и работят там. Разбира се  ще 
оплюят човека, който иска да живеят нормално не само емигрантите, но и 
българите останали в България. 

 Д.Бобева е била в Агенцията за чуждестранни инвестиции (сега вече няма такава 
агенция), а в БНБ е работила по времето на Костов, когато държавата тръгна да 
се оправя. Което означава, че наистина е експерт и си разбира от работата. 

 Много е добре, че ще има вице по икономиката, защото ГЕРБ ни завеща пълна 
разсипия. 

  

 Този зам.министър със сигурност не е като калинките на Борисов. Явно добре се с 
изучил, че и с опит. Този път Орешарски добре е избрал. 

 Добре прави Орешарски, че засили темпото на работа на министрите си, а ги 
прати и да обиколят регионите, защото не само столицата е България. 

 Орешарски си взе поука и обеща, че кабинетът  няма да прави повече кадрови 
грешки след прибързани ходове. 

 Нека дадем шанс на новото правителство да реши неотложните проблеми на 
хората (наследство на герберите), а после по свършеното да го оценяваме. 

 Хранениците на ГЕРБ ще правят нов изборен кодекс. Най-впечатляващо е 
предложението бариерата да бъде 1%. Ами направо да я премахнат и всеки, 
който не го бива в професията и иска да стане депутат да си намери препитание. 
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 Напълно е прав Орешарски - шепа кресливи безработни, заработващи като 
платена публика на ГЕРБ, които си уплътняват времето вечер като спират 
движението на градския транспорт, не са причина за оставка на прравителство 
преди още да има възможност да поработи. 

 Енергийната мафия не се дава лесно - затова Борисов винаги се съгласяваше, 
когато му искаха повишения на тока, щото не му пукаше за хората, а за неговото 
спокойствие. Трудно е, но новите управляващи трябва да се опитат да защитят 
бедните хора, които едва си покриват разноските с малките заплати в почти 
фалиралия малък и среден бизнес, благодарение на "мъдрото" стопанско 
управление на ГЕРБ. 

 Близо 100 млн. лв. ще спестят българските домакинства от сметките за ток заради 
падането на цените. 

 Половината от българите живеят в бедност и се нуждаят от грижата на 
правителството за да оцелеят. Затова е нужно то да зафзаработи нормално 

 Оставката на правителството не е в интерес на гражданите, а в интерес на ГЕРБ и 
монополите зад тях. 

 

IV. Действия на Атака – искане на атакистите за импичмънт на Президента; 
искане на имунинета на В.Сидеров и оттеглянето му от Етичната комисия; 
„Господари на ефира” ще съдят Сидеров. 

1. Реакции на потребителите във форумите и мрежите: 

 Волен е болен.  

 Сидеров е луд – да го следят дали си пие хапчетата. 

 Сидеров предава интересите на България. Всички вече разбраха, че е марионетка. 

 Полутройната коалиция – БСП-ДПС и в сянката Атака. 

 Кой произведе клоуна Болен в паша. Гл. прокурор веднага да му поиска 
имунитета. 

 Оставете Волен да работи. Той единствен може да свърши работата и никое 
посолство няма думата. 

 Болен няма да влезе в следващия Парламент. Общественото мнение и медиите 
не прощават!  Който се е тръгнал срещу тях обикновено свършва на бунището. 

 Аз предлагам тотално да го игнорираме този Болен човек - и коментиращи и 
медии, всички.  Не заслужава и грам внимание това жалко човече. 

 Сидеров не е просто някакъв луд, който прави циркове из София, а политик, 
оглавяващ парламентарна комисия. Не е Й.Денев, нито клоун като Я.Янев. А 
влиза в парламента с оръжие, обижда, ругае и заплашва журналисти, полицаи, 
граждани. И вместо отпор, получава от протестиращите безобидни песни и танци, 
а от медиите "неутрално" отразяване или призиви за игнориране. 
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2. Нашите послания: 

 Сидеров даде пример на ГЕРБ как се държи депутат, изпратен в парламента за да 
работи. Принудителното безделие на парламента и правителството обслужва 
интересите само на герберите, които не могат да приемат отпадането си от 
властта. 

 Все някой трябва да нарече нещата с истинските им имена. Не разбирам защо 
толкова се обиждат от "Господарите...". Когато те се подиграват с хората е 
нормално, но като им върнат жеста - било клевета... Волен е като някакъв 
съвременен Мунчо, който може и да е луд, но говори истини. 

 Волен може и да не се държи възпитано, но досега всичко, което казва за 
политическата и медийната обстановка у нас е точно. Просто му липсва куртоазия 
и лицемерие. 

 Атака всъщност се пазари да я подкрепят за импичмънта на президента - едва ли 
ще го постигне, но въпреки това според мен ще се върне в парламента. На 
парктика такива спешни избори обслужват единствено интересите на ГЕРБ - 
замитане на следите и прекратяване на съдебните производства срещу тях 

 Сидеров е прав, не може 100-ина младежи, които си уплътняват времето като 
"протестират" за дребните стотинки на ГЕРБ да блокират всеки ден центъра на 
София. МВР трябва да осигури нормалното функциониране на градския 
транспорт и да гарантира, че гражданите могат да се придвижват свободно. 

 Медиите наистина преекспонират протестите на т.нар.  "мирни и 
високоинтелигентни", самообявявили за истина от последна инстанция хейтъри. 
Но поне хората на Сидеров могат да отпушат движението в центъра на столицата 
и да прогонят тези закъснели хипари оттам. 

 Протестиращите били много мирни и тихи - чак гърлото на Сидеров щели да 
изтръгват. Ама това никъде не го анализират дежурните политолози по медиите. 

V. Действия на извънпарламентарните партии – искат оставката на 
правителството до 15 юли; нова партия на И.Раева; гладна стачка на 
Е.Сугарев. 

1. Реакции във форумите и мрежите: 

 Кунева къде се бута. Какво дясно след като се разпаднаха тотално. Вървят по 
стъпките на НДСВ. 

 След като физкултурници и пожарникари правят партии, защо една гимнастичка да 
не може. Просто ще изпере  и тя едни пари. 

 Филмът със Сугарев вече сме го гледали. 

 Заплахата за субсидията им активмиизира т.нар. „десни партии” у нас. 
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2. Нашите послания: 

 Тези дребните партии се чудят как да се докопат до властта. Вместо стратегически 
да изчакат да се организират за следващи избори, уплашени да не им отнемат 
субсидията, искат избори веднага. Ако някой от тях въобще влезе в парламента 
ще бъде само патерица на ГЕРБ. 

 Новата партия не е нито на Д.Пеевски, нито на Гр.Ганчев, ами на тези, които 
създадоха ГЕРБ и сега вече отчитат, че политическият им проект потъна 
безвъзвратно... Та затова създават нова център-дясно партия с популярно лице 
начело, като И.Раева. Поне няма да е милиционер като предишния "лидер". 

 Поредно доказателство, че политическият порект ГЕРБ е приключил. Сега се 
търси нова дясна партия на България. 

 ГЕРБ са бита карта - даже създателите им се отказаха от тях и вече си направиха 
нова партия център-дясно начело с  И.Раева. 

 След като вчера новоизбрания лидер на ДСБ високо и ясно каза, че няма да 
преговаря единствено с СДС и ГЕРБ за съвместни действия на дясното, сатва 
ясно, че последните са псевдо образувания без бъдеще. 

 Понеже ГЕРБ са тотално изолирани от всички, платените им писачи въвъ 
форумите са се развихрили и вещаят крах на дясното обединение. Ама наистина 
си е обидно изрично да те отричат от целия политически спектър. 

 Преди 20 години Сугарев уж гладува пред парламента против Конституциьята. 
Нищо не постигна, ама споменът за "героизма му"остана. Лекари и приятели го 
умоляваха да спре стачката. Сега си въобразява, че може да повтори номера, но 
забравя, че всяка история се повтаря като фарс. 

 Е.Сугарев и още няколко стари седесари бяха напазарувани от ГЕРБ още преди 
изборите. След като въпреки тяхната платена пропаганда ГЕРБ се оказа до под 
кривата круша - всеки си заработва парите както знае. 

 Злобата и желанието да сде наредят на държавната хранилка тика остатъците от 
т.нар."десни" към собственото им унищожение. Точно те имат интерес изборите 
да са догодина, когато се учреди и закрепне тяхното обединение и се превърне в 
реална алтернатива на ГЕРБ. 

VI. Действия на прокуратурата – разследване за „въздушните таксита” на 
предишната власт; съдебните дела срещу Ц.Цветанов и бившия ГЕРБ 
депутат Д.Аврамов;  искания за имунитета на ДПС депутат Щ.Щерев; 
развитие на разследването за бюлетините в Костинброд. 

1. Реакции във форумите и мрежите: 

 Прокуратурата се събуди – дано не е поръчково, за да ни замаже очите. 

 Цветанов да се готви за панделата. Или да взема куфара и да бяга зад граница. 

 Цацаров действа. 

 Цацаров така се  е оял, че на нищо не прилича.  
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 Щом повдига различни обвинения на Цветанов, значи не може да го осъди по нито 
едно от тях. 

 Защо прокуратурата действа избирателно, като обвинява само гербери. 

 Прокурорите искат тотално да го разсипят Цветанов. Досега защото подслушвал, 
сега - защото не подслушвал. 

2. Нашите послания: 

 За въздушните таксита трябва да се търси отговорност, но не на летците и преките 
им началници, а на поръчвалите ги гербери от МС. Иначе Военна прокуратура ще 
попилее дребните риби, а щетата от 813 000 лв. вече я платихме всички ние. 

 Не просто виси със страшна сила въпросът за тези 351 000 напълно годни 
бюлетини (предназначени за всички избирателни райони), ами направо си е 
надвиснал като дамоклев меч над първите глави на ГЕРБ. Дано прокуратурата 
успее да убеди и съда в това, което е очевидно и за децата. 

 Напоследък гл. прокурор видимо се е вталили и разхубавил от интензивна работа. 
За разлика от Фидосова, която е станала тройна в талията - много пари на ГЕРБ и 
свои препра тази жена. 

 Сега става ясно защо Цветанов така яростно бранеше Флоров - не само че са 
приятели от деца, ами и бизнес партньори ще се окажат накрая. Тези хора 
превърнаха ГЕРБ в мутренско-милиционерска мафия. 

 Както винаги Цветанов нищо не е видял и разбрал - нито искането на пет 
регионални герберски структури за оставката му, нито искането на прокуратурата 
за сваляне на имунитета му (по делото за Флоров). 

 Време беше Цветанов да стане обвиняем и по делото срещу Флоров. Въпреки, че 
до последно се надяваше да му се размине 

 Поздравления за Цацаров. Справедливостта ще възтържествува. 

 Добра новина, прокуратурата подхвана първо ученика-отличник (ГЕРБ депутата от 
Монтана), а после да обърне внимание и на маститата му учителка – Фидосова. 

 Много неща от "блестящото" управление на герберите ще излезат наяве. 
Прокуратурата трябва да се занимае не само с преките изпълнители, но и с 
височайшите им началници по онова време - защото те са разпореждали 
злоупотребите. 

 То и Ал Капоне го осъдиха за неплатени данъци, нищо че всички си го днаеха 
какъв мафиот е. Ама нищо, все пак влезе ефективно в затвора. Същата работа 
ще стане и с наш Цветаонв, защото следите винаги остават. 

 Неразбирами са нападките срещу гл.прокурор, който си върши работата. Който 
защитава престъпници извършва престъпление. 

VII. Президентът Плевнелиев – скандал с офшорки; изказвания по актуалните 
теми. 

1. Реакции във форумите и мрежите: 
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 Росен Офшорски.  

 Веднъж гербер, винаги гербер. И той е същият като Борисов и Цветанов. 

 Президентът е най-адекватен в ситуацията. 

 Президентът не изпълнява задължението си да е обединител на нацията, а я 
разделя с говоренето си и постъпките си.  Така налива вода в мелницата на 
Сидеров. 

 Президентът, дето е спала едно време по "паркинзите" не иска и да му се ровят по 
офшорните истории. Бившетокомсомолско скретарче не иска да се рови и по 
хакерските самодейства с банерите на жена му.  Ама няма да стане.  Нали иска 
прозрачност  - сега ше видиш такава, че свят ще ти се завие. 

2. Нашите послания: 

 В България всичко може - вкл. президент, сключвал сделки със самия себе си като 
офшорен консултант. Не само ощетява фирмата, за която работи официално, но 
и  избягва плащането на данъци в страната. А после го "избират" по втория начин 
за президент за да ни управлява.  

 Президентът по-добре да измисли как да излезе от собствената си политическа 
криза, защото досега освен заклинания в стил "вервайте ми" нищо не е казал за 
офшорните си компании, чрез които не само е източвал австрийската компания, а 
си е спестявал и плащането на данъци у нас. 

 Президентът все на етика го обръща, ама да погледне своето офшорно минало и 
тогава да раздава квалифищкации за другите. 

 Преди да напътства другите, нека да намери начин да излезе от личната си 
политическа криза с офшорките му, източили голяма австрийска фирма, т.е. как 
да избегне импичмънта, който му искат някои политици. 

 Президентът продължава да следва събитията. Време е да се даде шанс на 
правителството на Орешарски да покажат какво ще направят. 

 Плевнелиев е гербер е все пак и за него остава в сила старата чалга - за милиони 
няма закони. Затова трябва да заработи правителството на Орешарски, да 
поизлязат всички тия неща на бял свят и да не се подвеждат хората по сладки 
президентски приказки. 

 След аферата с офшорките му не мога да вярвам на приказките на президента. 

 Президентът разочарова доста хора с тези офшорки. Видя се, че членовете на 
ГЕРБ си приличат по „бизнеса”. Сега сигурно иска да замаже положението и да 
премести фокуса, но втори Пеевски няма да има. 

VIII. Действия на вътрешнопартийната опозиция в БСП – Кадиев; Р.Петков; 
Т.Дончева; искане за оставка на И.Йотова; оспорване на авторитета на 
Станишев в ПЕС. 

1. Реакции на потребителите във форумите и мрежите: 
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 Сергей да се маха, ама и тия също. 

 Старите змии изпълзяха изпод камънака. 

 Червени боклуци. 

2. Нашите послания: 

 Протестите в последните дни и исканията на вътрешнопартийната опозиция в БСП 
за оставка на Станишев са имали още един адресат - конференцията на ПЕС. 
Нищо ново, българите винаги се опитват да провалят успелите си сънародници в 
очите на чужденците. 

 Не е ясно защо Станишев за една грешка (и то поправена) вече да е "свършен 
политик", а Първанов, Руменовците и Кадиев, които искат отново да се 
колаборират с ГЕРБ и чийто сделки в политиката и бизнеса вонят до небето да 
бъдат сочени като най-морални, млади и перспективни политици. Това е 
демагогия. 

 Станишев пое цялата злоба и жлъч на ГЕРБ по време на преизборната кампания и 
рискува много като внесе сигнала за подслушването в прокуратурата. Къде бяха 
тогава тези честни съпартийци, които сега се нареждат до герберите със същото 
искане. 

 Точно Кадиев да се прави на морализатор не отива - нека види първо гредата в 
своите очи, преди да се рови за сламката в чуждите. Енергийният му "бизнес" е 
толкова нечист, че няма морално право да си отваря устата въобще. 

 Защо Кадиев пита в нета, като добре знае за плана на ГЕРБ - няколко депутати от 
левицата да си спретнат собствена лява партия, после да се напуснат 
парламентарната група на левицата и така без избори - да си осигурят 
парламентарно представителство. После ще започнат да колаборират с ГЕРБ (уж 
в интерес на народа) и ще ни продадат на милиционерската мафия само заради 
личната си изгода и бизнес. 

 Кадиев най-после осъзна, че самоцелното му противопоставяне на ръководството 
на БСП обслужва интересите на ГЕРБ! Въпреки, че платените, умни и кротки 
"протестиращи" и на него му крещят обиди. 

 Иска се оставката на този, който върши работа. Само който не работи, той не 
греши! На кликата около Кадиев, Йотова им пречи да си реализират плана  - да 
разцепят БСП, а после свободно да се колаборират с ГЕРБ. Затова са толкова 
заинтересувани от нейната точно оставка. Но това е голямо предателство. 

 Лидерството на Станишев в ПЕС не било под въпрос. Със Станишев БСП да скъса 
с миналото и не повтаря грешките на ГЕРБ. 

 Станишев е прав - положението в момента е много напрегнато, обществото се 
превърна в регулатор. Затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 

 

 

 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
28/06/2013	  
	  

15	  
	  

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

1. Въпреки масово декларираната покрепа в нета, броят на реално 
„протестиращите”  на улицата намалява. Броят на подкрепящите 
правителството е още по-малък - целесъобразно е или да бъде подсилен 
организирано, или въобще да не се прави, още повече на такова 
отдалечено място (НДК е далеч от епицентъра на събитията).  Това е 
причина, въпреки, че не единствена да не е отразяван от медиите 
пропорционално. 

2. Вече на всички е известно, че освен ГЕРБ, дежурните „протести” се 
финансират от монополите (почуствали се застрашени от действията на 
правителството) и фондацията на Сорос. След огласяване на тези данни, 
фондацията временно се дръпна и изведнъж доста довчера аполитични 
българи, които бяха се превърнали в яростни поддръжници и агитатори на 
протестите, изведнъж отново изчезнаха от онлайн пространството и 
площада. 

3. Обществените очаквания са за бързи резултати и излизане от тоталната 
разсипия, както и за наказване на виновните за разрухата на държавата. От 
смислените реакции на интренет потребителите ясно се вижда, че първите 
стъпки на правителството са в правилна посока – демонстрира се грижа да 
социално слабите (майки, болни, пенсионери) и се разкрива „наследството” 
на ГЕРБ, както и мерките за минимизиране на щетите и преодоляване на 
породените от тях трудности в управлението на държавата. 

4. Не е препоръчително да се прекалява с „наследството” на ГЕРБ като 
говорене, за да не се влезе в познатата стилистика на предишните 
управляващи, която определно дразни и провокира нетърпимост. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

№ ПРОПОРЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ПУБЛИКУВАНИТЕ КОМЕНТАРИ – 20.06.-27.06.2013 

Брой постове 

1. trud.bg  7 

2. 24chasa.bg  8 

3. segabg.com  49 

4. standartnews.com  80 

5. dnevnik.bg  72 

6. capital.bg  30 

7. 19min.bg  3 

8. novinar.bg  1 

9. dnes.bg  66 

10. vesti.bg  12 

11. society.actualno.com  4 

12. politics.actualno.com  35 

13. bulgaria.actualno.com  7 

14. investor.bg  36 

15. novini.bg  45 

16. plovdivchanin.com  2 

17. blitz.bg  1 

18. frognews.bg  9 

19. razkritia.com  5 

20. e-vestnik.bg  2 

21. bestnews.bg  1 

22. bgmak.eu  5 

23. afera.bg  16 

24. mediapool.bg  1 

25. vsekiden.com  4 

26. offnews.bg  32 

27. news.ibox.bg  20 
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28. faktor.bg  1 

29. nakratko.bg  3 

30. tvevropa.com  3 

31. facebook.com  140 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПОСТОВЕ за БСП във FB, 20.06.-27.06.2013г. 

  Адрес Потребител Коментар 

1 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Elitsa 
Sotirova 

Много "мирен  и възпитан протест"- платените 
клакьори на бившите управляващи крещят обиди и 
хвърлят домати и закуски по парламента, и въобще 
не не знаят какво искат . Дори не чуха отправената 
покана за разговор от зам.-председателя на НС ?!?  

2 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Марина 
Каменова 

Видя се ясно, че флашмобовете организирани от 
ГЕРБ са пълен провал - едва 200 души дойдоха пред 
парламента, вместо "официално надутите цифри" в 

нета! 

3 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/?fref=ts 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Всъщност кой нормален човек да си позволи да пие 
кафе сутрин в Радисън??? Май само платената 
публика на ГЕРБ, която дори припечелва по някой 

лев по този начин... :-) 

4 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Кирил 
Стоянов 

Абе, тези хора не са ли на работа, кой им плаща 
сметките? За кучкарите - ясно, излезли са да си 

разходят домашните любимци в парка, ама другите 
кибици явно са "високоинтелиентни" безработни... :-) 

5 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 
Stoyan Popov 

Оставка на правителството искат само платените 
зомбита на ГЕРБ.  ЦЦ и ББ може и да отърват 
затвора при една гражданска война, но "умните" 
протестиращи ще си останат да агонизират в 

кочината, в която герберите превърнаха страната... 

6 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 
Stoyan Popov Не трябва да си пророк за да прозреш, че подобен 

сценарй обслужва само и единствено ГЕРБ! 

7 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 
Stoyan Popov 

А за да им е по-комфортно на "професионално 
протестиращите" платени от ГЕРБ "интелигенти", 

митингът в подкрепа на правителството на 
Орешарски беше забранен от герберската кметица 

на София. 

8 
https://www.faceboo
k.com/groups/36090

1110695666/ 

Борис 
Славчев 

Какво друго да очакваме от кметицата на София -
вярна кукла на конци на ГЕРБ и лично предана на 

ББ?!? 

9 https://www.faceboo
k.com/ 

Борис 
Славчев 

За да няма повече подобни разкрития за 
престъпните им обвързаности и за да държат далеч 

прокурорите, герберите са готови на всичко, 
включително да ни завлекат на дъното... 

10 
https://www.faceboo
k.com/groups/36090

1110695666/ 

Борис 
Славчев 

ЦЦ би предизвикал и планетарна криза, само и само 
да спре съдебните дела срещу него и да отдалечи 
прокуратурата от личните си, служебни  и "бизнес" 

дела.... 
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11 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Борис 
Славчев 

Жал ми е за хората, които наивно си мислят, че 
протестират в името на нещо по-добро. Всъщност 
след като ГЕРБ ги употреби (за да предизвикат хаос 
и нови избори) ще ги забрави. А след като яхнат 
отново властта и прекратят ВСИЧКИ СЪДЕБНИ 
ДЕЛА СРЕЩУ СЕБЕ СИ, мутро-милиционерската 
клика ще започне да "мачка" (любим израз в ГЕРБ) 
наред и този път докрай... Следващи избори просто 

няма да има! 

12 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

 

Борис 
Славчев 

Ужасно е когато всички марионетки на ГЕРБ 
обединят усилията си в заглушаване на автентичния 
глас на хората и връщане на мутрите на власт.  

13 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Борис 
Славчев 

 България не е тези кресливи 200 души, които се 
опитаха да "окупират" НДК и Парламента, но нещо 
не им се получава както в нета (където броят 

измислени фенове) ... 

14 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Борис 
Славчев 

Много верен анализ - бързането с изборите налива 
вода в мелницата на ГЕРБ. Затова не се стискат и 
наливат щедро пари в "спонтанните протести" срещу 
новото правителство на Орешарски, което дори не е 

започнало да работи по същество! 

15 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Dimitar 
Dimitar 

Снимката намерих във фейса. Това е "любимата" на 
Борисов бивша тв водеща от НоваТВ ЦВЕТА 

КИРИЛОВА, снимана на протестите в София! И нека 
после да ни обясняват, че ГЕРБ не са яхнали 

протеста. При бърза справка в Гугъл излизат много 
интересни неща за близките й отношения с "лидера", 

затова присъствието й тук е повече от 
красноречиво... 

16 

https://www.faceboo
k.com/groups/36090
1110695666/permali
nk/39409318737645

8/ 

boyan linevski e brutalno e towa. http://afera.bg/pozitsia/45359.html 

17 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35199617159524

6/ 

Boyan 
Linevski 

ГЕРБ направо са се ояли. То верно 4 млрд не се 
правят лесно, ама тия хем нагло, хем по много. 

http://afera.bg/pozitsia/45359.html 

18 

https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/permali
nk/61113718557819

3/ 

Boyan 
Linevski 

ГЕРБ направо са се ояли. То верно 4 млрд не се 
правят лесно, ама тия хем нагло, хем по много. 

http://afera.bg/pozitsia/45359.html 

19 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35198746492945

Boyan 
Linevski 

а бе треа се да се даде шанс на това правителство 
да видим какво ще направят. иначе лесно ще ги 

свалим. 
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0/ 

20 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394093187376458

/ 

Biser Ivanov чоовек. това е възмутително. никога повече герб! 

21 

https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/permali
nk/61144099221447

9/ 

Antonio 
Lozanov 

Несъмнено положението в страната не е никак 
лесно. Най-добре да не пада правителството. Ще го 

регулираме ние, хората. 
http://dnes.bg/politika/2013/06/20/padne-li-kabinetyt-

rejim-na-toka-plashi-stoinev.191335 

22 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/611520725539839

/ 

Todor 
Krastanov 

брех, какви неща се случвали :) ЕНП си оттегли 
дискретно подкрепата от Борисов 

23 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394454760673634

/ 

Todor 
Krastanov я да видим за това Борисов дали ще се изкаже 

24 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/352374208224109

/ 

Todor 
Krastanov Разбира се за това Борисов нищо няма да каже 

25 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/611520725539839

/ 

Trayan 
Petkov 

хахаха. това обяснява защо Борисов излиза с 
нелепия сценар, че искат да го вкарат в ареста, за да 
го убият. Иска да отвлече вниманието, че вече ЕНП 

не ги иска и тя. 

26 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394454760673634

/ 

Trayan 
Petkov 

ясно защо бърза да пуска медийната бомба, че 
някой иска да го убие. цирк-цирк!  

27 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/352374208224109

/ 

Trayan 
Petkov 

това обяснява защо Борисов излиза с нелепия 
сценар, че искат да го вкарат в ареста, за да го 

убият. Иска да отвлече вниманието, че вече ЕНП не 
ги иска и тя. И че вече здраво са го закъсали 

28 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35237420822410

9/ 

Katq 
Ivancheva 

сега вече ми стана ясно: 
http://www.standartnews.com/balgariya-

politika/sotir_tsatsarov_za_stsenariya_na_borisov_nelep
o-193181.html 
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29 

https://www.faceboo
k.com/groups/36090
1110695666/permali
nk/39445476067363

4/ 

Katq 
Ivancheva 

е, то това вече артистична немощ вече от негова 
страна. 

30 

https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/permali
nk/61154979553693

2/ 

Katq 
Ivancheva 

ами, картата с кръвното вече беше играна веднъж. 
няма да мине втори път 

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

o-193181.html 

31 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/611559122202666

/ 

Kiril 
Mustangiev 

лидерът на Партията на европейските социалисти в 
Европарламента Ханес Свобода изрази надежда 
правителството у нас да съумее да извърви пътя 

към необходимите реформи. 
www.segabg.com/article.php?id=653765 

32 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394488060670304

/ 

Kiril 
Mustangiev 

А дано, а дано. 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/06/20/2086287_kabi

netut_realno_svalial_cenata_na_toka_s_45_izchisli/ 

33 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/611937478831497

/ 

Biser Ivanov 
а като гледам имало и по 100 и давали парче пица. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/06/20/2086622_raz
sledvane_na_bnt_pokaza_plateni_agitki_pred_ataka_-/ 

34 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394822657303511

/ 

Biser Ivanov 

А така. Опитват се да яхнат народният гняв за 
пореден път. Затова трябва да дадем шанс на 
правителството да видим какво ще направи. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/06/20/2086622_raz
sledvane_na_bnt_pokaza_plateni_agitki_pred_ataka_-/ 

35 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/352696674858529

/ 

Biser Ivanov 

А така. Опитват се да яхнат народният гняв за 
пореден път. Затова трябва да дадем шанс на 
правителството да видим какво ще направи. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/06/20/2086622_raz
sledvane_na_bnt_pokaza_plateni_agitki_pred_ataka_-/ 

36 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/352407038220826

/ 

Kiril 
Mustangiev 

А дано, а дано. 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/06/20/2086287_kabi

netut_realno_svalial_cenata_na_toka_s_45_izchisli/ 

37 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35270420819110

9/ 

Antonio 
Lozanov 

така е. Станишев е прав - обществото ни се събуди. 
http://www.novini.bg/news/143217-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8
8%D0%B5%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%8
2%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B
8.html 
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38 

https://www.faceboo
k.com/groups/36090
1110695666/permali
nk/39482925063618

5/ 

Antonio 
Lozanov 

така е. Станишев е прав - обществото ни се събуди. 
http://www.novini.bg/news/143217-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8
8%D0%B5%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%8
2%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B
8.html 

39 

https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/permali
nk/61194556549735

5/ 

Antonio 
Lozanov 

така е. Станишев е прав - обществото ни се събуди. 
http://www.novini.bg/news/143217-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8
8%D0%B5%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%8
2%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5-

%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B
8.html 

40 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/611967855495126

/ 

Trayan 
Petkov 

Еее, верно ли? Значи факсимилетата за офшорките 
на Президента са верни. 

http://afera.bg/skandalno/45466.html 

41 

https://www.faceboo
k.com/groups/36090
1110695666/permali
nk/39485373396707

0/ 

Stanimir 
Atanasov 

Мда. Каза и го смени. Май има някакъв шанс да се 
заработи, както трябва 

http://afera.bg/skandalno/45445.html 

42 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394848067300970

/ 

Trayan 
Petkov 

Еее, верно ли? Значи факсимилетата за офшорките 
на Президента са верни. 

http://afera.bg/skandalno/45466.html 

43 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35272610818891

9/ 

Stanimir 
Atanasov 

Мда. Каза и го смени. Май има някакъв шанс да се 
заработи, както трябва 

http://afera.bg/skandalno/45445.html 

44 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/611967855495126

/ 

Biser Ivanov 

ми човек прочети и другата статия в сайта. Като 
гледам още 1990 се е оплела кошничката. То 

милиони-милиарди ние какво знаем... 
http://afera.bg/mishena/45442.html 

45 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/611998308825414

/ 

Biser Ivanov 

Ето значи какво били заложили в перспектива ГЕРБ. 
сега започнаха да излизат техните скрити лимонки! 

http://www.standartnews.com/balgariya-
obrazovanie/klisarova_uvolnyava_vinovnite_za_gafa_s_

botev-193322.html 
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46 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/352750708186459

/ 

Biser Ivanov 

Ето значи какво били заложили в перспектива ГЕРБ. 
сега започнаха да излизат техните скрити лимонки!  

http://www.standartnews.com/balgariya-
obrazovanie/klisarova_uvolnyava_vinovnite_za_gafa_s_

botev-193322.html 

47 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/352720801522783

/ 

Trayan 
Petkov 

Еее, верно ли? Значи факсимилетата за офшорките 
на Президента са верни. 

http://afera.bg/skandalno/45466.html 

48 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394873790631731

/ 

Biser Ivanov 

Ето значи какво били заложили в перспектива ГЕРБ. 
сега започнаха да излизат техните скрити лимонки! 

http://www.standartnews.com/balgariya-
obrazovanie/klisarova_uvolnyava_vinovnite_za_gafa_s_

botev-193322.html 

49 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/612022808822964

/ 

Trayan 
Petkov 

Има шанс България. Като гледам хората започнаха 
да се усещат. http://www.novini.bg/news/143304-
%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-

%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8
7-

%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%
B8-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82-
%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B
5.html 

50 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/352774621517401

/ 

Trayan 
Petkov 

Има шанс България. Като гледам хората започнаха 
да се усещат. http://www.novini.bg/news/143304-в-
герб-петрич-готови-на-бунт-срещу-своите.html 

51 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394895770629533

/ 

Trayan 
Petkov 

Като гледам хората започнаха да се усещат и да се 
оттърсват от ГЕРБ. http://www.novini.bg/news/143304-
в-герб-петрич-готови-на-бунт-срещу-своите.html 

52 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394897147296062

/ 

Trayan 
Petkov 

тъжен факт за съжаление. Властта и комисионните 
за ГЕРБ са по-важни, отколкото благоденствието на 

народа. 

53 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394873790631731

/ 

Trayan 
Petkov 

е, за какво им е на ГЕРБ умен народ - те се чудят как 
по-лесно да ни управляват, ти се учудваш че искат 
да ни зомбират та и литературата ни орязали. 

54 
http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin

Biser Ivanov ццц. Тя и Борисов ли?  
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k/394841820634928
/ 

55 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/352779471516916

/ 

Biser Ivanov 
попаднах случайно на този материал. преценете 

сами какво да мислите за него. 
http://www.vsekiden.com/136276 

56 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394900353962408

/ 

Biser Ivanov 
попаднах случайно на този материал. преценете 

сами какво да мислите за него. 
http://www.vsekiden.com/136276 

57 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/612029448822300

/ 

Biser Ivanov 
попаднах случайно на този материал. преценете 

сами какво да мислите за него. 
http://www.vsekiden.com/136276 

58 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/612036815488230

/ 

Milena 
Velinova 

айде и един различен поглед върху протестите. да 
сме осведомени. http://e-vestnik.bg/17907/protestat-

vstrani-ot-sofiya/ 

59 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/394909393961504

/ 

Kiril 
Mustangiev 

E, той се готвеше да установява диктатура, как да не 
застрашава демокрацията при това положение 

http://www.bgmak.eu/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0
%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%
D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
/%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BA%D0%B0%D1%

82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%

B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%81-
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B

E%D0%B2-
%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%

BD/4214/ 

60 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/612037608821484

/ 

Kiril 
Mustangiev 

E, той се готвеше да установява диктатура, как да не 
застрашава демокрацията при това положение 

http://www.bgmak.eu/анализи/политика/шефката-на-
жените-в-пес-борисов-солидн/4214/ 
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61 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/612404782118100

/ 

Biser Ivanov 

за съжаление протестите вече тотално се изродиха и 
народното недоволство бе взето на абордаж от 

Герберските структури. 
http://www.novini.bg/news/143388-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%8
1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%

B8-%D1%81%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%

B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-

%D0%BD%D0%B4%D0%BA.html 

62 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/395315777254199

/ 

Biser Ivanov 

за съжаление протестите вече тотално се изродиха, 
станаха хаотични и народното недоволство бе взето 

на абордаж от Герберските структури. 
http://www.novini.bg/news/143388-протестиращи-се-

изпокараха-пред-ндк.html 

63 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/353068298154700

/ 

Biser Ivanov 

за съжаление протестите вече тотално се изродиха, 
станаха хаотични и народното недоволство бе взето 

на абордаж от Герберските структури. 
http://www.novini.bg/news/143388-протестиращи-се-

изпокараха-пред-ндк.html 

64 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/612413258783919

/ 

Kiril 
Mustangiev 

Трябва да се задържи правителството, че 
алтернатива е пак тройно висок ток, огромна 

безработица и мизерия. 
http://offnews.bg/index.php/210318/pes-alternativata-na-

stanishev-sa-borisov-i-berluskoni 

65 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/353073898154140

/ 

Kiril 
Mustangiev 

Трябва да се задържи правителството, че 
алтернатива е пак тройно висок ток, огромна 

безработица и мизерия. ГЕРБ искат само власт, 
видяхме ги, че не ги е грижа за нас. 

http://offnews.bg/index.php/210318/pes-alternativata-na-
stanishev-sa-borisov-i-berluskoni 

66 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/395320777253699

/ 

Kiril 
Mustangiev 

Трябва да се задържи правителството, че 
алтернатива е пак тройно висок ток, огромна 

безработица и мизерия. ГЕРБ искат само власт, 
видяхме ги, че не ги е грижа за нас. 

http://offnews.bg/index.php/210318/pes-alternativata-na-
stanishev-sa-borisov-i-berluskoni 

67 

https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/permali
nk/61241683878356

1/ 

Antonio 
Lozanov 

Ми наистина добре, че ги смениха, щото Борисов с 
тази негова мания за диктатура Цветановците щяха 

да ни залеят. 
http://news.ibox.bg/material/id_1532357434 

68 

https://www.faceboo
k.com/groups/36090
1110695666/permali
nk/39532441058666

9/ 

Antonio 
Lozanov 

Ми наистина добре, че ги смениха, щото Борисов с 
тази негова мания за диктатура Цветановците щяха 

да ни залеят. 
http://news.ibox.bg/material/id_1532357434 
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69 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35307794482040

2/ 

Antonio 
Lozanov 

Ми наистина добре, че ги смениха, щото Борисов с 
тази негова мания за диктатура Цветановците щяха 

да ни залеят. 
http://news.ibox.bg/material/id_1532357434 

70 

https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/permali
nk/61243176878206

8/ 

boyan linevski 

 Трябва да се закрепи положението в България - 
заплатите да се вдигнат, да се намали 

безработицата, тока да поевтинее... има много 
действия, които трябва да бъдат предприети. 

http://www.novini.bg/news/143393-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8

8%D0%B5%D0%B2-%D1%89%D0%B5-
%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%

BC-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%8

0%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%

B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B

0.html 

71 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35310149481804

7/ 

boyan linevski 

 Трябва да се закрепи положението в България - 
заплатите да се вдигнат, да се намали 

безработицата, тока да поевтинее... има много 
действия, които трябва да бъдат предприети. 

http://www.novini.bg/news/143393-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8

8%D0%B5%D0%B2-%D1%89%D0%B5-
%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%

BC-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%8

0%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%

B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B

0.html 

72 

https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/permali
nk/61339044201953

4/ 

Todor 
Krastanov 

Айдее и Президента лъсна с офшорките 
www.standartnews.com/balgariya-

politika/ofshorka_na_starozagortsi_v_sdelka_s_plevneli
ev-193644.html 

73 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35384255141060

8/ 

Todor 
Krastanov 

Разочаровах се тотално. И Президента лъсна с 
офшорките www.standartnews.com/balgariya-

politika/ofshorka_na_starozagortsi_v_sdelka_s_plevneli
ev-193644.html 

74 

https://www.faceboo
k.com/groups/36090
1110695666/permali
nk/39619687383275

6/ 

Todor 
Krastanov 

Разочаровах се тотално. И Президента лъсна с 
офшорките www.standartnews.com/balgariya-

politika/ofshorka_na_starozagortsi_v_sdelka_s_plevneli
ev-193644.html 
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75 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/353842671410596

/ 

Trayan 
Petkov да, на кила го докарват монолитността. 

76 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/353842551410608

/ 

Trayan 
Petkov 

Офф. още като го чух как се оправдава ми стана 
ясно, че се мъчат да замажат нещата. Няма какво да 

се разочарова, Тоше. Това е положението в 
България. Сега всичко зависи от това, какво ще 

направи новото правителство. 

77 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/613395342019044

/ 

Trayan 
Petkov 

стъпка по стъпка - нормален ток :) Герберите сигурно 
умират от яд, че вече ще плащаме нормални цени на 

тока. www.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/protestite_pestyat_100_mln_za_tok-

193648.html 

78 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/396207093831734

/ 

Kiril 
Mustangiev 

По-голям егоист от Борисов едва ли има - цупел се, 
че никой не го признавал, а българския народ не 

може да се сърди, че ни краде 4 години! 
http://www.segabg.com/article.php?id=654257#id_4725

903 

79 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/353856988075831

/ 

Kiril 
Mustangiev 

По-голям егоист от Борисов едва ли има - цупел се, 
че никой не го признавал, а българския народ не 

може да се сърди, че ни краде 4 години! 
http://www.segabg.com/article.php?id=654257#id_4725

903 

80 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/396200023832441

/ 

Trayan 
Petkov 

стъпка по стъпка - нормален ток :) Герберите сигурно 
умират от яд, че вече ще плащаме нормални цени на 

тока. www.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/protestite_pestyat_100_mln_za_tok-

193648.html 

81 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/353845768076953

/ 

Trayan 
Petkov 

герберските калинки спиране нямат. демек и парите 
взема, и ги скрила. и няма да ги връща. 

82 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/613401875351724

/ 

Kiril 
Mustangiev 

По-голям егоист от Борисов едва ли има - цупел се, 
че никой не го признавал, а българския народ не 

може да се сърди, че ни краде 4 години! 
http://www.segabg.com/article.php?id=654257#id_4725

903 

83 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/396215997164177

/ 

Kiril 
Mustangiev 

Мда. Това беше неизбежно. ГЕРБ не е партия, а 
сбор. http://svejo.net/2307529-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B5%D0%B
F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1

%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-

%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-
%D1%81-

%D0%B1%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0-
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%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8
1%D1%82 

84 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/353881611406702

/ 

Kiril 
Mustangiev 

Мда. Това беше неизбежно. ГЕРБ не е партия, а 
сбор. http://svejo.net/2307529-разцеплението-на-герб-

върви-с-бясна-скорост 

85 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/353850088076521

/ 

Trayan 
Petkov 

 Герберите сигурно умират от яд, че вече ще 
плащаме нормални цени на тока. 
www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/protestite_pestyat_100_mln_za_tok-
193648.html 

86 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/353856988075831

/ 

Kiril 
Mustangiev 

По-голям егоист от Борисов едва ли има - цупел се, 
че никой не го признавал, а българския народ не 

може да се сърди, че ни краде 4 години! 
http://www.segabg.com/article.php?id=654257#id_4725

903 

87 

https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/permali
nk/61344635868060

9/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Е, честито да му е! :) 
http://politics.actualno.com/Cvetanov-stava-obvinjaem-i-

po-deloto-sreshtu-Florov-news_429047.html 

88 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35390407473778

9/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Време беше Цветанов да стане обвиняем и по 
делото срещу Флоров. Той до последно се надяваше 

да му се размине. 
http://politics.actualno.com/Cvetanov-stava-obvinjaem-i-

po-deloto-sreshtu-Florov-news_429047.html 

89 

https://www.faceboo
k.com/groups/36090
1110695666/permali
nk/39624498382794

5/ 

Konstantin 
Prokopiev 

Време беше Цветанов да стане обвиняем и по 
делото срещу Флоров. Той до последно се надяваше 

да му се размине. 
http://politics.actualno.com/Cvetanov-stava-obvinjaem-i-

po-deloto-sreshtu-Florov-news_429047.html 

90 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35391574140328

9/ 

Antonio 
Lozanov 

Като се започна сега всичко ще излезе на бял свят. 
http://www.novini.bg/news/143602-

%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%85%D0%B0-

%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%
82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D0%BE%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B
8-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%
BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B
C%D0%B8%D1%80-

%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B2.html 
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91 

https://www.faceboo
k.com/groups/36090
1110695666/permali
nk/39625536049357

4/ 

Antonio 
Lozanov 

Като се започна сега всичко ще излезе на бял свят. 
http://www.novini.bg/news/143602-

%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%85%D0%B0-

%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%
82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D0%BE%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B
8-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%
BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B
C%D0%B8%D1%80-

%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B2.html 

92 

https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/permali
nk/61346391867885

3/ 

Antonio 
Lozanov 

Като се започна сега всичко ще излезе на бял свят. 
http://www.novini.bg/news/143602-

%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%85%D0%B0-

%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%
82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D0%BE%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B
8-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%
BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B
C%D0%B8%D1%80-

%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B2.html 

93 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35463588466460

8/ 

Antonio 
Lozanov 

Ццц. Ползвали държавните самолети за 
предизборни нужди. Само ГЕРБ могат да измислят 
подобно нещо. http://www.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/misteriya_okolo_patuvalite_s_aviootryad_28-

193880.html 

94 

https://www.faceboo
k.com/groups/36090
1110695666/permali
nk/39707085041202

5/ 

Antonio 
Lozanov 

Ццц. Ползвали държавните самолети за 
предизборни нужди. Само ГЕРБ могат да измислят 
подобно нещо. http://www.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/misteriya_okolo_patuvalite_s_aviootryad_28-

193880.html 

95 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Trayan 
Petkov 

А бе хора, как се връзвате на поредната измислица 
на ГЕРБ. С клоунадите и хепънинзите се провалиха 
и сега се чудят как да дестабилизират държавата. Я 
не се оставяйте да ви манипулират със измислени 

събития! 

96 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Boyan 
Linevski 

Протестите станаха безкрайно хаотични и този 
протест ми се вижда нещо много изкуствена история. 
В събота едва 200 човека имаше на живо. Айде стига 

с тези фалшиви акции! 
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97 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Alexandrina 
Petrova 

Хора, а кога ще се работи? Щото така на кафе, няма 
кой да ми плаща сметките :( Малко се протестира 

вече ей така самоцелно. 

98 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Milena 
Tzvetkova 

Нещо протестите станаха хепънинзи и се размиват 
социалният смисъл. В началото бях за, но сега 
виждам че просто се използва недоволството на 

хората. Това не е справедливо! 

99 

http://www.facebook
.com/events/138511
4985037698/decline

s/ 

Siika 
Prokopieva 

Плащате ли на тези протести, та цял ден да си 
отдели човек! Не ви е срам - възползвате се от 

разочарованието на хората! 

100 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Milena 
Velinova 

Е как стават тия протести по модни, отколкото 
социални? Нещо много се предъвка темата и вече 
сме далече от социалните искания. Как така 

февруари протестите започнаха от Варна и цялата 
сттрана се включи, а сега в София нон стоп се 
правят протести за щяло и не щяло! Аз няма да 

дойда. Отказвам да ме манипулират! 

101 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Todor 
Krastanov 

ми бях на протестите през февруари. сегашните 
нямат нищо общо - хората се събират на кафе и да 
се видят с приятели, докато провокатори на ГЕРБ 
и/или Атака раздават пари и храни само да кибичиш 
там. Трябва да се засрамите, че манипулирате така 
хората, за да си вземете парите за привлечена 
бройка "кибици". Аз не съм кибик и отказвм да 

опороча протеста 

102 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Milena 
Velinova 

на мен ми отне доста ходене, докато разбера 
схемата и се почувствах страшно използвана.  

Хората наоколо протестираха за кофите за боклук и 
забраната за тютюнопушенето! Забраната за 

тютюнопушенето няма да бъде отменена, така че 
какво търсеха тия закъснели хора на протеста? И 
въобще каква е тази дирижирана история??? 

103 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Todor 
Krastanov 

Жена, хората правят бизнес ти се учудваш. И това 
ще да е Герберска хрумка. 

104 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Biser Ivanov 

е, кой знае колко пари дават на глава на човек. как 
пък се и учудвате - виж  само колко популистките е 
написано събитието - уж всичко ще е за хората. Това 
като Бойковите изпълнения. Накрая ние бедни, той с 

4 милиарда. 

105 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Biser Ivanov 
Ако не бяха изгубили изцяло социалният си смисъл и 
не се бяха превърнали просто в масови сбирки без 

цел и кауза, може би щях да дойда. 
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106 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Rositza 
Kostadinova 

За голямо мое съжаление, трябва да се съглася с 
Вас. Първоначалният смисъл на протестите се 

изгуби и в момента е една какафония от лишени от 
конкретика искания. Че дори и липса на искания.  

107 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Antonio 
Lozanov 

Е, то нали се дават по 15 лева на човек и 
баничка/пица ;) как да са изгубили смисъл - хората 
си заработват допълнително някой друг лев и 

манджа. 

108 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Antonio 
Lozanov 

ми герберите са се уредили. в този сценарий сме им 
адски удобно - хем бедни, хем манипулируеми. 

109 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Antonio 
Lozanov 

ми ще има протести, докато ГЕРБ раздават пари. 
Като свършат парите и протестите ще изчезнат. То 
се изгуби вече смисълът и ги обърнаха на срещи с 

приятели. 

110 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Antonio 
Lozanov 

е, те тия пари са си ги заработили хората с активно 
участие като статисти. аз съм възмутен как се 
използва народният гняв, за да може ГЕРБ да 

осмислят съществуването си. 

111 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Katq 
Ivancheva 

за съжаление, така се получава.  в събота нямаше 
хора и тези около 200, които бяха скандираха за 200 
различни неща. Изгуби се остротата и смисълът. 

разочарована съм.  

112 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Antonio 
Lozanov 

е то цяла седмица - какво искаш ти. нормално е вече 
да прозират белите конци.  

113 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Anna 
Plachkova 

Много ми е интересно кой утре в работно време 
може да си позволи да си пие кафето в Радисън??? 

114 

https://www.faceboo
k.com/events/13851
14985037698/declin

es/ 

Hristo 
Zaprianov 

Не мога да разбера срешу коя мафия ще 
протестирате? Нали из софийските улици е излязла 
администрацията, която по времето на ГЕРБ се 

увеличи и охрани още повече.  

115 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/397137537072023

/ 

Anna 
Plachkova 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано от 
ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 

протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100 http://offnews.bg/index.php/211837/obshtinata-
zabrani-shestvieto-na-kontraprotesta 
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116 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/354701247991405

/ 

Anna 
Plachkova 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано от 
ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 

протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100 http://offnews.bg/index.php/211837/obshtinata-
zabrani-shestvieto-na-kontraprotesta 

117 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/614324721926106

/ 

Anna 
Plachkova 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано от 
ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 

протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100 http://offnews.bg/index.php/211837/obshtinata-
zabrani-shestvieto-na-kontraprotesta 

118 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/614338235258088

/ 

Trayan 
Petkov 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата. 
http://afera.bg/pozitsia/45702.html 

119 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/397157097070067

/ 

Trayan 
Petkov 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата. 
http://afera.bg/pozitsia/45702.html 

120 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/354715957989934

/ 

Trayan 
Petkov 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на 

държавата. http://afera.bg/pozitsia/45702.html 

121 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/614761585215753

/ 

Biser Ivanov 
Ми то ГЕРБ наливат такива пари в протестите, че 

почвам да вярвам, че е класова борба. 
http://www.segabg.com/article.php?id=654857 

122 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/355070597954470

/ 

Trayan 
Petkov 

Това много ми допадна. Цветанов на подсъдимата 
скамейка до 15 дни 

http://www.segabg.com/article.php?id=654859 

123 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/397558130363297

/ 

Trayan 
Petkov 

ми бате, не може едни да вземат 4000 от правене на 
нищо, да се ширят на 6 апартамента и да си мислят, 

че са центъра на света, докато други са на 
минимална заплата с тройно вдигнати цени. 

Герберите ще умрат от яд, че вече не са на власт, 
щото свикнаха със страшно висок стандарт на живот. 

124 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/397558130363297

Biser Ivanov 
Ми то ГЕРБ наливат такива пари в протестите, че 

почвам да вярвам, че е класова борба. 
http://www.segabg.com/article.php?id=654857 
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125 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/397559290363181

/ 

Trayan 
Petkov 

Това много ми допадна. Цветанов на подсъдимата 
скамейка до 15 дни 

http://www.segabg.com/article.php?id=654859 

126 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/397558550363255

/ 

Trayan 
Petkov 

Герберите съвсем изпростяха и изкукаха. Никога 
повече ГЕРБ. 

127 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/355069121287951

/ 

Biser Ivanov 
Ми то ГЕРБ наливат такива пари в протестите, че 

почвам да вярвам, че е класова борба. 
http://www.segabg.com/article.php?id=654857 

128 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/614766381881940

/ 

Trayan 
Petkov 

Айде честито - Цветанов на подсъдимата скамейка 
до 15 дни. 

http://www.segabg.com/article.php?id=654859 

129 

https://www.faceboo
k.com/groups/60078
2166613695/permali
nk/61477538188104

0/ 

Todor 
Krastanov 

Да, бе да и ние пасем калинки по керемидите. Все 
едно не е ясно, че ГЕРБ готвеха подмяна на вота. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/06/27/2091177_bju
letinite_ot_kostinbrod_bili_godni_no_niamalo/ 

130 

https://www.faceboo
k.com/groups/36090
1110695666/permali
nk/39756861036224

9/ 

Todor 
Krastanov 

Да, бе да! Все едно не е ясно, че ГЕРБ готвеха 
подмяна на вота. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/06/27/2091177_bju
letinite_ot_kostinbrod_bili_godni_no_niamalo/ 

131 

https://www.faceboo
k.com/groups/29862
9430265254/permali
nk/35508081795344

8/ 

Todor 
Krastanov 

Да, бе да и ние пасем калинки по керемидите. Все 
едно не е ясно, че ГЕРБ готвеха подмяна на вота. 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/06/27/2091177_bju
letinite_ot_kostinbrod_bili_godni_no_niamalo/ 

132 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/614813898543855

/ 

Biser Ivanov Е, вече на всички им е ясно това. 
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133 

http://www.facebook
.com/groups/600782
166613695/permalin
k/615095445182367

/ 

Biser Ivanov 

Така трябва. В момент правителството трябва да 
започне да функционира, за да се осигури 

оцеляването на обикновените хора, а не за да се 
нищят прищевките на богатите монополи 

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

vorno_povedenie_vsichki-194224.html 

134 

http://www.facebook
.com/groups/360901
110695666/permalin
k/397952023657241

/ 

Biser Ivanov 

Мда, то беше повече от ясно, че ГЕРБ са си 
направили собствени канали за крадене. 4 млрд не 

се правят току-така, а на гърба на народа. 
http://www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/chastno_energo_tochi_milioni_mesechno-
194228.html 

135 

http://www.facebook
.com/groups/298629
430265254/permalin
k/355368237924706

/ 

Biser Ivanov 

сигурно вече не му е толкова забавно на Цветанов, 
колкото когато си мислеше, че ще му се размине. ще 
иска той нови избори, но през крив макарон. Герб 
съсипаха държавата и сега правителството трябва 
да започне да функционира, за да се осигури 

оцеляването на хората. 
http://www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/tsvetanov_na_sad_do_dve_sedmitsi-
194170.html 

136 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Кирил 
Стоянов 

Очертава се ситуация, при която "професионалките" 
от протестите не знаят за какво са там, ама нали им 
дават парички на ръка - все едно е каузата... :-) 

137 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Кирил 
Стоянов 

След подобно изказване, става ясно герберите 
свикат протест и пред НДК - искат да натрият 

носовете на хората от ПЕС, ама то не става така.... 
хахаха 

138 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Кирил 
Стоянов 

Ами честно казано, ксенофобията май остана 
единствената константа в тези протести - всичките 

им други искания бяха удовлетворени... 

139 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Кирил 
Стоянов 

Това е падение, но обяснява защо все пак се 
събират хора на абсолютно опорочените от 
политически гл.т. протести... Да викаш срещу 

празните сгради на властта означава, че не искаш 
диалог, а да си осмислиш вечерта с някаква нова 

тръпка... 

140 
https://www.faceboo
k.com/groups/60078

2166613695/ 

Марина 
Каменова 

Факт е, че дори ГЕРБерите не понасят и се страхуват 
от Цветанов. Тепърва ще излизат на светло всичките 
му "подвизи". Според проучване на Галъп над 60% 
от симпатизантите на партията му искат оставката, а 
той се е размечтал да се връща във властта чрез 

предсрочни избори?!? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

ПОСТОВЕ за БСП във форуми, 20.06.-27.06.2013г. 

  Адрес Потребител Коментар 

1 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/20/

enp-tvyrdo-zad-
borisov.191424#co

mment-newest 

Мони 

А вие какво очаквате на пусне пресцентърът на 
ГЕРБ - естествено, че ще лъжат и мажат, то нали 
Мартенс още тук се изниза като мокра връв от 
предизборната им кампания, впечатлен от 

"народната любов" към герберите ?!? 

2 http://nakratko.bg/ca
tegory/25/15760/ анонимен 

Ами че той Мартенс още в навечерието на 
изборите избяга от В.Търново, като видя 

"народната любов" към ГЕРБ... 

3 
http://news.ibox.bg/
material/id_1348748

300/#clist 
michael 

ЕНП просто се чуди как да се отърве от ГЕРБ и 
непрекъснатите им оплаквания, че не са успяли да 

"вземат" властта.Още преди да се разбере за 
фалшивите бюлетини, Мартенс побърза да изчезне 
като видя каква е "народната любов" към герберите 

във В.Търново!  

4 

http://www.bgmak.e
u/%D0%B0%D0%B
D%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D0%B
7%D0%B8/%D0%B
F%D0%BE%D0%B
B%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D0%BA
%D0%B0/%D1%81
%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D1%80

%D0%BE%D0%B2-
%D0%BD%D1%8F
%D0%BC%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-
%D0%B3%D0%BE-
%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D1%8F-
%D1%82%D0%BE
%D0%B7%D0%B8-
%D1%89%D0%B5-
%D0%B8%D1%81
%D0%BA%D0%B0/

4134/ 

Марина 
Каменова 

В България всичко може - вкл. президент, сключвал 
сделки със самия себе си като офшорен 

консултант...Хем ощетява фирмата, за която 
работи официално, хем избягва плащането на 

данъци в страната. А после аго "избират" по втория 
начин за перзидент за да ни управлява! 
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5 

http://www.bgmak.e
u/%D0%B0%D0%B
D%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D0%B
7%D0%B8/%D0%B
F%D0%BE%D0%B
B%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D0%BA
%D0%B0/%D0%BA
%D1%8A%D1%80
%D0%B2%D0%B0
%D0%B2%D0%B0-
%D0%B1%D0%B8
%D1%82%D0%BA

%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%B2%D0%BB
%D0%B0%D1%81
%D1%82%D1%82

%D0%B0-
%D0%B2-

%D0%B1%D1%81
%D0%BF-

%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%88

%D0%B5/4136/ 

Марина 
Каменова 

Точно Кадиев да се прави на морализатор не  
отива - нека види първо гредата в своите очи, 
преди да се рови за сламката в чуждите. 

Енергийният му "бизнес" е толкова нечист, че няма 
морално право да си отваря устата въобще! 

6 

http://www.bgmak.e
u/%D0%B0%D0%B
D%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D0%B
7%D0%B8/%D0%B
F%D0%BE%D0%B
B%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D0%BA
%D0%B0/%D0%BD
%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%BB
%D0%B0%D0%B9-
%D1%86%D0%BE
%D0%BD%D0%B5

%D0%B2-
%D0%BF%D1%80
%D0%B5%D0%B4-
%D0%B1%D0%BB
%D0%B8%D1%86-
%D0%B0%D0%BA

%D0%BE-
%D0%B1%D0%BE
%D0%B9%D0%BA

%D0%BE-
%D0%B3%D0%BE-

%D0%B5/4151/ 

Марина 
Каменова 

Добре го е казал бившия министър Цонев - нека ББ 
последва собствения си съвет и отиде в ареста на 

сигурно място...хахаха 
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7 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/21/i

nternet-lumpeni-
izvinete-izmynka-

monov.191460#com
ment-newest 

Вяра 

Човекът е прав донякъде - не всички, които са на 
протестите са читави. Има и платени хейтъри, 
които използнват нета и протестите като 

допълнителен доход! Точно те са се "припознали" и 
сега му искат оставка... 

8 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/21/v
chera-mahna-botev-

dnes-uvolniava-
vinovnite.191456#co

mment-newest 

Сия 

Ето, че скритите лимонки на ГЕРБ започват да 
избухват в градината на новото правителство. 
Проектът за "осъвремената" учебна програма е 
разработен по времето на ГЕРБ, но сега новата 
министърка ще опере пешкира -- добре че е 

решила веднага да уволни виновните чиновници!!! 

9 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/21/k

akvo-da-pravia-
narichat-me-

cherven-
vampir.191453#com

ment-newest 

Соня 

Отврат, защо Кадиев пита в нета, като добре знае 
за плана на ГЕРБ - няколко депутати от левицата 
да си спретнат собствена лява партия, после да се 
напуснат парламентарната група на левицата и 
така без избори - да си осигурят парламентарно 

представителство. После ще започнат да 
колаборират с ГЕРБ (уж в интерес на народа) и ще 
ни продадат на милиционерската мафия само 

заради личната си изгода и бизнес!!! 

10 

http://www.standartn
ews.com/mneniya-

intervyuta/svalim_li_
lidera_shte_sme_ra

zgraden_dvor-
192975.html?rand=0
.5358537698001727

#comments 

Дани 

Не разбирам как Станишев за една грешка и то 
поправена вече да е "свършен политик", а 

Първанов, Руменовците и Кадиев, които искат 
отново да се колаборират с ГЕРБ и чийто сделки в 
политиката и бизнеса вонят до небето да бъдат 
сочени като най-морални, млади и перспективни 
политици?!? По-голяма демагогия няма накъде! 

11 

http://www.standartn
ews.com/mneniya-

intervyuta/svalim_li_
lidera_shte_sme_ra

zgraden_dvor-
192975.html?rand=0
.5472687535854229

#comments 

 

потребител 

 

Вярно, че Станишев пое цялата злоба и жлъч на 
ГЕРБ по време на преизборната кампания и 

рискува много като внесе сигнала за 
подслушването в прокуратурата... Къде бяха тогава 
тези честни съпартийци, които сега се нареждат до 

герберите със същото искане?!? 

12 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

politika/barozu_opas
yavame_se_ot_situa
tsiyata_v_balgariya-
193334.html?rand=0
.6721123461316442

#comments 

Надя 

Барозу го каза ясно и в прав текст "национелните 
приоритети и интереси не трябва да се подлагат на 
съмнение от никой край на политическия спектър". 

Преведено означава, че ГЕРБ трябва да се 
примират, че изгубиха властта и да започнат да се 

държат като национално отговорна партия! 
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13 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

politika/barozu_opas
yavame_se_ot_situa
tsiyata_v_balgariya-
193334.html?rand=0
.5484711724320888

#comments 

Потребител Като не можеш по същество да го обориш, давай с 
обидите... това е запазена марка на герберите... 

14 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/stanishev_b
algariya_se_namira
_v_protses_na_tran

sformatsiya-
193336.html?rand=0
.8847900316131199

#comments 

Веско 

ГЕРБ са толкова "интелигентни", чене  могат да 
формулират смислена причина за подклажданите 
от тях протести. Всички поводи отдвна са минало, 

но подаянията от черната каса на ГЕРБ 
продължава да изкарват хора на улиците. До каква 

мизерия ни докараха герберите... 

15 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/stanishev_b
algariya_se_namira
_v_protses_na_tran

sformatsiya-
193336.html?rand=0
.2673475785927556

#comments 

Потребител 

Е, значи  протестите в последните дни и исканията 
на вътрешнопартийната опозиция в БСП  за 

оставка на Станишев са имали още един адресат - 
конференцията на ПЕС. Нищо ново, българите 
винаги се опитват да провалят успелите си 
сънародници в очите на чужденците...  

16 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/boiko-
borisov-scenariiat-s-
peevski-beshe-da-
byda-arestuvan-i-

ubit,152981/#comm
ent-newest 

sonka.74 

Всеизвестен факт е, че човек подозира другите в 
това, което сам е в състояние да направи. 
Означава ли това, че ББ е възнамерявал да 

постъпи така с лидерите на другите парламентарно 
представени партии, ако беше успяла 

манипулацията му на изборите и ГЕРБ беше 
победил?! 

17 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
17/2083964_rukovo
dstvoto_na_evropei
skite_socialisti_se_s

ubira_v/ 

мани 

Протестиращите нямат ни най-малка представа за 
какво протестират, защото всеки ден исканията се 
менят, след като правителството се корегира. Но 
сега разбирам, че са открили удобно извинение за 
утре - щели да опосрещат" хората от ПЕС?! А това, 
че излагат България пред света, въобще не ги 

интересува... 

18 http://www.vsekiden.
com/136253 Вера 

Факт е, че БСП направи грешки, но и си призна за 
тях и се поправи. Само който не работи - той не 

греши!  

19 http://www.vsekiden.
com/136210 чао, герб 

ГЕРБ и на главата си ще застанат дано излъжат 
някой да застане редом с тях и да започнат да 
имитират работа (понеже сега депутатеите им си 
вземат заплатите без да работят). По-тежка 
политическа изолация не съм виждал... 
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20 http://www.vsekiden.
com/136276 охи 

Протестите изгглеждат безсмислени отстрани, но 
не и за организаторите им заплатени от ГЕРБ. 
Всъщност целта е една -  да се дестабилизира 
държавата, та дано в хаоса ББ и компания пак да 

яхнат властта! 

21 
http://e-

vestnik.bg/17907#wr
ite-comment-last 

Dora 

Протестите нямали кауза, защото трябвали само 
да разрушат статуквото е нонсенс. Протестите са 
си много целенасочени - Герб иска да създаде 
хаос, безредици и като се окървавят улиците да 
предизвикат гражданска война. Това е сценарият 

на герберите, който професионално 
"протестиращите" вече реализират срещу скромно 

възнаграждание... 

22 

http://www.investor.
bg/analizi/85/a/kakv

o-shte-reshi-
namaliavaneto-na-
taksata-za-prenos-

na-
energiia,152790/#co

mment-newest 

jelenski 

Приоритет №1 за кабинета Орешарски е 
увеличаване доходите на хората, приоритет №2- 
намаляване цената на тока, приоритет №3- борба с 
корупцията и от там нататък всичко останало. И 

намаляване на безработицата 

23 

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

fokus/441/a/sofiiska-
gradska-

prokuratura-iska-
otstraniavaneto-na-

hristozov-ot-
beh,153333/#comm

ent-newest 

jelenski 

Крайно време е да заработи правителството. ГЕРБ 
не могат да преживеят загубата и сега се чудят 
какво да измислят само и само да му пречат да 

работи. 

24 

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

fokus/441/a/grupa-
partii-prizovavat-za-

ostavka-na-
kabineta-do-15-

iuli,153314/#comme
nt-newest 

jelenski 
Това са тия дребните партии, дето се чудят как да 
се докопат до властта. Тези малките партии са 

патерици на ГЕРБ. 

25 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/krasin-
dimitrov-e-

naznachen-za-zam-
ministyr-na-

ikonomikata-i-
energetikata,153377
/#comment-newest 

jelenski 

Крайно време е да заработи правителството. ГЕРБ 
не могат да преживеят загубата и сега се чудят 
какво да измислят само и само да му пречат да 

работи. 
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26 

http://www.novini.bg
/news/143274-

%D0%B3%D0%B5
%D1%80%D0%B1-
%D0%B8%D0%B7
%D0%BF%D1%80
%D0%B5%D0%B2
%D0%B0%D1%80

%D0%B8-
%D0%B4%D0%BF

%D1%81-
%D0%B2%D0%BD
%D0%B5%D1%81
%D0%BE%D1%85

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

%D0%B2-
%D0%BA%D1%81-
%D0%BF%D0%BE-
%D0%BA%D0%B0
%D0%B7%D1%83
%D1%81%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5
%D0%B5%D0%B2
%D1%81%D0%BA
%D0%B8.html#com

ments 

Нора 

Явно ГЕРБ много се бои от Пеевски и са решили на 
всяка цена да го махнат от парламента. Ама това 
едва ли ще им помогне с нещо след като са в 
политическа изолация от останалите партии, а  

хората на улицата не ги искат! 

27 

http://www.dnes.bg/
eu/2013/06/21/peev

ski-me-pritesni-
prizna-barozu-pred-
oresharski.191518#

comment-newest 

Пепи 

На Барозу и ЕК им писна от ГЕРБ и непрекъснатите 
им оплаквания. Затова искат тук да се разберем и 
повече да не ги притесняваме. Ама герберите са 

като децата в детската градина - вси моля 
другарката да ги оправя.... А защо бягат от 

работата си в НС? 

28 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/21/
gerb-poiska-ot-ks-

da-kaje-che-
peevski-ne-e-

deputat.191482#co
mment-newest 

Веси 

Тези отчаяни действия на ГЕРБ приличат "на 
умряло куче нож вадят". Явно много се страхуват 
от господина, щом искат да го извадят дори от 

парламента. 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
28/06/2013	  
	  

41	  
	  

29 

http://www.mediapo
ol.bg/%D0%BE%D0
%BA%D1%83%D0
%BF%D0%B8%D1
%80%D0%B0%D0

%B9-
%D0%BD%D0%B4

%D0%BA-
%D0%BF%D0%BE
%D0%BA%D0%B0
%D0%B6%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5

%D1%81-
%D0%BD%D0%B0
%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%BD
%D0%B0%D1%82

%D0%B0-
%D0%BB%D1%8E
%D0%B1%D0%BE

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

%D0%BC-
%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%88
%D0%B5%D0%B2-
news207893.html 

анонимен 

Протестите са без никаква смислена кауза - 
единственото постоянно искане е против турците. 
Но тези ксенофобски искания са много далеч от 
европеизма. Всъщност заблудените хора са 

използвани от ГЕРБ за да се върнат 
милиционерско-мутренския геноцид. Жалко, че 

протестиращите претендират, че са интелигунтни! 

30 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/protest_
okupiray_ndk_pred_

forum_na_pes-
193435.html?rand=0
.6724678765173704

#comments 

потребител 

НЕВЕРОЯТНО Е КАК МИРНИ ПРОТЕСТИ СЕ 
СВИКВАТ С ЛЕКСИКАТА НА ОМРАЗАТА - 

"УНИЩОЖИ БСП" , "СМАЧКАЙ КОМУНЯГИТЕ" И 
Т.Н. СА ЛЮБИМИТЕ ДУМИЧКИ НА БОРИСОВ И 
ЦВЕТАНОВ! И ПОСЛЕ ИЗЛИЗА НЯКОЙ ДА МИ 

ОБЯСНЯВА, ЧЕ ТЕ НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ГЕРБ, 
САМО ДЕТО МАЙ ИМ ПЛАЩАТ ЗА ДА СА НА 

УЛИЦАТА!?! 

31 http://www.blitz.bg/n
ews/article/206755 Ivan Yanev 

Протестиращите нямат и и дея защо са там - 
всичките им искания са беззъби, защото ги издигат 
са постфактум на вече разрешени проблеми! Но 
пък ги разбирам хората - за някой лев са готови да 

постоят няколко часа на улицата! 

32 
http://www.tvevropa.
com/bg/news/bulgari

a/view/88133 
Ivan Yanev 

Тези протести са напълно безсмислени, защото 
нямат кауза. Самоцелното искане на оставка на 
правителството, още преди да е заработило 

обслужва само интересите на ГЕРБ, които отчаяно 
се опитват да се върнат във властта! 
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33 
http://www.tvevropa.
com/bg/news/bulgari

a/view/88149 
Ivan Yanev 

Факт е,че за да има диалог трябва да има две 
страни! Платените "протестиращи" на ГЕРБ се 
събират пред празните сгради на властта вечер и 
през нощта,с което създават стремеж към хаос и 
провокиране на безредици - за да се върнат 

герберите отново на власт... 

34 
http://www.tvevropa.
com/bg/news/bulgari

a/view/88150 
Ivan Yanev 

Протестиращите бяха много рехави, че се изпокара 
и помежду си...Опитват да ни излагат пред света, 
без да могат да обяснят смислено защо го правят - 
всичките им искания са удовлетворени, ама явно 

трябва да си заработят парите от ГЕРБ! 

35 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/24/r

ykovodstvoto-na-
bsp-se-sybra-na-

izvynredno-
zasedanie.191763#

comment-newest 

аполитичен 

Добре, че са протестите че да се видя с приутелите 
си! В момента "протестите" са нещо средно между 
приятелски сбирки на по бира, разхождане на 
домашните любимци и всякакъв вид хепънинг! 
Нищо общо с политиката - просто на хората им е 
скучно да си стоят у дома вечер и си уплътняват 

времето... 

36 

http://www.dnes.bg/
obshtestvo/2013/06/
25/vsichki-obideni-

sydete-siderov-
zovat-

gospodarite.191788
#comment-newest 

анонимен 

Истината боли... затова и този вой от страна на 
"Господарите...". Когато те резилят хората е супер, 
а когато някой им върне жеста -са обидени! Волен 
може и да не се държи възпитано, дно досега 
всичко което каза за политическата и медийната 
обстановка у нас е точно. Просто му липсва 

куртоазия и лицемерие... 

37 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/25/
nito-proshka-nito-
katarzis-zaradi-

peevski-otseche-
kadiev.191769 

софиянец 

Обикновено се иска оставката на този, който върши 
работа. Само който не работи, той не греши! На 
кликата около Кадиев явно Йотова им пречи да си 
реализират плана  - да разцепят БСП, а после 
свободно да се корлаборират с ГЕРБ. Затова са 
толкова заинтересувани от нейната точно оставка! 

По-голямо предателство от това - здраве му 
кажи.... 

38 

http://www.dnes.bg/
obshtestvo/2013/06/

25/zadavat-li-se-
oshte-edni-

predsrochni-
izbori.191772#com

ment-newest 

Веси 

На практика у нас няма протести, а вечерни 
другарски сбирки на студена биричка, приятно 
разхождане на домашния любимец в парк и 

хепънинг до дупка. Скоро очаквам някой да опъне и 
палатка,  за да може да изконсумира любовта си на 
площада ... Въобще нищо общо с политиката, даже 
липсват и конкретни искания, а са "по принцип 

против правителството" След като ГЕРБ ни остави 
без пари за морето...ще си направим почивката тук, 

в центъра на София! :-) 

39 

http://www.dnes.bg/
business/2013/06/2

5/biznesyt-se-
razmina-za-

ostavkata-na-
oresharski.191789 

анонимен 
О.Донев още е се е разминал напълно с Темида, та 
затова е много любезен към ГЕРБ, които му взеха 

медийния бизнес в замяна на свободата... 
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40 

http://www.dnes.bg/t
emida/2013/06/24/c

vetanov-niama-
pravo-da-otkazva-

podslushvane-kaza-
sarafov.191746#co

mment-newest 

анонимен 

Е, сега става ясно защо ЦЦ така яростно бранеше 
Флоров - не само че са приятели от деца, ами и 

бизнес партньори ще се окажат накрая.... Тези хора 
превърнаха ГЕРБ в мутренско-милиционерска 

мафия...Отврат! 

41 

http://www.dnes.bg/t
emida/2013/06/24/c

vetanov-niama-
pravo-da-otkazva-

podslushvane-kaza-
sarafov.191746#co

mment-newest 

анонимен 

До Азе: Напротив, напоследък гл. прокурор видимо 
се е вталили и разхубавил. За разлика от 

Фидосова, която е станала тройна в талията - 
много пари на ГЕРБ и свои препра тази жена, брей! 

42 

http://www.dnes.bg/t
emida/2013/06/24/g

otviat-novi-
obvineniia-za-

cvetanov-iskat-mu-
pak-

imuniteta.191734 

анонимен 

Естествено, че Цвък ще брани със зъби и нокти 
приятеля си и бизнеспартньор Флоров, защото като 

се разкрият кирливите му ризи - заминава си 
директно и той.... Наркобизнесът не прощава 

нукому! Добре, че случихме на гл.прокурор, че да 
разчисти тези Авгиеви обори! 

43 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/25/
evrokomisar-han-

skochi-na-bg-
ministyr-izvinete-mi-
se.191803#commen

t-newest 

анонимен 

Ето как заради зле цитиран от медиите министър, 
платените писачи на ГЕРБ си намират повод да 

плюят по форумите.... А после искаме оставката на 
парвителството?!? 

44 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/danev
-politicheskite-partii-

da-iztegliat-
predstavitelite-si-ot-
kabineta,153205/?ut
m_source=dnes.bg&
utm_medium=box&u
tm_campaign=box#

comment-newest 

sonka.74 

Б.Данев (БСК) правилно иска в правителството да 
влязат още експерти. А О.Донев (КРИБ) любезничи 
с ГЕРБ, защото още не се е разминал напълно с 

Темида - та нали ББ и компания му взеха медийния 
бизнес в замяна на свободата... 

45 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/24/s

ofiia-protestira-v-
provinciiata-e-

tiho.191703#comme
nt-newest 

Пепи 

Протестиращите се самопровъзгласиха за най-най 
на България, но не е точно така. Ако беше вярно, 
щяха да измислят поне една истинска причина, 
задари която искат оставката на правителството. 
Досега всичките им искания са удовлетворени, но 
те просто не искат да се приберат - навън е по-
интересно,  срещаш се с приятели за по бира, 
въобще купон отвсякъде... А връзката им с 
политикате е в онези 30-50лв., които ГЕРБ 
раздават за си доведат децата или кучета на 

"протеста"... 
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46 

http://www.dnes.bg/
sofia/2013/06/24/pro
testirashti-shte-piiat-
kafe-pred-ns-niama-

da-razturim-
sedenkata.191726 

Соня 

Тези флашмобове са пълен въздух под налягане - 
като се записаха 8 000 души пред НДК миналата 
събота отидоха едва 500човека! Кога ли ГЕРБ ще 

разберат, че хвърлят парите си навятъра и 
сегашното правителство няма да падне. Защото 
през февруари се вдигна народът, а сега се 
изявяват  арктьори и клоуни, изпълняващи 
бездарната режисура на главния гербер....  

47 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/stanis
hev-sofiia-protestira-
no-v-provinciiata-e-
tiho,153154/#comm

ent-newest 

sonka.74 

Прав е Станишев - трудно може да се обясни на 
чуждестранните медии що за късни хипита вилнеят 

в центъра на София, когато  в провинцията е 
спокойно. И как се иска оставката на цяло 

правителство без да се посочи поне една актуална 
причина (всичките им искания бяха взети под 

внимание и уважени)?!? 

48 

http://www.razkritia.c
om/235698/skandal-
delyan-peevski-stoi-

zad-partiyata-na-
iliana-

raeva/comment-
page-1/#comment-

58056 

Йожи 

Според тази нова партия не е нито на Д.Пеевски, 
нито на Гр.Ганчев, ами на тези, които създадоха 
ГЕРБ и сега вече отчитат, че политическият им 
проект потъна безвъзвратно... Та затова създават 
нова център-дясно партия с популярно лице 

начело, като И.Раева. Поне няма да е милиционер 
като предишния "лидер"... 

49 

http://www.razkritia.c
om/235787/kajete-

sbogom-na-
kabineta-

oresharski/comment
-page-1/#comment-

58057 

Йоско 
Десетината платени от ГЕРБ  "посрещачи" на 

Орешарски  не са Брюксел. Визитата на премиера 
мина много добре! 

50 

http://www.razkritia.c
om/235787/kajete-

sbogom-na-
kabineta-

oresharski/comment
-page-1/#comment-

58057 

Ivan Yanev 

Искам да задам въпрос - какво очаквате да 
направят българи в чужбина спрямо друг 

българин,при това благодарни на ГЕРБ, че са 
изпратени да учат и работят там?!? Разбира се 
плювки по човека, който иска да живеят нормално 
не само емигрантите, но и българите останали в 

БГ! 

51 

http://www.razkritia.c
om/236062/slujiteli-

na-mvr-danyat-
cvetanov-za-srs-ta/ 

чичо 

Така, така, те и други  "подвизи" на ЦЦ ще 
изплуват... Но вече е кристално ясно, защо така 
ревностно бранеше Флоров и сенчестият им 

бизнес, като се кълнеше, че е чест за службите да 
имат такъв кадър...Ужас! 

52 

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

fokus/441/a/iliana-
raeva-uchredi-nova-
partiia,153121/#com

ment-newest 

sonka.74 
Поредно доказателство, че политическият порект 
ГЕРБ е приключил. Сега се търси нова дясна 

партия на България.... 
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53 

http://www.razkritia.c
om/236108/tova-sa-

tainite-zaraki-na-
borisov-do-partiyata-

si/comment-page-
1/#comment-58059 

Веско 
Каквото сам си направи човек - друг не може да 
муе го направи! Та така и с Цветанов и Борисов... 

ГЕРБ бе закопана от върха... 

54 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
25/2089725_prokur
aturata_obrazuva_d
ve_dosudebni_proiz
vodstva_za/?p=0#a

ddcomment 

chuvalcheto 

За въздушните таксита трябва да се търси 
отговорност, но не на летците и преките им 

началници, а на поръчвалите ги гербери от МС! А 
иначе, военната прокуратура ще попилее дребните 
риби, а щетата от 813 000 лв. вече я платихме 

всички ние! 

55 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
25/2089687_daniela
_bobeva_shte_e_ik
onomicheskiiat_vice
premier/?p=0#addco

mment 

chuvalcheto 

До коментар [#10] от "the социалиста": Не си 
разбрал, виж пак материала - при Виденов Бобева 
е била в Агенцията за чуждестранни инвестиции 

(сега вече няма такава агенция), а в БНБ е 
работила по времето на Костов, когато държавата 
тръгна да се оправя... Което означава, че наистина 

е експерт и си разбира от работата! 

56 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
25/2089753_i_cveta
nov_poiska_obshta_
diasnocentristka_pla
tforma/#addcommen

t 

chuvalcheto 

Ами какво друго да каже ЦЦ, след като вчера 
новоизбрания лидер на ДСБ високо и ясно каза, че 
няма да преговаря единствено с СДС и ГЕРБ за 
дсъвместни действия на дянсото! Толкоз по 

въпроса, дали споменатите партии са десни или 
някакви псевдо образувания.... 

57 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
25/2089714_sinyo_
edinstvo_iska_prego
vorite_za_reformato

rskiia/ 

chuvalcheto 

Понеже ГЕРб са тотално изолирани от всичк, 
виждам че тук платените им писачи са се 

развихрили и вещаят крах н адясното обединение. 
Ама наистина си е обидно изрично да те отричат от 

целия политически спектър...  

58 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
25/2089714_sinyo_
edinstvo_iska_prego
vorite_za_reformato
rskiia/?p=0#addcom

ment 

chuvalcheto 
ГЕРБ са бита карта - даже създателите им се 

отказаха от тях и вече си направиха нова партия 
център-дясно начело с  И.Раева... 

59 
http://19min.bg/new
s/8/45856.html#com

ments 
Зоя 

Всъщност хората в страната не протестират, а 
очакват новото правителство да реши проблемите 
им. Добре се е сетил Орешарски да засили темпото 
на работа на министрите си, а и да ги прати да 
обиколят регионите, защото не само столицата е 

България! 
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60 
http://19min.bg/new
s/8/45842.html#com

ments 
анонимен 

ГЕРБ методично следва плана си да създава хаос 
и безредици. Не бива да им се връзваме, нека 
дадем шанс на новото правителство да реши 

неотложните проблеми на хората (наследство на 
герберите), а после по свършеното да го 

оценяваме! 

61 
http://19min.bg/new
s/8/45878.html#com

ments 
анонимен 

Лошото е че ще го отнесат летците, а не 
истинските виновнице - високопоставени ГЕРБери, 

които от София са си поръчвали "въздушни 
таксита" да ги карат по ловни стопанства и 

курорти... 

62 
http://www.24chasa.
bg/Article.asp?Articl

eId=2096261 
valery 

Най-добре за България ще е ако ЦЦ и ББ млъкнат ( 
поне за 2 години катонаправи Костов) и се скрият в 
някоя дълбока дупка за да не дразнят хората! Както 

винаги ЦЦ нищо не е видял и разбрал - нито 
искането на пет регионални герберски структури за 
оставката му, нито искането на прокуратурата за 
сваляне на имунитета му (по делото за Флоров)... 

63 
http://www.24chasa.
bg/Article.asp?Articl

eId=2088636 
valery 

Е, все някой трябва да нарече нещата с истинските 
им имена. Не разбирам защо толкова се обиждат 
от "Господарите...". Когато те се подиграват с 

хората е нормално, но като им върнат жеста - било 
клевета... Волен е като някакъв съвременен Мунчо, 

който може и да е луд, но говори истини ... 

64 
http://www.24chasa.
bg/Article.asp?Articl

eId=2095865 
valery 

ГЕРБ се самозабравигха - то не бяха "въздушни 
таксита", то не беше рекетиране или направо 

изземване на печеливш частен бизнес.... Само да 
не го отнесат накрая дребните риби-крайни 

изпълнители на поръчките, защото на тях им е 
било нареждано, не са го правили за собствено 

удоволствие... 

65 
http://www.24chasa.
bg/Article.asp?Articl

eId=2088664 
valery 

Не харесвам Б.Данев, но не мога да не се съглася с 
него - протестите в този им вид са не само 

деструктивни, а направо безсмислени, защото нито 
имат причина, нито кауза (ако не броим надниците, 
които ГЕРб плаща на организаторите). Който иска 
да си прави хепънинг - да го прави, но не и като 
блокира пътя и пречи на хората да ходят на 
работа. Що се отнася до правителството на 

Орешарски, наистина трябва да им дадем шанс! 
Досега не ги оставиха да заработят реално! 

66 

http://www.frognews
.bg/news_55782/TS
vetanov_Niamam_o
snovanie_da_poda

m_ostavka/#nnn_81
8540 

разумен 

Предизборната ситуация е само в главата на Цвък, 
който допреди час въобще се правеше, че не знае 
герберите по места да му искат оставака. За да 
замаже положението говори за избори и колко 

незаменим е той в тях?!? 
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67 

http://www.frognews
.bg/news_55782/TS
vetanov_Niamam_o
snovanie_da_poda

m_ostavka/#nnn_81
8563 

Дорчо 

Това, че той е разпореждал незаконните 
послушвания е ОЧЕВАДНО, но сега го доказват в 
съда със свидетели... А за това, че вместо да 
подпише( че е информиран) е отменил с НЕ!!! 

законно разпоредените от съдия подслушвания ще 
му искат отново имунитета от прокуратурата! 

68 

http://www.frognews
.bg/news_55749/Pro
testirashti_si_piiat_k
afeto_pred_deputatit

e#nnn_818193 

додо 

Тези платени и организирани от ГЕРБ флашмобове 
са напълно безсмислени - кой разумен човек ще 
избяга от работа за да си "пие кафето за кефа на 
няколко хпишман политици" в х-л Радисън?!? Че и 
откъде толкова пари у тези актьори и клоуни... 

69 

http://www.frognews
.bg/news_55749/Pro
testirashti_si_piiat_k
afeto_pred_deputatit

e#nnn_818233 

Стан 

Този пореден пародиен флашмоб е само за да 
отчетат активистите на ГЕРБ някаква работа и да 
си заработят надниците. Миналата събота уж 8000 
се присъединиха към идеята за флашмоб пред 
НДК, а накрая не успяха да се сълберат дори 200 
човека... То само с пропаганда не става, трябва и 
кауза, но хората просто не понасят ГЕРБ и не ги 

искат отново във властта! 

70 

http://www.frognews
.bg/news_55697/Kra
simir_Raidovski_Ne
_sam_ubeden_che_
Oresharski_e_kukla
_na_kontsi#nnn_81

8068 

123 

Прав е Райдовски за безсмислието на "протестите", 
които текат в момента. Да си разходиш кучето или 
да си направиш свалка не са основания да се иска 
оставката на правителството. А пък палатките са 
направо публични места, в които люобтта "да се 
консумира" в близост до тълпата... Отврат! 

71 

http://www.frognews
.bg/news_55697/Kra
simir_Raidovski_Ne
_sam_ubeden_che_
Oresharski_e_kukla
_na_kontsi#nnn_81

8123 

НК 

Щото редица американски президенти (Б.Клинтън 
за малко да го отстранят от длъжност), и още куп 
американски губернатори (като Шварценегер) и 
сенатори, принудени да се откажат от политиката 
заради любовни афери и извънбрачни деца, са 

много "морални"... Говориш нелепици! 

72 

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

fokus/441/a/cvetlin-
iovchev-ostavkata-
na-kabineta-ne-e-

na-dneven-
red,153308/#comme

nt-newest 

jelenski 

Крайно време е да заработи правителството. ГЕРБ 
не могат да преживеят загубата и сега се чудят 
какво да измислят само и само да му пречат да 

работи. 

73 

http://novinar.bg/ne
ws/blizki-do-

tcvetanov-machkali-
firmi-i-

hora_NDMyMzs5Ng
==.html 

анонимен 
Че това за ЦЦ е обществена тайна - който не си 
даде бизнеса доброволно му се стъжваше живота. 
Справка - Г.Ганчев, М.Стайков, О.Донев и т.н. 
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74 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/l
evicata-speshno-se-

sybra-stanishev-
zasega-

mylchi.191882#com
ment-newest 

анонимен 

Най-лошото е, че ГЕРБ подкокоросват хората, ама 
не им дават ясна визия какво следва след това... 
Анархия, хаос и военна хунта! Тоя филм сме го 

гледали! 

75 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/

oresharo-pusni-
kokala-bez-

boi.191871#comme
nt-newest 

анонимен 

Страшно "интелигентни" са тези, дето мятат 
домати по Парламента, ама не знаят защо... И 

въобще не искат да разговарят с ръководството на 
депутатите, просто защото не са им светнали от 

ГЕРБ какво да поискат!? 

76 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/
horata-si-kazvat-nie-

gi-
slushame.191881,1 

Вера 

Няколко кресльовци успяха да провалят 
заседанието на парламента, което трябва да реши 
проблемите на хората. И това се отчита като успех 
от кукловодите им... просто невероятно колко 
трябва да си тъп, за да пречиш на държавните 
институции да работят, и същевременно да си 
затънал до ушигте в икономическа и социална 

безпътица!? 

77 

http://www.dnes.bg/
obshtestvo/2013/06/
26/edvin-sugarev-

obiavi-gladna-
stachka-vyrvete-si-

s-
mir.191874#comme

nt-newest 

Гошо 

Преди 20 години Сугарев уж гладува пред 
парламента против Конституциьята. Нищо не 
постигна, ама споменът за "героизма му"остана. 
Лекари и приятели го умоляваха да спре стачката. 
Сега си въобразява, че може да повтори номера, 
но забравя, че всяка история се повтаря като фарс! 

78 

http://www.dnes.bg/
obshtestvo/2013/06/
26/edvin-sugarev-

obiavi-gladna-
stachka-vyrvete-si-

s-
mir.191874#comme

nt-newest 

Пепи 

Е.Сугарев и още няколко стари седесари бяха 
напазарувани от ГЕРБ още преди изборите.... След 
като въпреки тяхната платена пропаганда ГЕРб се 
оказа до под кривата круша - всеки си заработва 

парите както знае. 

79 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/ti
-deputat-li-si-nazad-

obratno-v-
ns.191885#commen

t-newest 

Стоян 

Нали протестиращите бяха описвани като най-
добродушни и високо интелигентни... Ало, ГЕРБ 
прибери си вересиите пред НС и докарай по-читав 

"матриал"! 

80 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/k

abinetyt-ne-moje-
da-raboti-bez-

parlament-otseche-
oresharski.191894,2 

Драгия 

Тези "много интелигентни" хора, организирани пред 
НС от ГЕРБ само обиждат. Ама това май не прави 
впечатление на медиите, вторачени в изцепките 
саво на В.Сидеров! Народът го е казал - обижда 

слабият, който няма аргуементи!!! 
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81 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/sgrad
ata-na-parlamenta-

e-obsadena-ot-
protestirashti,15327
2/?utm_source=dne
s.bg&utm_medium=
box&utm_campaign

=box#comment-
newest 

sonka.74 

Едва 200 души платена публика на ГЕРБ успяха да 
бламират работата на НС като мятаха домати, 
обиждаха, замеряха и ритаха депутати. Тъй като 
ГЕРБ не може да преглътне изолацията си, иска 
нови избори ина всяка цена. Но избори в момента 
ще повторят същия резултат, че дори може да е и 

по-зле за ГЕРБ!  

82 
http://e-

vestnik.bg/17937#wr
ite-comment-last 

Dora 

Абсолютно вярно - ББ и компания се нуждаят 
спешно от разтуряне на Парламента и нови избори 
за да прекратят всички съдебни дела към видни 
ГЕРБери! Който не осъзнава отва бута България в 

пропастта, където няма закони и командва 
полицейската палка!  

83 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54424#id_4731416 

Мишо 

ГЕРБ отчаяно се нуждае от нови избори и то 
спешно, защото прокуратурата напредва с 
работата си по делата  на видни гербери... и 

затворът нещо взе много да се приближава към 
свещените им тела! Но за всички останали, и най-
вече обикновените граждани, тези бързи избори 

означава възпроизвеждане на сегашното 
положение, само че с няколко месеца отлагане на 
решаването на проблемите и агония за социално 

слабите... 

84 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54559#id_4731444 

Мишо 

Атака всъщност се пазари да я подкрепят за 
импичмънта на президента - едва ли ще го 

постигне, но въпреки това според мен ще се върне 
в парламента. На парктика такива спешни избори 
обслужват единствено интересите на ГЕРБ - 

замитане на следите и прекратяване на съдебните 
производства срещу тях.... 

85 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54558#id_4731480 

Мишо 
Добра новина, прокуратурата подхвана първо 

ученика-отличник, а после да обърне внимание и 
на маститата му учителка - Фидосова!!! 

86 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54557#id_4731527 

Мишо 

Въобще не може да се сравнява случаят с този 
бивш полицай (търсещ протекции да се срещне със 

здравния министър), с хората който се 
самозапалиха и умряха от глад и мизерия по 

времето на ГЕРБ! Нещата са коренно различни и е 
манипулация поставянето им под общ знаменател! 

87 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54555#id_4731562 

Мишо 

Вярно е, че кукловодите са едни и същи, и имената 
им са обществена тайна. Но над всичко прозира 
страха на видните ГЕРБери от панделата. За 
свободата си и възможността да си харчат 

ограбеното са готови дори гражданска война да 
предизвикат. Въобще не се учудвам, все пак са 

закваската им е в мутренските среди... 
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88 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/

dnes-pred-
parlamenta-kafeta-
domati-i-chudati-
deputati.191941 

Зукъбърг 

Въпреки щедрото заплащане от ГЕРБ един 
сериозен протест не могат да спретнат "умните 
протестиращи". Едно е да наливаш фалшшиви 
лайкове в фейса, съвсем друго е реални хора да 

излязат на улицата... 

89 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/
oresharski-v-petyk-
da-obiavi-che-se-

otteglia-zovat-
desnite.191933#co

mment-newest 

анонимен 

Тези са толкова късогледи, че не виждат - новите 
избори само ще възпроизведат сегашната 

ситуация. Най-много някой от тези десни остатъци 
да успее да влезе и да стане патерица на ГЕРБ. 
Ако искат реалната власт им трябва време, поне 1 
година за да се организират и да станат реална 

алтернатива на ГЕРБ... 

90 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/
oresharski-v-petyk-
da-obiavi-che-se-

otteglia-zovat-
desnite.191933 

Неда 

Ами, какво да очакваме от десни партии, които 
изразяват волята на една шепа хора... Естествено, 

че ще искат нови избори, за да се надяват 
рулетката този път да им донесе късмет и да се 

намърдат в парламента.  

91 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/i
ma-parlamentarna-
kriza-da-podadat-

ostavka-zove-
cvetanov.191946#c

omment-newest 

Таня 
Цвък и ПЛАНЕТАРНА КРИЗА ще му се привиди, 
само и само да отърве затвора... Ама е малко 

вероятно!  

92 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/i
ma-parlamentarna-
kriza-da-podadat-

ostavka-zove-
cvetanov.191946#c

omment-newest 

Валери 

Как въобще си позволява да се изказва 
"компетентно" по такъв политически въпрос, при 
положение че собствените му хора от ГЕРБ му 

искат оставката... 

93 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/k
adiev-ne-shte-izbori-
sega-iska-ns-da-si-
raboti.191920#com

ment-newest 

анонимен 

Кадиев най-после осъзна, че самоцелното му 
противопоставяне на ръководството на БСП 
обслужва интересите на ГЕРБ! Въпреки, че 

платените, умни и кротки "протестиращи" и на него 
му крещят обиди... 

94 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/25/

gerb-shte-se-
razcepi-

kategorichen-e-
miroslav-

naidenov.191853 

анонимен 

То ГЕРБ ще се разцепи, а Цвинокио още ще 
твърди, че никой не му иска оставката.... Всъщност 

много добре прави - в никакъв случай да не 
напуска поста си за да потъне по-бързо ГЕРБ след 

като го вкарат в затвора... 
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95 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/24/

borisov-shtastliv-
potushil-gerb-

erskite-bitki-po-
mesta.191754#com

ment-newest 

анонимен 

Проблемите в ГЕРБ не са решени, а просто 
заметени под килима. Герберите основателно 

искат оставката на Цвъки, фидосова и ковчежника 
на партията, защото дори за бг мащабите 
поразиите им са прекомерни... Но дано не се 

махнат, за да потъне по-бързо пробития кораб... 

96 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/23/

gerb-eri-pak-
skochiha-na-
cvetanov-i-

fidosova.191623#co
mment-newest 

анонимен 

Абе, Цветанов все е сигурен - че няма незаконни 
подслушвания,че не му искат оставката и т.н.  

Прокурорите усилено го разследват, а герберите 
настояват да му видят гърба. Само се чудя, коя от 
двете групи ще стигне по-бързо до решението ... 

97 
http://www.trud.bg/A
rticle.asp?ArticleId=
2099208#comments 

valery13 

Страшно "културен и мирен" протест. Само дето 
кукловодите им от ГЕРБ си правят сметката без 
кръчмаря! ГЕРБ искат властта за да заметат 

следите и да се отърват от съдебните дела срещу 
тях, няма да позволим..... 

98 
http://www.trud.bg/A
rticle.asp?ArticleId=
2099944#comments 

valery13 

Ами, разбира се - какво друго да очакваме от 
кметицата на ГЕРБ освен да попречи на шествието 
в подкрепа на новоот правителство на Орешарски. 
При това, тя е и лично предана на "лидера", която я 
постави на този пост понижавайки я от министър на 

образованието в своето правителство... 

99 
http://www.trud.bg/A
rticle.asp?ArticleId=
2099596#comments 

valery13 

Кадиев най-после се осъзна, че като атакува 
ръководството на собствената си партия всъщност 
обслужва инетресите на ГЕРБ. На крачка е да се 
превърне в ренегат, отхвърлен както от своите, 

така  и от чуждите.... 

100 
http://www.trud.bg/A
rticle.asp?ArticleId=
2100116#comments 

valery13 

Поредната герберска калинка, назначена по 
целесъобразност (подлога на Лилето) и уволнена 
сега поради нарушаване на законовите изисквания 
за длъжността... Как ГЕРБ да не настоява неистово 

за нови избори, с надеждата отново да яхне 
властта и да си продългжи по старому... 

101 
http://www.trud.bg/A
rticle.asp?ArticleId=
2100101#comments 

valery13 

Никой не може да ме убеди, че мутренско-
милиционелската диктатура е по-добър вариант от 
безвластието... А и съвсем не вярвам, че Атака ще 
бойкотират парламента - по-скоро ще искат да ги 

подкрепят за импичмънта на президента... 

102 
http://www.trud.bg/A
rticle.asp?ArticleId=
2098660#comments 

valery13 

Храненицитте на ГЕРБ ще правят нов изборен 
кодекс... Ужас! Най-впечатляващо е предложението 

бариерата да станела 1%. Ами направо да я 
премахнат и всеки, който не го бива в професията и 
иска да стане депутат да си намери препитание... 

103 
http://www.trud.bg/A
rticle.asp?ArticleId=
2098333#comments 

valery13 
Така постъпват "мирно протестиращите" гербери - 
викат, хулят, хвърлят зарзават...и не желаят 

диалог. Въобще еманация на интелигетността!!! 
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104 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/desnite_s_c
hetiri_stapki_sreshtu
_politicheskata_kriz

a-
194000.html?rand=0
.3394174026969422

#comments 

Диана 

Невероятно е как злобата и желанието да сде 
наредят на държавната хранилка тика остатъците 
от т.нар."десни" към собственото им унищожение. 
Та точно те имат интерес изборите да са догодина, 
когато се учреди и закрепне тяхното обединение и 
се превърне в реална алтернатива на ГЕРБ! 

105 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/intelektu
altsi_podpisaha_har

ta_za_promyana-
193645.html?rand=0
.9462439459907499

#comments 

потребител 
Много се усложни езикът в обществото - дано нещо 
да направят, че протестите са абсолютен нонсенс 

(без кауза и цел)! 

106 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/
bobeva-i-iovchev-
stanaha-viceta-na-
oresharski.192012#

comment-newest 

анонимен Много е добре,, че ще има вице по икономиката, 
защото ГЕРБ ни завеща пълна разсипия... 

107 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/

oresharski-
naznachi-zam-

ministyr-v-
mie.192055 

анонимен 
Е, този със сигурност не е като калинките на ББ... 
Явно добре се с изучил, че и с опит! Този път 

Орешарски добре е избрал... 

108 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/s

iderov-i-sie-
shestvat-i-skandirat-

blokirat-
nared.192054#com

ment-newest 

Щиляна 

Въобще не симпатизиравм на сидеров, обаче не 
мога да не се съглася с него - вече 2 седмици шепа 

платени кресльовци ни правят заложници на 
плановете на разни политически трупове, и ни 
принуждавам да се прибираме пеша, защото 
спират градския транспорт! Стига достатъчно 

търпяхме!! 

109 

http://www.dnes.bg/
sofia/2013/06/27/pro

veriavan-kmet-ot-
gerb-hvyrli-

ostavka.192051#co
mment-newest 

анонимен 

Нали всички кметове на ГЕРБ бяха все най-
добрите и работливи....как стана така, че точно в 
столична община, районен кмет на голям район е 

затънал така дълбоко в калта??? 

110 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/s

iderov-i-sie-
shestvat-i-skandirat-

blokirat-
nared.192054 

Петя 

Сидеров даде пример на ГЕРБ как се държи 
депутат, изпратен в парламента за да работи... 
Принудителното безделие на парламента и 
правителството обслужва интересите само на 

герберите, които не могат да приемат отпадането 
си от властта... 
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111 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/
bobeva-i-iovchev-
stanaha-viceta-na-
oresharski.192012#

comment-newest 

анонимен 

Превратаджийте, които вече се виждаха на избори 
не успяха в плановете си - правителството се 
окомплектова, а Орешарски участва в срещи на 

високо равнище в чужбина.... 

112 
http://www.24chasa.
bg/Article.asp?Articl

eId=2103166 
галя 

Напълно е прав Орешарски - шепа кресливи 
безработни, заработващи като платена публика на 
ГЕРБ, които си уплътняват времето вечер като 
спират движението на градския транспорт, не са 

причина за оставка на прравителство преди още да 
има възможност да поработи! 

113 
http://www.24chasa.
bg/Article.asp?Articl

eId=2102017 
галя 

Наистана гадна история, но за да се сложи точка 
трябва да се разследва и да се определи веднъж 
завинаги кой лъже. А за това, че са принуждавали 
баща й да дава имоти на верни другари от ГЕРБ - 
напълно е възможно. И то също трябва да се 

провери от прокуратурата! 

114 
http://www.24chasa.
bg/Article.asp?Articl

eId=2102670 
галя 

Много неща от "блестящото" управление на 
герберите ще излезат наяве. Прокуратурата трябва 
да се занимае не само с преките изпълнители, но и 
с височайшите им началници по онова време - 
защото те са разпореждали злоупотребите! 

115 
http://www.24chasa.
bg/Article.asp?Articl

eId=2102650 
галя 

Да не би "мирните и високоинтелигентни" 
протестиращи да ес притесниха, че и други могат 

като тях да блокират движението, да мятат 
зарзават и да се самообявяват за истината от 

последна инстанция?!? Като не си върши работата 
полицията, то поне хората на Сидеров могат да 
отпушат движението в центъра на столицата и да 

прогонят тези закъснели хипари оттам... 

116 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/
predsrochniiat-vot-
ne-e-alternativa-

otseche-
mestan.191998 

анонимен 

Разбира се, че предсрочният вот не е алтернатива 
- ще ес повторят същите резултати и след 

изхарчените напразно пари пак ще сме в тази 
ситууация. Трябва да се даде възможност на това 
правителство да заработи, колкото и на ГЕПРБ да 
не им се иска. Ако са истински политици, а не 

случайно пребиваващи в политиката - трябва да се 
смирят и да оставят на избраните министри да 

започната да работят за решаване проблемите на 
хората! 

117 

http://www.dnes.bg/t
emida/2013/06/27/k
s-obrazuva-vtoro-

delo-za-
peevski.192043 

анонимен 

Докато КС не се произнесе по казуса всички 
коментари са безсмислени. Явно делото е с голям 

обществен интерес, така че бързо ще има 
решение.... 
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118 

http://www.dnes.bg/t
emida/2013/06/27/pr
ebroiha-nad-350-hil-

godni-biuletini-v-
kostinbrod.192038#

comment-newest 

Сияна 

Не просто виси със страшна сила въпросът за тези 
351 000 напълно годни бюлетини (предназначени 
за всички избирателни райони) ами направо си е 
надвиснал като дамоклев меч над първите глави на 
ГЕРБ... Дано прокуратурата успее да убеди и съда 

в това, което е очевидно и за децата... 

119 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/krasin-
dimitrov-e-

naznachen-za-zam-
ministyr-na-

ikonomikata-i-
energetikata,153377
/?utm_source=dnes.
bg&utm_medium=b
ox&utm_campaign=

box#comment-
newest 

sonka.74 

Е, този път изборът е удачен - човекът явно има 
образования и професионален опит. Дано най-

после Орешарски окомплектова правителството си 
и започне работа по същество, защото проблемите 

на хората не чакат! 

120 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/26/i
zvyrshva-se-prevrat-

sreshtu-
dyrjavnostta-skochi-
siderov.191975#co

mment-newest 

анонимен 

Не мога да повяррвам, но съм напълно съгласен с 
В.Сидеров - кресльовците, събирани от десните 
крила и кълки, но спонсорирани от ГЕРБ, се 

опитват да направят преврат срещу държавността 
у нас! Няма да им мине номера! Не на мутренско-

милиционерската мафия!  

121 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/
gerb-se-stiaga-za-
predsrochen-vot-

obiavi-
cvetanov.192045#c

omment-newest 

анонимен 

Вместо да се скрие и да не се показва за да не 
дразни хората - не само потърпевшите от 

"управлението" му, но и симпатизантите на ГЕРБ 
(които масово му искат оставката), Цвъки се 

размечтал за предстрочни избори, които той да 
проведе?!? Да изтъква колко е незаменим, когато е 
клиент на прокуратурата по няколко дела, е пълна 

липса на връзка с реалността.... 

122 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/
gerb-se-stiaga-za-
predsrochen-vot-

obiavi-
cvetanov.192045#c

omment-newest 

анонимен 

До az: Цялото бързане на ЦЦ и ББ за предсрочни 
избори е за да могат така да им стопират делата и 

прокурорските проверки - заради 
кандидатдепутатски имунитет (който не може да 
бъде отнет)!!! Ама този път не са познали! 

123 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/k

utev-vidia-
bogatashi-s-4500-
leva-zaplata-da-

skandirat-
ostavka.192065?ut
m_source=start&ut

m_medium=rssbox_
dnes&utm_campaig

анонимен 

Факт, че тези протести са платени от ГЕРБ и нямат 
нищо общо с политически или социални искания на 

обществото. Целта е дестабилизиране на 
държавата, блокиране на управлението и живота в 
столицата, предизвикане на безредици, с които да 
се оправдае безумната идея за нови избори. Може 
би ЦЦ вече си е поръчал нови хиляди бюлетини... 

Мизерници! 
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n=tema#comment-
newest 

124 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/k

utev-vidia-
bogatashi-s-4500-
leva-zaplata-da-

skandirat-
ostavka.192065?ut
m_source=start&ut

m_medium=rssbox_
dnes&utm_campaig
n=tema#comment-

newest 

анонимен 

До STARBUCKS-USA: Енергийната мафия не се 
дава лесно - затова ББ винаги се съгласяваше, 
когато  му искаха повишения на тока, щото не му 
пукаше за хората, а за неговото спокойствие... 
Трудно е, но новите управляващи трябва да се 
опитат да защитят бедните хора, които едва си 
покриват разноските с малките заплати в почти 
фалиралия малък и среден бизнес, благодарение 
на "мъдрото" стопанско управление на ГЕРБ! 

125 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/28/s
totici-piiat-kafe-pred-

ns-i-kreshtiat-
trygvaite-

si.192100#comment
-newest 

Стамат 

Хората ттрябва да разберат, че платените от ГЕРБ 
и  монополите "протестиращи" пред НС не искат да 
бъдат решетни проблемите на хората  - да се 
намалят цените на енергията и лекарствата. 
Затова саботират работата на парламента и 

провокират безредици... 

126 

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

fokus/441/a/prezide
ntyt-obiaviava-do-
dni-reshenieto-na-

politicheskata-
kriza,153398/?utm_
source=dnes.bg&ut
m_medium=box&ut
m_campaign=box 

sonka.74 

Президентът по-добре да измисли как да излезе от 
собствената си политическа криза, защото досега 
освен заклинания в стил "вервайте ми" нищо не е 
казал за офшорните си компании, чрез които не 
само е източвал австрийската компания, а си е 

спестявал и плащането на данъци у нас! 

127 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/s

iderov-gotov-sys-
svoi-chovek-za-

stola-na-
iovchev.192067#co

mment-newest 

анонимен 

Сидеров е прав, не може 100-ина младежи, които 
си уплътняват времето като "протестират" за 

дребни стотинки на ГЕРБ да се блокира центъра на 
София вече 2 седмици. МВР трябда да осигури 

нормалното функциониране на градския транспорт 
и да гарантира, че гражданите могат да се 

придвижват свободно! 

128 

http://www.dnes.bg/
politika/2013/06/27/
plevneliev-niama-
da-e-ministyr-ili-

deputat-sled-
dondukov-

2.192082#comment-
newest 

анонимен 
Президентът все на етика го обръща, ама да 
погледне своето офшорно минало и тогава да 

раздава квалифищкации за другите...  
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129 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/tsvetano
v_na_sad_do_dve_

sedmitsi-
194170.html?rand=0
.3805034061224753

5#comments 

потребител 

То и Ал Капоне го осъдиха за неплатени данъци, 
нищо че всички си го днаеха какъв мафиот е. Ама 
нищо, все пак влезе ефективно в затвора, нали!!!! 
Същата работа ще стане и с наш Цвъки, щото 

следите винаги остават.... 

130 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/tsvetano
v_na_sad_do_dve_

sedmitsi-
194170.html?rand=0
.0039898034444119

1#comments 

потребител 
Не разбирам нападките срещу гл.прокурор, който 
си върши работата.... Който защитава престъпници 

извършва престъпление... 

131 http://bestnews.bg/r
ead/730543/ 

Дидо 

Преди да напътства другите, нека да намери начин 
да излезе от личната си политическа криза с 

офшорките му, източили голяма австрийска фирма, 
т.е. как да избегне импичмънта, който му искат  

някои политици...  

132 

http://www.frognews
.bg/news_55691/Za
_protestite_morala_i
_Balgariia/#nnn_820

680 

Иван 

Факт, че протестите може и да започнаха 
спонтанно , но веднага бяха яхнати от ГЕРБ. 

Напоследък към финансирането им се включиха и 
монополистите от КРИБ, които не могат да си 
представят, че някой ще посегне на големите 
печалби от бизнеса с лекарства и енергия! 

133 

http://www.novini.bg
/news/144299-

%D0%B0%D1%82
%D0%B0%D0%BA

%D0%B0-
%D0%BF%D1%80
%D0%B5%D0%B2
%D1%80%D1%8A
%D1%89%D0%B0

%D0%BC%D0%B5-
%D1%81%D0%B5-

%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0
%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%BD
%D0%B8%D1%86

%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B0
%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%80
%D0%B0%D0%BD

%D0%B0-
%D1%88%D0%B0
%D0%B9%D0%BA

Валери 

Пълна порнография е да се замерва парламента с 
черен хайвер и да се иска оставка на 

парвителството и прекъсване работата на 
парламента. Наистина дежурните"протестиращи, 
финансирани от ГЕРБ и монополите този нямат 

кауза, а само си заработват надниците... 
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134 

http://www.frognews
.bg/news_55881/Vol
en_Siderov_kam_gl
avniia_prokuror_Poi
skaha_da_mi_iztrag
nat_garloto!#nnn_82

2419 

Тони 

Те протестиращите били много мирни и тихи, бре! 
Чак гърлото на Сидеров щели да изтръгват... Ама 

това никъде не го анализират дежурните 
политолози по медиите... 

135 

http://www.frognews
.bg/news_55901/M_
Konstantinov_Garan
tiram_barzo_padane
_sled_kato_vdignah
a_i_jurnalistite_sres
htu_sebe_si#nnn_8

22295 

Нона 

Ако някой си въобразява, че "гладната стачка" на 
Сугарев ще бутне правителството много се 

заблуждава. Всяка история се повтаря като фарс, и 
това е точно така. Вече минаха 23 години  от 

"премиерата" на този скеч, разиграван от 
самообявилия се за морален стожер екземпляр! 

136 
http://news.ibox.bg/
material/id_1913148

092/#clist 
nonayan 

А така - да види Цветанов, че не може да си прави 
каквото си иска. Герб бяха обърнали парламента 

на цирк. 

137 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

politika/posramiha_b
algariya-

193166.html?rand=0
.7193001372323644

#comments 

kork 
няма да се учудя ако волен изпълнява заръките на 
Борисов. Как ся изведнъж на Борисов вече му се 

работи? Има нещо гнило в България.. 
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138 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/oresharski_s
hte_uvolnyavam_vs
eki_za_kogoto_se_p
oyavyat_samneniya-
193162.html?rand=0
.6430040814505312

#comments 

kork 

и с право. време е вече да имаме функциониращ 
кабинет от недискредитирани хора. Орешарски сам 
по себе си е кадърен експерт и трябва да му се 

даде шанс да си изпълни задачите. 

139 http://nakratko.bg/ca
tegory/25/15760/ 

yavor 

това обяснява защо Борисов излиза с нелепия 
сценарий, че искат да го вкарат в ареста, за да го 
убият. Иска да отвлече вниманието, че вече ЕНП 

не ги иска и тя. 

140 http://nakratko.bg/ca
tegory/59/15781/ yavor 

Дано, щото това протакване на времето е само в 
полза на ГЕРБ, които дебнат постоянно как да 

децентрализират държавата. 

141 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/plevneliev_n
e_chul_predlozheniy
a_za_izhod_ot_kriza

ta-
193203.html?rand=0
.9235538497089917

#comments 

kork 
Дано, щото това протакване на времето е само в 
полза на ГЕРБ, които дебнат постоянно как да 

децентрализират държавата. 

142 

http://www.standartn
ews.com/svyat-

evropeyski_sayuz/br
yuksel_sadi_balgari
ya_zaradi_dds_oble
kcheniya_za_sasht-
193200.html?rand=0
.755981601415519#

comments 

kork Ми то ГЕРБ просто друго не правеха. 

143 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/sotir_tsatsar
ov_za_stsenariya_n
a_borisov_nelepo-

193181.html?rand=0
.2122368358077233

5#comments 

kork 
Борисов е голям артист. Чуди се какво да измисли, 
за да се скрие истината, че дори ЕНП не ги иска 

вече и е бита карта. 

144 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/borisov_ima
_stsenariy_da_me_

ubiyat-
193171.html?rand=0
.0693397854253613

4#comments 

kork 
Борисов е голям артист. Чуди се какво да измисли, 
за да се скрие истината, че дори ЕНП не ги иска 

вече и е бита карта. 
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145 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/tsvetanov_iz
hodat_e_predsrochn

i_izbori_-
193207.html?rand=0
.6068633538313621

#comments 

kork 
 Иска той избори, за да се измъкне по 

допирателната. ГЕРБ целят хаос, дестабилизация 
и проблеми 

146 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/stanishev_n
e_postignahme_sag
lasie_za_natsionaln

ata_sigurnost-
193208.html?rand=0
.2891969649295652

6#comments 

kork Така е. ГЕРБ целят хаос, дестабилизация и 
проблеми 

147 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/mestan_shte
_podkrepyame_kabi
neta_dokato_toy_ra
boti_za_balgarite-

193205.html?rand=0
.4733000786368146

7#comments 

kork 

Доста гафове се направиха, но трябва да се даде 
шанс на правителството да заработи, за да видим 
какво всъщност прави и ако не се справя, тогава да 

се протестира 

148 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53753#id_4717080 

kork 

Е, едва ли е чак пък така. Всички искат 
положението в страната да се укроти и да заработи 

правителството, че има много проблеми за 
разрешаване. 

149 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53773#id_4717083 

kork Може и да е така, но колкото повече оправдания 
има, толкова по става съмнително положението. 

150 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53772#id_4717086 

kork 
да видим. Всички искат положението в страната да 
се укроти и да заработи правителството, че има 

много проблеми за разрешаване. 

151 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53770#id_4717090 

kork 

В момента напрежението върху Станишев е много 
голямо, така че едва ли ще си позволи да замазва 
или прикрива нещо. Всички искат положението в 

страната да се укроти и да заработи 
правителството, че има много проблеми за 

разрешаване. 

152 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53771#id_4717106 

kork Изнервиха се хората, а той подклажда огъня. 

153 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53768#id_4717111 

kork 
Всички искат положението в страната да се укроти 
и да заработи правителството, че има много 

проблеми за разрешаване. 
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154 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53769#id_4717114 

kork 
И с право ги е забранила. Каквото ще се случва с 
БСП си е техен проблем. Ние искаме нормално 

функционираща държава. 

155 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53765#id_4717121 

kork 
и с право - трябва да се извърви сериозен път, а 
Станишев постъпи отговорно и пое вината върху 

себе си. 

156 

http://www.dnevnik.
bg/evropa/evropeisk
i_parlament/novini_z
a_ep/2013/06/20/20
86306_hanes_svob
oda_za_bulgariia_n
e_e_dostatuchno_d
a_se/?p=0#addcom

ment 

trayan.petkov 
Правителството чу гласът на хората и веднага се 
регулира. Има изготвен и списък с мерки по дати. 

Надявам се да бъдат изпълнени 

157 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2086150_uspore
dno_s_konsultativnii
a_suvet_sergei_dos
vidanie_i/?p=0#addc

omment 

trayan.petkov 

И ако ГЕРБ нямат пръст в това, здраве му кажи. 
Как така в първият ден, в който Борисов иска да 
работи, се събират все фактори, които му пречат. 

Пълни циркове са тези. 

158 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2086195_mikov_
vseki_triabva_da_im
a_svoiata_otgovorn
ost_za/?p=0#addco

mment 

trayan.petkov Несъмнено е така. Трябва да се носи отговорност и 
да има последствия, когато се нарушават закони. 

159 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2085990_ot_soci
alnite_mreji_vchera
_piah_himna_dnes_
sum_besen/?p=0#a

ddcomment 

trayan.petkov 
Всички искат положението в страната да се укроти 
и да заработи правителството, че има много 

проблеми за разрешаване. 

160 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2086173_rosen_
plevneliev_obedinih
me_se_che_glasut_
na/?p=0#addcomme

nt 

trayan.petkov 

Е, крайно време беше. Всички искат положението в 
страната да се укроти и да заработи 

правителството, че има много проблеми за 
разрешаване. 

161 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2086279_parlam
entut_zapochva_rab
ota_po_izgotvianeto
_na_nov/?p=0#addc

omment 

trayan.petkov 

Това е добре. Защото видяхме как ГЕРБ 
манипулираха изборите само преди 1 месец с 
предварително направени бюлетини. Никога 

повече! 
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162 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2085969_zaseda
nieto_na_ksns_zapo
chna_sled_otlagane
_zaradi/?p=0#addco

mment 

trayan.petkov 

И ако ГЕРБ нямат пръст в това, здраве му кажи. 
Как така в първият ден, в който Борисов иска да 
работи, се събират все фактори, които му пречат. 

Пълни циркове са тези. 

163 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2085873_suvetut
_za_sigurnost_pri_p
rezidenta_obsujda/?
p=0#addcomment 

trayan.petkov 
Всички искат положението в страната да се укроти 
и да заработи правителството, че има много 

проблеми за разрешаване. 

164 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2086310_mestan
_dps_shte_podkrepi
a_oresharski_dokat
o_upravliava/?p=0#

addcomment 

trayan.petkov 
Правителството чу гласът на хората и веднага се 
регулира. Има изготвен и списък с мерки по дати. 

Надявам се да бъдат изпълнени 

165 

http://www.dnevnik.
bg/biznes/2013/06/2
0/2086287_kabinetu
t_realno_svalial_cen
ata_na_toka_s_45_i
zchisli/?p=0#addco

mment 

trayan.petkov 
Ми а дано, да видим какво ще стане. ГЕРБ ни 

продаваха 3 пъти по-скъп ток. Сега да си влезем в 
нормалните граници, ще е добре. 

166 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2085977_borisov
_imaha_scenarii_sr

eshtu_men_-
_da_me_zadurjat_i/
?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Горкият! Никой не му обръща внимание, а и той не 
иска да го питат защо ЕНП си отдръпнала 

подкрепата за ГЕРБ, та сега като няма как да играе, 
че е вдигнал кръвно, играе че някой му планува 

убийство. 

167 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2086335_video_
kak_siderov_se_opit
a_da_nadvie_ignore
volen/?p=0#addcom

ment 

trayan.petkov 
Колко удобно за Борисов - тъкмо беше решил да 
поработи днес и пак му се размина - Волен му 

помогна. 

168 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2086412_peevsk
i_produljava_da_e_
shef_na_dans_smia
tat_i_ot/?p=0#addco

mment 

trayan.petkov Пеевски беше един грандиозен гаф и всички го 
признават.  
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169 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
20/2085974_suvetut
_za_sigurnost_ne_s
tigna_do_resheniia/
?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Е, Герб ще искат избори, щото дори ЕНП се 
дистанцира от тях по случая с бюлетините. Но 
втори избори не са полза за народа, а напротив. 
Тези пари за избори от къде ще дойдат? Борисов 

ли ще ги плати с милиардите си. 

170 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
19/2085858_pri_opa
sen_recidiv_oreshar
ski_uvolni_sikadjiiat
a/?p=0#addcommen

t 

trayan.petkov Мда. Пеевски ще е обеца на ухото за всички. 

171 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
19/2085567_putnata
_karta_e_edna_osta
vka_na_pravitelstvot
o_izbori/?p=0#addc

omment 

trayan.petkov 

Мда. Герб ще искат избори, щото дори ЕНП се 
дистанцира от тях по случая с бюлетините. Но 
втори избори не са полза за народа, а напротив. 
Тези пари за избори от къде ще дойдат? Борисов 

ли ще ги плати с милиардите си. 

172 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
19/2085580_dps_po

ema_nai-
vajnite_parlamentar
ni_komisii/?p=0#add

comment 

trayan.petkov 

Герб и правата на човека! Ще искат избори и още 
как - няма как да крадат държавата така! Но втори 
избори не са полза за народа, а напротив. Тези 

пари за избори от къде ще дойдат? Борисов ли ще 
ги плати с милиардите си. 

173 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
19/2085186_vuprosi
_bez_otgovor_po_s
kandala_peevski/?p

=0#addcomment 

trayan.petkov Пеевски ще е обеца на ухото за всички. 

174 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
19/2085861_dobavk
ite_v_cenite_na_tok
a_padat/?p=0#addc

omment 

trayan.petkov 
Ми а дано, да видим какво ще стане. ГЕРБ ни 

продаваха 3 пъти по-скъп ток. Сега да си влезем в 
нормалните граници, ще е добре. 

175 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
19/2085740_bsp_i_
dps_produljavat_v_s
ushtiia_duh/?p=0#a

trayan.petkov 
Правителството чу гласът на хората и веднага се 
регулира. Има изготвен и списък с мерки по дати. 

Надявам се да бъдат изпълнени 
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ddcomment 

176 

http://www.novini.bg
/news/143073-

%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%88
%D0%B5%D0%B2-
%D0%B3%D0%B5
%D1%80%D0%B1-
%D0%B8%D1%81

%D0%BA%D0%B0-
%D1%81%D0%B0

%D0%BC%D0%BE-
%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.

html#comments 

ika 

Е, Герб ще искат избори, щото дори ЕНП се 
дистанцира от тях по случая с бюлетините. Но 
втори избори не са полза за народа, а напротив. 
Тези пари за избори от къде ще дойдат? Борисов 

ли ще ги плати с милиардите си? 

177 

http://www.novini.bg
/news/143065-

%D1%81%D0%B8
%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%BE

%D0%B2-
%D1%89%D0%B5-
%D0%B8%D1%81
%D0%BA%D0%B0

%D0%BC-
%D0%B8%D0%BC
%D1%83%D0%BD
%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%82

%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BB
%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%B5
%D0%BB%D0%B8
%D0%B5%D0%B2.

html#comments 

ika 

То щото сме цъфнали и вързали, та дай сега и 
президент да нямаме. Тези пари за избори от къде 
ще дойдат? Борисов ли ще ги плати с милиардите 

си? 
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178 

http://www.novini.bg
/news/143081-

%D0%BF%D0%BB
%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%B5
%D0%BB%D0%B8
%D0%B5%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0
%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%B2
%D0%B0%D0%BC-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D1%82
%D1%80%D0%B0
%D0%BD%D0%B0
%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0
%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B0-
%D0%BD%D1%8F
%D0%BC%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-
%D1%83%D1%87
%D0%B0%D1%81
%D1%82%D0%B2

%D0%B0%D0%BC-
%D0%B2-

%D1%81%D1%86
%D0%B5%D0%BD
%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D0%B9.

html#comments 

ika 
Правителството чу гласът на хората и веднага се 
регулира. Има изготвен и списък с мерки по дати. 

Надявам се да бъдат изпълнени 

179 

http://www.novini.bg
/news/143092-

%D0%B4%D0%B5
%D0%BF%D1%83
%D1%82%D0%B0

%D1%82-
%D0%BE%D1%82-
%D0%B1%D1%81

%D0%BF-
%D0%BD%D0%B0
%D1%80%D0%B5
%D1%87%D0%B5-
%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B8
%D1%80%D0%B0
%D1%89%D0%B8
%D1%82%D0%B5-
%D0%B8%D0%BD

ika E, той пък. Хората се изнервиха много напоследък. 
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%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%BD
%D0%B5%D1%82-
%D0%BB%D1%83
%D0%BC%D0%BF
%D0%B5%D0%BD
%D0%B8.html#com

ments 

180 

http://www.standartn
ews.com/mneniya-
mneniya_ot_denya/
protestirashtiyat_ch

ovek_-
193294.html?rand=0
.6819206644985171

#comments 

kork 

Време е вече да имаме правителство, което да 
работи в полза на хората. Мисля, че всички си 
взеха поука от събитията. Сега е време да се 
започне фактическа работа, за да усетим 

промяната. За нови избори пари няма, освен ако 
Борисов не реши да ги плаща от собствените си 

милиарди. 

181 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

politika/nov_protest_
predi_sreshtata_na_
oresharski_s_baroz

u_v_bryuksel-
193316.html?rand=0
.0789617290954380

8#comments 

kork 

Време е вече да имаме правителство, което да 
работи в полза на хората. Мисля, че всички си 
взеха поука от събитията. Сега е време да се 
започне фактическа работа, за да усетим 

промяната. За нови избори пари няма, освен ако 
Борисов не реши да ги плаща от собствените си 

милиарди 

182 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/protestir
ashti_na_honorar-

193314.html?rand=0
.1139094564916692

8#comments 

kork 

Пак използват народният гняв и се опитват да го 
манипулират. Време е да се даде шанс на 

правителството на Орешарски да покажат какво ще 
направят. Винаги можем да ги сменим вече. 

183 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/prof_dur
ankev_situatsiyata_

e_bez_izhod-
193306.html?rand=0
.1117987534745166

2#comments 

kork 
Време е да се даде шанс на правителството на 
Орешарски да покажат какво ще направят. Винаги 

можем да ги сменим вече. 
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184 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/yovchev_tak
ova_neshto_kato_z
agovor_sreshtu_bori
sov_ne_mozhe_da_

se_sluchi-
193303.html?rand=0
.7169242201282252

#comments 

kork 
Е, той Борисов се чуди какво да измисли, за да 
влезе отново в медиите. По-голям актьор от него 

няма. 

185 

http://www.standartn
ews.com/regionalni/
musa_palev_ne_do
yde_za_nachaloto_
na_rabotniya_den-

193317.html?rand=0
.1627832981942907

2#comments 

kork 

Пак използват народният гняв и се опитват да го 
манипулират. Време е да се даде шанс на 

правителството на Орешарски да покажат какво ще 
направят. Винаги можем да ги сменим вече. 

186 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

politika/nov_protest_
predi_sreshtata_na_
oresharski_s_baroz

u_v_bryuksel-
193316.html?rand=0
.1562319656157504

8#comments 

kork 

Пак използват народният гняв и се опитват да го 
манипулират. Време е да се даде шанс на 

правителството на Орешарски да покажат какво ще 
направят. Винаги можем да ги сменим вече. 

187 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/sreshtat
a_na_pes_promeny
a_organizatsiyata_n
a_dvizhenieto_v_sof

iya_-
193312.html?rand=0
.3707919375453180

3#comments 

kork 
 Време е да се даде шанс на правителството на 
Орешарски да покажат какво ще направят. Винаги 

можем да ги сменим вече. 

188 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

politika/posramiha_b
algariya-

193166.html?rand=0
.7185695274240935

#comments 

kork 

Пак използват народният гняв и се опитват да го 
манипулират. Време е да се даде шанс на 

правителството на Орешарски да покажат какво ще 
направят. Винаги можем да ги сменим вече. 

189 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/kadiev_ores
harski_tryabva_da_

poluchi_shans-
193026.html?rand=0
.5838713345218213

kork 

Той се чуди как да разцепи БСП, за да се коалира с 
ГЕРБ задкулисно. Не искаме ГЕРБ да ни 

управляват, а този се опитва да ни манипулира! 
Никога повече ГЕРБ! 
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#comments 

190 

http://www.standartn
ews.com/mneniya-

intervyuta/svalim_li_
lidera_shte_sme_ra

zgraden_dvor-
192975.html?rand=0
.7448680813443876

#comments 

kork 
Права е. Време е да се даде шанс на 

правителството на Орешарски да покажат какво ще 
направят. Винаги можем да ги сменим вече. 

191 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53911#id_4718810 

kork 

Ми тази програма е била определена от ГЕРБ. Аз 
отдавна я бях гледал. Сега лимонките на ГЕРБ 
избухват и нека министър Клисарова уволни 

герберските калинки за това. 

192 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53910#id_224072 

kork 
Време е да се даде шанс на правителството на 
Орешарски да покажат какво ще направят. Винаги 

можем да ги сменим вече. 

193 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53912#id_4718817 

kork 

Президента някакси продължава да следва 
събитията. Време е да се даде шанс на 

правителството на Орешарски да покажат какво ще 
направят. Винаги можем да ги сменим вече. 

194 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53913#id_4718824 

kork 

Не му издържаха нервите на Монов, та голяма 
глупост каза и се дискредитира сам. Време е да се 
даде шанс на правителството на Орешарски да 
покажат какво ще направят. Винаги можем да ги 

сменим вече. 

195 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53909#id_4718831 

kork 
Време е да се даде шанс на правителството на 
Орешарски да покажат какво ще направят. Винаги 

можем да ги сменим вече. 

196 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53906#id_4718847 

kork 

Казуса Пеевски е обеца на ухото на всички и няма 
да се повтори отново. Сега е време да се започнат 
истински действия. Ето затова е нужно да се даде 
шанс на кабинета Орешарски. Първите мерки, 

които правителството взема са в наш интерес. Така 
че нека дадем толеранс. 

197 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53905#id_4718850 

kork 

Станишев призна грешката си и постъпи отговорно. 
ясно е, че правителството си е взело поука.  Ето 
затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 
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198 

http://www.dnevnik.
bg/photos/2013/06/2
1/2086709_fotogaler
iia_sedmi_den_prot
est_sreshtu_kabinet
a/?p=0#addcommen

t 

trayan.petkov 
Видяхме, че е лесно да го изгоним, но после 

следват хаос, разходи за избори, а след тях- пак 
старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

199 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2086517_protesti

te_-
_den_sedmi_hronol
ogiia/?p=0#addcom

ment 

trayan.petkov 

Казуса Пеевски е обеца на ухото на всички и няма 
да се повтори отново. Сега е време да се започнат 
истински действия. Ето затова е нужно да се даде 
шанс на кабинета Орешарски. Първите мерки, 

които правителството взема са в наш интерес. Така 
че нека дадем толеранс. 

200 

http://www.dnevnik.
bg/video/2013/06/20
/2086453_plevneliev
_politicite_ne_chuva
t_izcialo_tova_koeto
/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Ето затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

201 

http://www.dnevnik.
bg/evropa/novini_ot
_es/2013/06/21/208
6855_barozu_protes
tite_pokazvat_sumn
eniiata_na_bulgarite
_v/?p=0#addcomme

nt 

trayan.petkov 

Затова е време да се даде шанс на правителството 
да докаже какво може да направи. Видяхме, че е 
лесно да го изгоним, но после следват хаос, 

разходи за избори, а след тях- пак старите муцуни.  

202 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2086622_razsled
vane_na_bnt_pokaz
a_plateni_agitki_pre

d_ataka_-
/?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Айдеее, всички да ядем. Затова е време да се даде 
шанс на правителството да докаже какво може да 
направи. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни.  

203 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
21/2086757_cvetlin
_iovchev_politichesk
ata_agresiia_moje_
da_se/?p=0#addco

mment 

trayan.petkov 

Затова е време да се даде шанс на правителството 
да докаже какво може да направи. Видяхме, че е 
лесно да го изгоним, но после следват хаос, 

разходи за избори, а след тях- пак старите муцуни.  

204 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/

20/2086536_po-
dulboko_v_krizata/?
p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Ето затова е нужно да се даде шанс на кабинета 
Орешарски. Първите мерки, които правителството 
взема са в наш интерес. Така че нека дадем 

толеранс. 
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205 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
21/2086759_bsp_se
_vtvurdi_i_dade_do
verie_na_stanishev/
?p=0#addcomment 

trayan.petkov 

Ето затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

206 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
20/2086533_hristo_
monov_protestirasht
ite_sa_otchaiani/?p=

0#addcomment 

trayan.petkov 

Много се изнервил този човек. Ето затова е нужно 
да се даде шанс на Орешарски. Първите мерки, 
които правителството взема са в наш интерес. 
Видяхме, че е лесно да го изгоним, но после 

следват хаос, разходи за избори, а след тях- пак 
старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

207 

http://www.capital.b
g/biznes/2013/06/20
/2086507_biznesut_
iska_novi_izbori_i_s
tabilnost/?p=0#addc

omment 

trayan.petkov 

Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

208 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
19/2085567_putnata
_karta_e_edna_osta
vka_na_pravitelstvot
o_izbori/?p=0#addc

omment 

trayan.petkov 

Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

209 

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

fokus/441/a/briuksel
-ne-viarva-na-

sylzi,153056/#comm
ent-newest 

jelenski 
Видяхме, че е лесно да го изгоним, но после 

следват хаос, разходи за избори, а след тях- пак 
старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

210 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/deput
atite-glasuvaha-za-

otmiana-na-
zelenata-dobavka-v-

taksata-za-
prenos,153059/#co

mment-newest 

jelenski 

Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

211 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/deput
atite-prieha-

promenite-v-zakona-
za-

energetikata,153054
/#comment-newest 

jelenski 

Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
28/06/2013	  
	  

70	  
	  

212 

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

fokus/441/a/sergei-
stanishev-ostava-

nachelo-na-
bsp,153042/#comm

ent-newest 

jelenski 

Станишев призна грешката си и постъпи отговорно. 
ясно е, че правителството си е взело поука.  Ето 
затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

213 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/plevne
liev-protestirashtite-
trudno-shte-bydat-
pribrani-zashtoto-

nikoi-ne-gi-
izkara,153015/#com

ment-newest 

jelenski 

To затова ГЕРБ и Атака плащат от 15 до 100 лева и 
раздават сандвичи и пици да кибичиш там. Ето 
затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

214 

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

fokus/441/a/mladen-
cherveniakov-

viarvaite-v-
pravitelstvoto,15304
6/#comment-newest 

jelenski 
Видяхме, че е лесно да го изгоним, но после 

следват хаос, разходи за избори, а след тях- пак 
старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

215 

http://bulgaria.actual
no.com/Oresharski-

v-Bruksel-
Podkrepjame-

integracijata-na-
zapadnite-ni-sysedi-
news_428730.html 

kork 

Ето затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

216 

http://politics.actualn
o.com/GERB-vnese-

v-KS-iskane-za-
prekratjavane-na-

pylnomoshtijata-na-
Peevski-

news_428799.html 

kork 

Казуса Пеевски е обеца на ухото на всички и няма 
да се повтори отново. Сега е време да се започнат 
истински действия. Ето затова е нужно да се даде 
шанс на кабинета Орешарски. Първите мерки, 

които правителството взема са в наш интерес. Така 
че нека дадем толеранс. 

217 

http://politics.actualn
o.com/Ataka-sys-
signal-do-MVR-

Gotvjat-se-plateni-
provokacii-za-

kyrvavi-sblysyci-
news_428787.html 

kork 

To затова ГЕРБ плащат от 15 до 100 лева и 
раздават сандвичи и пици да кибичиш там. Ето 
затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 
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http://politics.actualn
o.com/Plevneliev-
Bylgarija-moje-da-

se-gordee-s-tolkova-
demokratichen-

simpatichen-protest-

kork 

Ето затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 
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http://politics.actualn
o.com/Barozu-
prizova-vsichki-

partii-v-Bylgarija-da-
stignat-do-
konsensus-

news_428782.html 

kork 
Прав е Барозу. Трябва да се стабилизира 

положението в България. Ето затова е нужно да се 
даде шанс на Орешарски.  
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http://politics.actualn
o.com/Kadiev-
Narekoha-me-

vampir-kojto-pie-
partijna-kryv-

news_428776.html 

kork 

Той пък се чуди как да отцепи депутати от БСП, за 
да ги прелее в ГЕРБ и те да си правят каквото си 
искат. Кадиев е толкова оплетен в енергетиката, че 
и посемейно даже, че е дискредитиран тотално. Да 

се маха с неговите опити да дестабилизира 
държавата. 
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http://politics.actualn
o.com/Jovchev-U-

nas-politik-ne-moje-
da-byde-ubit-v-

aresta-
news_428771.html 

kork Ами Бойко се чуди какво да измисли, за да го 
показват по телевизията. 

222 

http://politics.actualn
o.com/Razsledvane-

na-BNT-pokaza-
kak-Ataka-kupuva-

privyrjenici-za-30-lv-
news_428760.html 

kork 

To затова ГЕРБ и Атака плащат от 15 до 100 лева и 
раздават сандвичи и пици да кибичиш там. Ето 
затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 
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http://politics.actualn
o.com/Sergej-

Stanishev-si-ostana-
nachelo-na-BSP-

news_428756.html 

kork 

Станишев призна грешката си и постъпи отговорно. 
ясно е, че правителството си е взело поука.  Ето 
затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 
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http://bulgaria.actual
no.com/Najdenov-

Ostavkata-na-
Stanishev-njama-
da-opravi-krizata-

news_428737.html 

kork 

Така е, абсолютно. Станишев призна грешката си и 
постъпи отговорно. ясно е, че правителството си е 
взело поука.  Ето затова е нужно да се даде шанс 

на Орешарски. Първите мерки, които 
правителството взема са в наш интерес. Видяхме, 
че е лесно да го изгоним, но после следват хаос, 
разходи за избори, а след тях- пак старите муцуни. 

Така че нека дадем толеранс. 

225 
http://bulgaria.actual
no.com/Stanishev-
ne-poiska-vot-na-

kork 
Станишев призна грешката си и постъпи отговорно. 
Ясно е, че правителството си е взело поука.  Ето 
затова е нужно да се даде шанс и на него, и на 
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nedoverie-ot-BSP-
news_428736.html 

Орешарски.  
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http://bulgaria.actual
no.com/Jovchev-

Razocharovan-sym-
ot-rezultatite-na-
Konsultativnija-

syvet-
news_428735.html 

kork 
Ми двамата луди се почудиха какво да измислят, за 
да саботират нещата в държавата. Ето затова е 

нужно да се даде шанс на Орешарски. 

227 

http://www.novini.bg
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%B0%29.html#com

ments 

kork 
Прав е Барозу. Трябва да се стабилизира 

положението в България. Ето затова е нужно да се 
даде шанс на Орешарски.  
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kork И с право. На ГЕРБ ще им се наложи да поработят 
за заплатите си. 
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http://www.novini.bg
/news/143217-
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kork 

Прав е. Обществото се превърна в регулатор. то 
затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 
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kork 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

231 

http://www.novini.bg
/news/143197-

%D0%BF%D0%BB
%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%B5
%D0%BB%D0%B8
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%D0%B1%D1%8A
%D0%BB%D0%B3
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%D1%81%D0%B5-
%D0%B3%D0%BE
%D1%80%D0%B4
%D0%B5%D0%B5-
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Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 
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Ето затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 
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http://www.novini.bg
/news/143204-

%D0%BD%D0%B8
%D0%B4%D0%B0

%D0%BB-
%D0%B0%D0%BB
%D0%B3%D0%B0
%D1%84%D0%B0
%D1%80%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0
%D0%BF%D0%B0
%D0%B4%D0%BD

%D0%B0-
%D0%B6%D0%B5
%D1%81%D1%82
%D0%BE%D0%BA

%D0%BE-
%D1%81%D1%82

kork 

този пък се чуди как да се появи в медиите. 
Станишев призна грешката си и постъпи отговорно. 
Ясно е, че правителството си е взело поука.  Ето 
затова е нужно да се даде шанс и на него, и на 

Орешарски.  
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kork 
Несъмнено е така. Дават до 100 лв на протестите 
само и само да се дестабилизира държавата. За 

ГЕРБ властта е самоцел. 

235 

http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&
oid=5868611#comm

entsBlock 

darkou 

Станишев призна грешката си и постъпи отговорно. 
Ясно е, че правителството си е взело поука.  Ето 
затова е нужно да се даде шанс и на него, и на 

Орешарски 

236 

http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&
oid=5868911#comm

entsBlock 

darkou 

Ето затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

237 
http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&

oid=5868931 
darkou 

Ето затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

238 

http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&
oid=5868971#comm

entsBlock 

darkou 

Несъмнено има много за чистене. ГЕРБ ни 
продаваха 3 пъти по-скъп ток и сега трябва да се 
възстанови нормалната цена. Правителството на 

Орешарски има много работа. 
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ndex.phtml?tid=40&
oid=5868731#comm
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Много се изнервил този човек нещо. Ето затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 
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http://offnews.bg/ind
ex.php/209898/plev

neliev-balgariya-
mozhe-da-se-

gordee-s-tolkova-
demokratichen-

simpatichen-
protest#comment-

94630 

kork 

Ето затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

241 

http://offnews.bg/ind
ex.php/209935/stani
shev-kam-protesta-

ostavka-ne-se-
podava-v-internet-ili-

na-kogoto-i-da-
e#comment-94634 

kork 

Станишев призна грешката си и постъпи отговорно. 
Ясно е, че правителството си е взело поука.  Ето 
затова е нужно да се даде шанс и на него, и на 

Орешарски 

242 

http://offnews.bg/ind
ex.php/209885/nov-

katarzis-
ministarkata-veche-

obicha-botev-
nyama-da-go-

rezhe#comment-
94639 

kork 

Все едно ГЕРБ не бяха качили програмата на сайта 
по-рано. Министърката идва на заварено 

положение. Чудно ми е само кой ще уволни сега 
когато Герберските скрити лимонки гръмнаха. 

243 

http://offnews.bg/ind
ex.php/209884/avtor

at-na-internet-
lumpeni-vze-da-

shikalkavi-
video#comment-

94642 

kork 

Много изнервен и загрижен човек ще да излезе 
Манов. Е, пак поне се извини. Що годе. 

В крайна сметка видя, че е сгрешил. Интернет 
обществото и хората онлайн са важен регулатор на 

държавата и е важно сега да видим какво ще 
направят управниците. 
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http://offnews.bg/ind
ex.php/209567/prote

stat-den-sedmi-
video#comment-

94644 

kork 
 Видяхме, че е лесно да го изгоним, но после 

следват хаос, разходи за избори, а след тях- пак 
старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 
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http://offnews.bg/ind
ex.php/208861/depu

tatite-otmeniha-
izbora-na-peevski-

edinodushno#comm
ent-94645 

kork 

Казуса Пеевски е обеца на ухото на всички и няма 
да се повтори отново. Сега е време да се започнат 
истински действия. Ето затова е нужно да се даде 
шанс на кабинета Орешарски. Първите мерки, 

които правителството взема са в наш интерес. Така 
че нека дадем шанс. 
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t-94647 

kork 
Прав е Барозу. Трябва да се стабилизира 

положението в България. Ето затова е нужно да се 
даде шанс на Орешарски.  
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http://www.faktor.bg/
novini/balgariya/101

11-stanishev-
napadna-

sotzialnata-mrezha-
ostavka-ne-se-dava-

v-
internet.html#jacom

mentid:4112 

kork 

Станишев призна грешката си и постъпи отговорно. 
Ясно е, че правителството си е взело поука.  Ето 
затова е нужно да се даде шанс и на него, и на 

Орешарски 

248 http://www.vsekiden.
com/136215 kork 

Ми Бойко иска да цепи и леви и десни. Това с 
Кадиев за какво е - щото иска да отцепи група от 
БСП и да се коалира с нея. Това е предателство и 

спрямо ГЕРБ. 

249 
http://afera.bg/skand
alno/45466.html#co

mment-365724 
ivo 

Ами нормално - Гербер е все пак. Май си остава 
старата чалга в сила - за милиони няма закони. 
Затова трябва да заработи правителството на 

Орешарски, да поизлязат всички тия неща на бял 
свят и да не се подвеждат хората по сладки 

президентски приказки 

250 
http://afera.bg/pozits
ia/45455.html#com

ment-365725 
ivo 

Трябва да се търси отговорност. Не може така 
безнаказано да си разиграват коня. Стига с тия 
герберски изпълнения. Това с Кадиев за какво е - 
щото иска да отцепи група от БСП и да се коалира 

с нея. Това е предателство и спрямо ГЕРБ. 
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http://afera.bg/pozits
ia/45449.html#com

ment-365726 
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Май си остава старата чалга в сила - за милиони 
няма закони. Затова трябва да заработи 

правителството на Орешарски, да поизлязат всички 
тия неща на бял свят и да не се подвеждат хората 

по сладки президентски приказки 

252 
http://afera.bg/pozits
ia/45449.html#com

ment-365727 
emil 

Разбира се. А това с Кадиев за какво е - щото 
Борисов иска да отцепи група от БСП и да се 

коалира с нея. Това е предателство и спрямо ГЕРБ. 

253 
http://afera.bg/mishe
na/45442.html#com

ment-365730 
ivo 

Като гледам още 1990 се е оплела кошничката. То 
милиони-милиарди ние какво знаем...  Гербер е все 

пак. Май си остава старата чалга в сила - за 
милиони няма закони. Затова трябва да заработи 
правителството на Орешарски, да поизлязат всички 
тия неща на бял свят и да не се подвеждат хората 

по сладки президентски приказки 

254 
http://afera.bg/pozits
ia/45439.html#com

ment-365732 
ivo 

Станишев призна грешката си и постъпи отговорно. 
Ясно е, че правителството си е взело поука.  Ето 
затова е нужно да се даде шанс и на него, и на 
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Орешарски 

255 
http://news.ibox.bg/
material/id_1343406

46/#clist 
nonayan 

Ми тази програма е била определена от ГЕРБ. Аз 
отдавна я бях гледал. Сега лимонките на ГЕРБ 
избухват и нека министър Клисарова уволни 

герберските калинки за това. 

256 
http://news.ibox.bg/
material/id_7628276

8/#clist 
nonayan 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

257 
http://news.ibox.bg/
material/id_1975857

209/#clist 
nonayan 

Много изнервен и загрижен човек ще да излезе 
Манов. Е, пак поне се извини. Що годе. 

В крайна сметка видя, че е сгрешил. Интернет 
обществото и хората онлайн са важен регулатор на 

държавата и е важно сега да видим какво ще 
направят управниците. 

258 
http://news.ibox.bg/
material/id_1482413

971/#clist 

nonayan Мда. Казуса Пеевски ще е обеца на ухото за 
всички.  

259 
http://news.ibox.bg/
material/id_1003109

666/#clist 
nonayan 

Видяхме, че е лесно да го изгоним, но после 
следват хаос, разходи за избори, а след тях- пак 

старите муцуни. Така че нека дадем шанс 

260 
http://news.ibox.bg/
material/id_1194697

009/#clist 
nonayan 

Гаранте! Първо включване ще има от Цветелина 
Бориславова.Ето затова е нужно да се даде шанс и 

на него, и на Орешарски 

261 
http://news.ibox.bg/
material/id_5219917

54/#clist 
nonayan 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

262 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

politika/barozu_opas
yavame_se_ot_situa
tsiyata_v_balgariya-
193334.html?rand=0
.6609763195713118

#comments 

bobs 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

263 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obrazovanie/klisarov
a_uvolnyava_vinovn
ite_za_gafa_s_bote

v-
193322.html?rand=0

bobs 

Ми тази програма е била определена от ГЕРБ. Аз 
отдавна я бях гледал. Сега лимонките на ГЕРБ 
избухват и нека министър Клисарова уволни 

герберските калинки за това. 
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.7008088945720999
#comments 

264 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/stanishev_p
oluchi_vot_na_dove
rie_sled_9chasov_pl

enum-
193297.html?rand=0
.7672360971682027

#comments 

bobs 

Станишев призна грешката си и постъпи отговорно. 
Ясно е, че правителството си е взело поука.  Ето 
затова е нужно да се даде шанс и на него, и на 

Орешарски 

265 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/borisov_ima
_stsenariy_da_me_

ubiyat-
193171.html?rand=0
.5091725981964931

#comments 

bobs 
Поредната медийна бомба, за да се задържи в 

новините. Нелепи станаха опитите му да се връща 
под прожекторите. 

266 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/enp_otkaza_
sreshta_s_oreshars

ki-
193265.html?rand=0
.9318617276221313

#comments 

bobs 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем толеранс. 

267 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53915#id_4719451 

корк 

Той пък се чуди как да отцепи депутати от БСП, за 
да ги прелее в ГЕРБ и те да си правят каквото си 
искат. Кадиев е толкова оплетен в енергетиката, че 
и посемейно даже, че е дискредитиран тотално. Да 

се маха с неговите опити да дестабилизира 
държавата. 

268 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
53901#id_4719455 

корк 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

269 

http://www.dnevnik.
bg/photos/2013/06/2
1/2086134_fotogaler
iia_lica_i_emocii_ot
_protestite/?p=0#ad

dcomment 

croushet 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 
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270 

http://www.dnevnik.
bg/evropa/novini_ot
_es/2013/06/21/208
6855_barozu_protes
tite_pokazvat_sumn
eniiata_na_bulgarite
_v/?p=0#addcomme

nt 

croushet 
Прав е Барозу. Трябва да се стабилизира 

положението в България. Ето затова е нужно да се 
даде шанс на Орешарски.  

271 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
21/2086899_ne_sa_
lumpeni_hora_koito
_demokratichno_pro
testirat/?p=0#addco

mment 

croushet 

Не са разбира се. Обществото се превърна в 
регулатор. то затова е нужно да се даде шанс на 
Орешарски. Първите мерки, които правителството 
взема са в наш интерес. Видяхме, че е лесно да го 
изгоним, но после следват хаос, разходи за избори, 
а след тях- пак старите муцуни. Така че нека дадем 

шанс. 

272 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
20/2086628_stanish
ev_poiska_i_poluchi
_formalno_doverie_
ot/?p=0#addcomme

nt 

croushet 
Правилно постъпи Станишев и сега е вече време 
да се пристъпи към конкретни действия. Да дадем 
шанс на Орешарски да видим какво ще направи. 

273 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
21/2086769_siderov
_triabva_da_bude_s
valen_ot_predsedat
el_na/?p=0#addcom

ment 

croushet Атака не е нито ксенофобска, нито десница, а 
поръчково образование. 

274 

http://www.novini.bg
/news/143217-

%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%88
%D0%B5%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1
%D1%89%D0%B5
%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%BE
%D1%82%D0%BE-
%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%B5-
%D1%81%D1%8A
%D0%B1%D1%83
%D0%B4%D0%B8.

html#comments 

ika 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

275 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
21/2087107_oresha
rski_izbori_sega_sht
e_uslojniat_problemi

croushet 
Ми прав е. За избори трябват пари, които България 

няма. Сега трябва да се даде шанс на 
правителството и да видим какво ще направи. 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
28/06/2013	  
	  

82	  
	  

te/?p=0#addcomme
nt 

276 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
21/2086757_cvetlin
_iovchev_politichesk
ata_agresiia_moje_
da_se/?p=0#addco

mment 

croushet 
Да, защото ГЕРБ искат дестабилизация на 

държавата и гражданска война. Затова провокират 
постоянно.  

277 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
21/2086922_gerb_p
oiska_konstitucionnii
at_sud_da_razpored
i/?p=0#addcomment 

croushet Мда. Обществото се превърна в регулатор и 
правителството се вслуша в гласът му. 

278 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
20/2086533_hristo_
monov_protestirasht
ite_sa_otchaiani/?p=

0#addcomment 

croushet 

Много изнервен и загрижен човек ще да излезе 
Манов. Е, пак поне се извини. Що годе. 

В крайна сметка видя, че е сгрешил. Интернет 
обществото и хората онлайн са важен регулатор на 

държавата и е важно сега да видим какво ще 
направят управниците. 

279 

http://www.novini.bg
/news/143265-

%D0%B1%D0%B0
%D1%80%D0%BE
%D0%B7%D1%83-
%D0%B3%D0%BB
%D0%B5%D0%B4

%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE

%D0%B4-
%D0%BB%D1%83
%D0%BF%D0%B0-
%D0%BE%D1%80
%D0%B5%D1%88
%D0%B0%D1%80
%D1%81%D0%BA

%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0
%D1%80%D0%B0
%D0%B4%D0%B8-
%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B8
%D1%82%D0%B5.

html#comments 

croushet 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 
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280 

http://www.novini.bg
/news/143304-

%D0%B2-
%D0%B3%D0%B5
%D1%80%D0%B1-
%D0%BF%D0%B5
%D1%82%D1%80
%D0%B8%D1%87-
%D0%B3%D0%BE
%D1%82%D0%BE
%D0%B2%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D1%83
%D0%BD%D1%82-
%D1%81%D1%80
%D0%B5%D1%89

%D1%83-
%D1%81%D0%B2
%D0%BE%D0%B8
%D1%82%D0%B5.

html#comments 

ika 
оо хахахаха, горките, колко са подведени. Сега им 
е много гадно, щото видяха вожда Борисов в 

истинската му светлина. 

281 

http://www.bgmak.e
u/%D0%B0%D0%B
D%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D0%B
7%D0%B8/%D0%B
F%D0%BE%D0%B
B%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D0%BA
%D0%B0/%D1%88
%D0%B5%D1%84
%D0%BA%D0%B0
%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B6%D0%B5
%D0%BD%D0%B8
%D1%82%D0%B5-

%D0%B2-
%D0%BF%D0%B5

%D1%81-
%D0%B1%D0%BE
%D1%80%D0%B8
%D1%81%D0%BE

%D0%B2-
%D1%81%D0%BE
%D0%BB%D0%B8
%D0%B4%D0%BD/

4214/ 

Kiril Mustangiev 
Несъмнено, Борисов се готвеше да установява 

диктатура, как да не застрашава демокрацията при 
това положение 

282 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/21/spored

-dyrjaven-vestnik-
peevski-e-shef-na-

dans.191521#comm

tork А бе форма за провокация - всички разбрахме, че 
единодушно е свален от поста. 
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ent-newest 

283 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/21/uj-ot-

bsp-a-stana-
gubernator-ot-dps-

na-
pleven.191529#com

ment-newest 

tork 
Айде стига с тия лични амбиции, г-н Петков. За да 
се отмъсти на Станишев, май няма да се спрем 
пред нищо - дори и да разбием партията, така ли? 

284 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/21/bsp-
moli-ne-blokiraite-

obshtestveniia-
jivot.191491#comm

ent-newest 

tork 
време е вече да се възобнови нормалния начин на 
живот, за да видим и правителството какво ще 

направи. 

285 

http://politics.actualn
o.com/Prenaznachih

a-Pisanchev-za-
shef-na-DANS--

news_428826.html 

bobs Сагата Пеевски ще е обеца на ухото за всички и ще 
внимават вече много. 

286 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/protest_
okupiray_ndk_pred_

forum_na_pes-
193435.html?rand=0
.2385622726555339

8#comments 

kork 

това е абсурдно - няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. Трябва да дадем шанс на 
кабинета Орешарски. 

287 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/prezarez
hdane_na_sistemat

a-
193397.html?rand=0
.4690483261228351

#comments 

kork 

това е абсурдно - няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. Трябва да дадем шанс на 
кабинета Орешарски. 

288 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/na_zhivo
_protestite_prodalzh

avat-
193384.html?rand=0
.3982583468733278

4#comments 

kork 

това е абсурдно - няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. Трябва да дадем шанс на 
кабинета Орешарски. 

289 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54103#id_4721259 

tanin 

това е абсурдно - няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа.  
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290 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54100#id_4721261 

tanin 

това е абсурдно - няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа.  

291 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54098#id_4721269 

tanin 

Казуса Пеевски ще е обеца на ухото на всички и 
няма да се повтори. Обществото се превърна в 
регулатор. то затова е нужно да се даде шанс на 
Орешарски. Първите мерки, които правителството 
взема са в наш интерес. Видяхме, че е лесно да го 
изгоним, но после следват хаос, разходи за избори, 
а след тях- пак старите муцуни. Така че нека дадем 

шанс. 

292 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54105#id_4721270 

tanin 

Ми тази програма е била определена от ГЕРБ. Аз 
отдавна я бях гледал. Сега лимонките на ГЕРБ 
избухват и нека министър Клисарова уволни 

герберските калинки за това. 

293 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
21/2086469_forumu
t_na_evrosocialistite
_predizvika_prizivi_
za/?p=0#addcomme

nt 

croushet 

това е абсурдно - няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа.  

294 

http://www.dnevnik.
bg/analizi/2013/06/2
1/2087435_iskame_
katarzis_daite_ni_ka
tarzis_gadjetaili_za/
?p=0#addcomment 

croushet 

това е абсурдно - няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа.  

295 

http://www.dnevnik.
bg/photos/2013/06/2
1/2087526_fotogaler
iia_osmi_den_na_pr
otest_sreshtu_kabin
eta/?p=0#addcomm

ent 

croushet 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

296 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
21/2086882_sedmic
a_sled_nachaloto_n

a_protestite_-
_produljavat_bez/?p

=0#addcomment 

croushet 

 няма как да се оправим след като протестите са 
яхнати от ГЕРБ, които единственото искат да се 
върнат на власт, без значение какво се случва с 

народа. 

297 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
21/2087448_vtorata
_sedmica_na_prote
sti_zapochna_dnes_
hronologiia/?p=0#ad

dcomment 

croushet 

 няма как да се оправим след като протестите са 
яхнати от ГЕРБ, които единственото искат да се 
върнат на власт, без значение какво се случва с 

народа. 
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298 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
21/2087309_kak_u
mirat_dinozavrite/?p

=0#addcomment 

croushet 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

299 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/obshtestvo/2013/
06/21/2087319_tanc
uvame_promianata/
?p=0#addcomment 

croushet 

за съжаление, няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

300 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
21/2087008_samoiz
iajdane/?p=0#addco

mment 

croushet 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

301 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
21/2087267_strah_i
_omraza_v_mvr/?p=

0#addcomment 

croushet 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

302 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
21/2087213_vtoriiat
_eskadron/?p=0#ad

dcomment 

croushet 

за съжаление, няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

303 

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

fokus/441/a/osma-
vecher-

danswithme,153106
/#comment-newest 

jelenski 

за съжаление, няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

304 

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

fokus/441/a/bsp-
planira-da-uvelichi-
detskite-nadbavki-

do-50-leva-ot-
nachaloto-na-2014-
g,153104/#comment

-newest 

jelenski 

Първите мерки, които правителството взема са в 
наш интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 
после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

305 

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

fokus/441/a/bylgariia
-moje-da-izgubi-90-

mln-evro-po-

jelenski 

няма как да се оправим след като протестите са 
яхнати от ГЕРБ, които единственото искат да се 
върнат на власт, без значение какво се случва с 

народа. 
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programa-
konkurentosposobn
ost,153100/#comme

nt-newest 

306 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/noviiat
-syvet-za-

nacionalna-
sigurnost-sled-
konsultacii-s-

partiinite-
centrali,153072/#co

mment-newest 

jelenski 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

307 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/plevne
liev-protestirashtite-
trudno-shte-bydat-
pribrani-zashtoto-

nikoi-ne-gi-
izkara,153015/#com

ment-newest 

jelenski 

за съжаление, няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

308 

http://bulgaria.actual
no.com/Pred-NDK-
Stanishev-ne-pipaj-

zabranata-za-
pushene-

news_428878.html 

tanin 

за съжаление, няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

309 

http://bulgaria.actual
no.com/Pred-NDK-
Stanishev-ne-pipaj-

zabranata-za-
pushene-

news_428878.html 

kork 

а бе тука вече проличава, че протестите са 
нагласени от ГЕРБ. Проблемът с тютюнопушенето 

отдавна е решен. Протестите станаха вече 
хаотични и манипулирани. 

310 

http://society.actualn
o.com/SDVR-ne-se-
nae-da-kaje-kolko-
hora-protestirat-v-

stolicata-
news_428868.html 

kork 

за съжаление, няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

311 

http://politics.actualn
o.com/Jurnalist-ot-

BNR-e-novijat-
medien-syvetnik-na-
Zinaida-Zlatanova-
news_428867.html 

kork 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 
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312 

http://politics.actualn
o.com/Dyrjaven-

vestnik-obnarodva-
ednovremenno-i-

dvete-reshenija-na-
NS-za-Peevski-

news_428864.html 

kork Обществото се превърна в регулатор. И затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. 

313 

http://politics.actualn
o.com/Janaki-

Stoilov-BSP-iska-
da-znae-koi-medii-

se-finansirat-s-
ofshorni-smetki-

news_428861.html 

kork Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. 

314 

http://society.actualn
o.com/Policijata-v-

Sofija-podema-
iniciativa-za-

zapazvane-na-
mirnija-harakter-na-

protesta-
news_428853.html 

kork 

за съжаление, няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

315 

http://politics.actualn
o.com/Oresharski-
iska-spokojstvie-
sled-razgovora-s-

Van-Rompoj-
news_428850.html 

kork Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски.  

316 

http://politics.actualn
o.com/Moskovski-

Planyt-Oresharski-e-
pylen-s-populistki-

obeshtanija-
news_428844.html 

kork 

На Герб не им се сбъдна желанието да 
децентрализират държавата. Не че ще престанат 
да опитват, но поне за сега видяха, че не могат да 
манипулират хората. Ето затова е нужно да се даде 

шанс на Орешарски. Първите мерки, които 
правителството взема са в наш интерес. Видяхме, 
че е лесно да го изгоним, но после следват хаос, 
разходи за избори, а след тях- пак старите муцуни. 

Така че нека дадем толеранс. 

317 

http://politics.actualn
o.com/NKP-na-
Levski-Ne-se-
poddavajte-na-

vnushenijata-na-
Siderov--

news_428841.html 

kork Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски.  
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318 

http://www.novini.bg
/news/143379-

%D1%87%D1%83
%D0%B6%D0%B4
%D0%B8%D1%82

%D0%B5-
%D0%BC%D0%B5
%D0%B4%D0%B8

%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B8
%D1%82%D0%B5-

%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A
%D0%BB%D0%B3
%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D1%8F.

html#comments 

ika 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

319 

http://www.novini.bg
/news/143391-

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

%D0%B8-
%D0%BF%D0%B0
%D0%B4%D0%BD
%D0%B0%D1%85

%D0%B0-
%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0

%D0%B9-
%D1%82%D0%B5
%D0%B6%D0%BA
%D0%B8%D1%82

%D0%B5-100-
%D0%B4%D0%BD
%D0%B8.html#com

ments 

ika 

Наистина на Oрешарски му се паднаха най-тежките 
дни и то провокирани от ГЕРБ, които се чудят какво 
да измислят само и само да се докопат до властта 

отново. 
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320 

http://www.novini.bg
/news/143388-

%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B8
%D1%80%D0%B0
%D1%89%D0%B8-
%D1%81%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7
%D0%BF%D0%BE
%D0%BA%D0%B0
%D1%80%D0%B0
%D1%85%D0%B0-
%D0%BF%D1%80
%D0%B5%D0%B4-
%D0%BD%D0%B4
%D0%BA.html#com

ments 

ika 

за съжаление протестите вече тотално се 
изродиха, станаха хаотични и народното 

недоволство бе взето на абордаж от Герберските 
структури.  

321 

http://www.novini.bg
/news/143389-

%D0%BC%D0%B0
%D1%8F-

%D0%BC%D0%B0
%D0%BD%D0%BE
%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D1%80
%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D1%81
%D0%BA%D0%B0

%D1%82-
%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D1%8A
%D1%80%D0%B2
%D0%B8%D1%8F-
%D0%B4%D0%B5
%D0%BD.html#com

ments 

ika 

На Герб не им се сбъдна желанието да 
децентрализират държавата. Не че ще престанат 
да опитват, но поне за сега видяха, че не могат да 
манипулират хората. Ето затова е нужно да се даде 

шанс на Орешарски. Първите мерки, които 
правителството взема са в наш интерес. Видяхме, 
че е лесно да го изгоним, но после следват хаос, 
разходи за избори, а след тях- пак старите муцуни. 

Така че нека дадем толеранс. 
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322 

http://www.novini.bg
/news/143382-

%D0%BC%D0%B5
%D1%81%D1%82

%D0%B0%D0%BD-
%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B8
%D1%80%D0%B0

%D0%BB-
%D1%81%D1%80
%D0%B5%D1%89

%D1%83-
%D0%B1%D1%81

%D0%BF-
%D0%B2-

%D0%B7%D0%BE
%D1%80%D0%B0
%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5
%D0%BC%D0%BE
%D0%BA%D1%80
%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F
%D1%82%D0%B0-
%28%D1%81%D0
%BD%D0%B8%D0
%BC%D0%BA%D0
%B0%29.html#com

ments 

ika 

за съжаление, няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

323 

http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&
oid=5871151#comm

entsBlock 

darkou 

за съжаление, няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

324 

http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&
oid=5870451#comm

entsBlock 

darkou 

за съжаление, няма как да се оправим след като 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

325 

http://offnews.bg/ind
ex.php/210286/stotit

si-osvirkaha-
stanishev-pred-
kolegite-mu-ot-
pes#comment-

95206 

kork 

няма как да се оправим след като протестите са 
яхнати от ГЕРБ, които единственото искат да се 
върнат на власт, без значение какво се случва с 

народа. 

326 

http://offnews.bg/ind
ex.php/210327/dezh

a-vyu-ot-gerb-i-
oresharski-se-

oplaka-che-mu-se-

kork 

Това е защото на Герб не им се сбъдна желанието 
да децентрализират държавата. Не че ще 

престанат да опитват, но поне за сега видяха, че не 
могат да манипулират хората. Ето затова е нужно 

да се даде шанс на Орешарски.  



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
28/06/2013	  
	  

92	  
	  

padnalo-naj-
tezhkoto-

upravlenie#commen
t-95208 

327 

http://offnews.bg/ind
ex.php/210318/pes-

alternativata-na-
stanishev-sa-

borisov-i-
berluskoni#commen

t-95214 

kork 

Трябва да се задържи правителството, че 
алтернатива е пак тройно висок ток, огромна 

безработица и мизерия. ГЕРБ искат само власт, 
видяхме ги, че не ги е грижа за нас.  

328 

http://offnews.bg/ind
ex.php/210286/stotit

si-osvirkaha-
stanishev-pred-
kolegite-mu-ot-
pes#comment-

95216 

kork 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

329 
http://afera.bg/mishe
na/45496.html#com

ment-365912 
ivo 

Герб не им се сбъдна желанието да 
децентрализират държавата. Не че ще престанат 
да опитват, но поне за сега видяха, че не могат да 
манипулират хората. Ето затова е нужно да се даде 

шанс на Орешарски.  

330 
http://afera.bg/pozits
ia/45489.html#com

ment-365913 
ivo 

Президента някакси продължава да следва 
събитията. Време е да се даде шанс на 

правителството на Орешарски да покажат какво ще 
направят. Винаги можем да ги сменим вече. 

331 
http://news.ibox.bg/
material/id_2003855

960/#clist 
nonayan 

няма как да се оправим след като протестите са 
яхнати от ГЕРБ, които единственото искат да се 
върнат на власт, без значение какво се случва с 

народа. 

332 
http://news.ibox.bg/
material/id_1532357

434/#clist 
nonayan 

Трябва да се задържи правителството, че 
алтернатива е пак тройно висок ток, огромна 

безработица и мизерия. ГЕРБ искат само власт, 
видяхме ги, че не ги е грижа за нас.  

333 
http://news.ibox.bg/
material/id_3710116

36/#clist 
nonayan 

На Герб не им се сбъдна желанието да 
децентрализират държавата. Не че ще престанат 
да опитват, но поне за сега видяха, че не могат да 
манипулират хората. Ето затова е нужно да се даде 

шанс на Орешарски. 

334 
http://news.ibox.bg/
material/id_1886191

028/#clist 
nonayan 

за съжаление протестите вече тотално се 
изродиха, станаха хаотични и народното 

недоволство бе взето на абордаж от Герберските 
структури.  
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335 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/sergey_shte
_varnem_i_evropa_

na_horata-
193454.html?rand=0
.0866405536122113

5#comments 

kork 

Ми така е - прав е Шулц. Обществото се превърна 
в регулатор. то затова е нужно да се даде шанс на 
Орешарски. Първите мерки, които правителството 
взема са в наш интерес. Видяхме, че е лесно да го 
изгоним, но после следват хаос, разходи за избори, 
а след тях- пак старите муцуни. Така че нека дадем 

шанс. 

336 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
22/2087112_protesti
te_zaradvaha_turgo
vcite_v_centura_na
_sofiia/?p=0#addco

mment 

croushet 

няма как да се оправим след като протестите са 
яхнати от ГЕРБ, които единственото искат да се 
върнат на власт, без значение какво се случва с 

народа. 

337 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
21/2087107_oresha
rski_izbori_sega_sht
e_uslojniat_problemi

te/ 

croushet 

напълно е прав. Трябва да се закрепи положението 
в България - заплатите да се вдигнат, да се намали 
безработицата, тока да поевтинее... има много 
действия, които трябва да бъдат предприети. 

338 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
22/2087697_sergei_
stanishev_pravitelst
voto_ima_misiia_ne
obhodima/?p=0#add

comment 

croushet 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

339 

http://www.dnevnik.
bg/analizi/2013/06/2
2/2087362_glasuva
ne_naesen_pri_po-
niska_izborna_barie
ra/?p=0#addcomme

nt 

croushet 

на първо място трябва да подобрим Избирателния 
кодекс, най-малкото, за да има по-висока степен 
увереност, че следващите парламентарни избори, 
когато и да бъдат, ще са значително по-честни 
отколкото тези, провеждани в последните години 

340 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/protestat

_pred_ndk-
193443.html?rand=0
.4740700180661511

#comments 

kork 
 протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

341 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/sergey_shte
_varnem_i_evropa_

na_horata-
193454.html?rand=0
.9308730387132791

#comments 

kork 

Ми така е - прав е Шулц. Обществото се превърна 
в регулатор. то затова е нужно да се даде шанс на 
Орешарски. Първите мерки, които правителството 
взема са в наш интерес. Видяхме, че е лесно да го 
изгоним, но после следват хаос, разходи за избори, 
а след тях- пак старите муцуни. Така че нека дадем 

шанс. 
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342 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/oresharski_p
adnaha_ni_se_naytr

udnite_100_dni-
193447.html?rand=0
.9538530941241408

#comments 

kork 
Да, ГЕРБ се чудят какво да измислят за да пречат и 
саботират работният процес и да дестабилизират 

държавата. 

343 

http://www.novini.bg
/news/143393-

%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%88
%D0%B5%D0%B2-
%D1%89%D0%B5-
%D0%B2%D1%8A
%D1%80%D0%BD
%D0%B5%D0%BC-
%D0%B1%D1%8A
%D0%BB%D0%B3
%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D1%8F-

%D0%B8-
%D0%B5%D0%B2
%D1%80%D0%BE
%D0%BF%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D0%BE
%D1%80%D0%B0
%D1%82%D0%B0.

html#comments 

ika 

напълно е прав. Трябва да се закрепи положението 
в България - заплатите да се вдигнат, да се намали 
безработицата, тока да поевтинее... има много 
действия, които трябва да бъдат предприети. 

344 

http://www.novini.bg
/news/143398-

%D0%BA%D0%BE
%D1%88%D0%BB
%D1%83%D0%BA
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B4%D0%BF

%D1%81-
%D1%89%D0%B5-
%D1%81%D1%80
%D0%B8%D0%BD

%D0%B5-
%D0%B1%D1%81
%D0%BF.html#com

ments 

ika 
Не е ли по-важно да започне да функционира 

правителството, за да се подобри положението в 
България? 
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345 

http://www.novini.bg
/news/143399-

%D0%BD%D0%B0
%D0%B9%D0%B4
%D0%B5%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0
%D0%B4%D1%80
%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%8F

%D1%82-
%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BB-
%D0%BD%D0%B5-

%D0%B5-
%D0%B4%D0%B5

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

%D0%BC%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%80
%D0%B5%D1%88
%D0%B0%D1%80
%D1%81%D0%BA
%D0%B8.html#com

ments 

ika 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

346 

http://www.novini.bg
/news/143389-

%D0%BC%D0%B0
%D1%8F-

%D0%BC%D0%B0
%D0%BD%D0%BE
%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B0-
%D0%BF%D1%80
%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D1%81
%D0%BA%D0%B0

%D1%82-
%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%82-
%D0%BF%D1%8A
%D1%80%D0%B2
%D0%B8%D1%8F-
%D0%B4%D0%B5
%D0%BD.html#com

ments 

ika 

Ми ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само 
да се доберат обратно до властта. 

Децентрализацията на държавата грам не ги 
интересува. Народа не ги интересува. 
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347 

http://www.novini.bg
/news/143386-

%D1%80%D1%83
%D0%BC%D0%B5

%D0%BD-
%D0%BB%D0%B5
%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D0%B4
%D0%BE%D0%B2-

%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A
%D0%BB%D0%B3
%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D1%8F-
%D1%83%D0%BF
%D1%80%D0%B0
%D0%B2%D0%BB
%D1%8F%D0%B2
%D0%B0%D1%82-
%D0%BE%D0%BB
%D0%B8%D0%B3
%D0%B0%D1%80
%D1%81%D0%B8
%D1%82%D0%B5.

html#comments 

ika 

 ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
се доберат обратно до властта. 

Децентрализацията на държавата грам не ги 
интересува. Народа не ги интересува. 

348 

http://www.novini.bg
/news/143387-

%D0%BA%D0%BE
%D1%80%D0%BC
%D0%B0%D0%BD-
%D0%B8%D1%81
%D0%BC%D0%B0
%D0%B8%D0%BB
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B4%D0%BE
%D0%B3%D0%B0

%D0%BD-
%D0%B5-

%D0%B8%D0%BD
%D0%B2%D0%B5
%D1%81%D1%82
%D0%B8%D1%80

%D0%B0%D0%BB-
%D0%BC%D0%BD
%D0%BE%D0%B3

%D0%BE-
%D0%B2-

%D0%BF%D0%B5
%D0%B5%D0%B2
%D1%81%D0%BA
%D0%B8.html#com

ments 

ika 

 ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
се доберат обратно до властта. 

Децентрализацията на държавата грам не ги 
интересува. Народа не ги интересува. 
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349 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/ofshorka_na
_starozagortsi_v_sd
elka_s_plevneliev-

193644.html?rand=0
.4525588264617174

#comments 

kork 

а така - демек президента е в играта и се мъчеха по 
герберски нито да признават, нито да отричат, но 
да забавят нещата максимално дълго та видиш ли 
да се размие историята. Щом някой е в ГЕРБ, 
значи по нищо не отстъпва на Герберските лица 

Цветанов, Фидосова, Дянков, Борисов... 

350 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/na_zhivo
_hilyadi_grazhdani_
otnovo_na_protest-

193494.html?rand=0
.9123811326644636

#comments 

kork 

няма как да се оправим след като протестите са 
яхнати от ГЕРБ, които единственото искат да се 
върнат на власт, без значение какво се случва с 

народа. 

351 

http://www.plovdivch
anin.com/2013-01-

07-14-16-
25/%D0%91%D1%8
A%D0%BB%D0%B
3%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D1%8F/

27078-
%D0%93%D0%95
%D0%A0%D0%91-
%D0%95%D0%B4
%D0%B8%D0%BD
%D0%BD%D0%B8-

%D0%B8-
%D0%BC%D0%BE
%D0%BD%D0%BE
%D0%BB%D0%B8
%D1%82%D0%BD

%D0%B8-
%D1%81%D0%BC

%D0%B5.html 

yavor 
да, на кила го докарват монолитността, а колкото 
до единността- успяха да обединят цяла България 

срещу себе си. 
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352 

http://www.plovdivch
anin.com/2013-01-

07-14-16-
25/%D0%91%D1%8
A%D0%BB%D0%B
3%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D1%8F/

27076-
%D0%95%D1%82

%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE
%D0%B3%D0%BE-
%D0%9F%D0%BB
%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%B5
%D0%BB%D0%B8
%D0%B5%D0%B2-

%D0%B5-
%D0%BF%D1%80
%D0%B5%D0%B2
%D0%B5%D0%BB-
%D1%87%D0%B5
%D1%82%D0%B2
%D1%8A%D1%80

%D1%82-
%D0%BC%D0%B8
%D0%BB%D0%B8
%D0%BE%D0%BD-
%D0%B4%D0%BE
%D0%BB%D0%B0
%D1%80%D0%B0-
%D1%85%D0%BE
%D0%BD%D0%BE
%D1%80%D0%B0

%D1%80.html 

yavor 

още като го чух как се оправдава ми стана ясно, че 
се мъчат да замажат нещата.Това е положението в 
България. Сега всичко зависи от това, какво ще 

направи новото правителство. 

353 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/boyko_dovol
en_ot_sreshtata_s_

shults-
193485.html?rand=0
.8411906365156292

#comments 

kork 

Че Бойко кога не е бил доволен, дори да няма за 
какво! Фукането е много важно за медийните изяви 
на вожда.  То самият факт, че Шулц казва, че 

срещата е протоколна, е повече от доказателство, 
че никой не ще да си има вземане даване с 

Борисов.  

354 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

politika/mikov_ivan_i
vanov_ne_e_osvob
ozhdavan_kato_dep

utat-
193683.html?rand=0
.3958368106395616

6#comments 

kork 

 Е, ще го махнат. Щом Орешарски го е махнал от 
поста, ще го махнат и от парламента. Обществото 
се превърна в регулатор и кабинета съобразява 

решенията си. 
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355 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/protestit
e_pestyat_100_mln

_za_tok-
193648.html?rand=0
.4355862807579466

#comments 

kork 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

356 

http://www.bgmak.e
u/%D0%B0%D0%B
D%D0%B0%D0%B
B%D0%B8%D0%B
7%D0%B8/%D0%B
F%D0%BE%D0%B
B%D0%B8%D1%82
%D0%B8%D0%BA
%D0%B0/%D0%BB
%D1%8E%D0%B1
%D0%BE%D0%B2
%D0%BD%D0%B8
%D1%86%D0%B0
%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BC%D0%B8
%D1%80%D0%BE
%D1%81%D0%BB
%D0%B0%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0
%D0%B9%D0%B4
%D0%B5%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B1%D0%B5

%D0%B4/4347/ 

trayan.petkov хахаха. девойката чевръста. герберските калинки 
спиране нямат. 

357 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

politika/radan_kanev
_gerb_ne_e_alterna

tivata_na_bsp-
193660.html?rand=0
.6903246637532207

#comments 

kork 

Той говори така, защото иска да се коалира с герб 
и да може да седне на властта. ясно е, че на ГеРб 
им трябват спешно нови лица, но е продажно и 

долно това, което Кънев се опитва да направи - да 
продаде ДСБ за власт на ГЕРБ. 

358 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/oresharski_n
yamame_pravo_na_

greshki-
193653.html?rand=0
.0079412535839724

63#comments 

kork 

 Кабинета си взе поука и сега ще внимава и ще се 
съобразява с обществото. Това е много добре. 
затова е нужно да се даде шанс на Орешарски. 
Първите мерки, които правителството взема са в 

наш интерес 
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359 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/plevnelie
v_obyavi_konsultats
ii_zaradi_protestite-
193679.html?rand=0
.7189928465013522

#comments 

kork 

Нещо покрай аферата с офшорки вече не ми се 
вижда истинско нищоо, което казва. Давам шанс на 

Орешарски, щото иначе Герберите ще 
продължават с офшорки да ни баламосват. 

360 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54269#id_4725891 

tanin 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

361 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54268#id_4725893 

tanin 

Съгласен съм със Станишев. Положението в 
момента е много напрегнато. Обществото се 

превърна в регулатор. Затова е нужно да се даде 
шанс на Орешарски.  

362 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54267#id_4725899 

tanin 

Новият лидер на ДСБ се чуди как да влезе в 
светлината на прожекторите и с какво да се 
легитимира пред обществото. Ясно е, че 

положението в България е много напрегнато,но с 
тези си изказвания не постига нищо.  Обществото 
се превърна в регулатор. Затова е нужно да се 

даде шанс на Орешарски.  

363 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54257#id_4725903 

tanin 

Борисов е като малко дете - отново всичко трябва 
да бъде за него и всички да се притесняват за 

неговите чувства. Кога при него на първо място ще 
е народа? Никога! Затова трябва да се даде шанс 

на кабинета "Орешарски" 

364 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54263#id_4725923 

tanin 

няма как да се оправим след като протестите са 
яхнати от ГЕРБ, които единственото искат да се 
върнат на власт, без значение какво се случва с 

народа. 

365 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
24/2088433_policiiat
a_e_otklonila_ot_sn
oshtniia_protest_na
d_200/?p=0#addco

mment 

stefan savov 
нормално след като протестите са яхнати от ГЕРБ, 
които единственото искат да се върнат на власт, 

без значение какво се случва с народа. 

366 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
24/2088677_bulgari
_jiveeshti_v_avstriia
_podkrepiha/?p=0#a

ddcomment 

stefan savov 
Не съм сигурен доколко българите в чужбина са 

наистина наясно с това, което се случва в България 
и няма да се подвеждат по Герберските риторики. 
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367 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
24/2088597_protest
ut_sreshtu_kabineta
_oresharski_v_lond
on/?p=0#addcomme

nt 

stefan savov 
Не съм сигурен доколко българите в чужбина са 

наистина наясно с това, което се случва в България 
и няма да се подвеждат по Герберските риторики. 

368 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
23/2088237_na_jivo
_den_deseti_na_pro
testite_hronologiia/?
p=0#addcomment 

stefan savov 
протестите са яхнати от ГЕРБ, които единственото 
искат да се върнат на власт, без значение какво се 

случва с народа. 

369 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
24/2088733_prezide
ntut_zapochva_shir
oki_konsultacii_s/?p

=0#addcomment 

stefan savov 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. Първите 
мерки, които правителството взема са в наш 
интерес. Видяхме, че е лесно да го изгоним, но 

после следват хаос, разходи за избори, а след тях- 
пак старите муцуни. Така че нека дадем шанс. 

370 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
24/2088822_dsb_za
pochva_pregovori_z
a_reformatorskiia_bl
ok_no_bez/?p=0#ad

dcomment 

stefan savov 

Началото винаги е гръмко и накрая е тихо. А да 
видим какво ще направят. Макар че нещо ми 

подсказва, че мислят да правят вътрешни съюзи с 
ГЕРБ. 

371 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
24/2088687_debatut
_za_budeshteto_na
_desnicata_triabva_
da_e_onlain/?p=0#a

ddcomment 

stefan savov 
А да видим. Планове много, но се уморихме от 

обещания и планове. Сега искам да видя кабинета 
Орешарски в действие. 

372 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
23/2088204_harta_
2013_za_razgrajdan
e_na_plutokratichnii
a_model_na/?p=0#a

ddcomment 

stefan savov 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски.  Видяхме, че 
е лесно да го изгоним, но после следват хаос, 

разходи за избори, а след тях- пак старите муцуни. 
Така че нека дадем шанс. 

373 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/plevne
liev-zapochva-

konsultacii-s-partiite-
zaradi-

protestite,153157/#c
omment-newest 

jelenski 

Нещо покрай аферата с офшорки вече не ми се 
вижда истинско нищоо, което казва. Давам шанс на 

Орешарски, щото иначе Герберите ще 
продължават с офшорки да ни баламосват. 
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374 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/stanis
hev-sofiia-protestira-
no-v-provinciiata-e-
tiho,153154/#comm

ent-newest 

jelenski 
Така е като протестите са яхнати от ГЕРБ, които 
единственото искат да се върнат на власт, без 

значение какво се случва с народа. 

375 

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

fokus/441/a/radan-
kynev-oglavi-

dsb,153126/#comm
ent-newest 

jelenski 

Началото винаги е гръмко и накрая е тихо. А да 
видим какво ще направят. Макар че нещо ми 

подсказва, че мислят да правят вътрешни съюзи с 
ГЕРБ. 

376 

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

fokus/441/a/bsk-
nastoiava-za-novi-

parlamentarni-izbori-
sled-edna-godina-

,153159/#comment-
newest 

jelenski Обществото се превърна в регулатор.Затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски.   

377 

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

fokus/441/a/danswit
hme-ne-

stihva,153123/#com
ment-newest 

jelenski 
Така е като протестите са яхнати от ГЕРБ, които 
единственото искат да се върнат на власт, без 

значение какво се случва с народа. 

378 

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

fokus/441/a/iliana-
raeva-uchredi-nova-
partiia,153121/#com

ment-newest 

jelenski Началото винаги е гръмко и накрая е тихо. А да 
видим какво ще направят. 

379 

http://bulgaria.actual
no.com/Den-10-ti-

na-protesta-
Stanishev-razkrit-si-
i-Ljava-ideja-desen-

djob-
news_428959.html 

корк Обществото се превърна в регулатор.Затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски.   

380 

http://politics.actualn
o.com/Sarafov-
Cvetanov-ne-e-
mojel-da-otkaje-

prilagane-na-SRS-
ta--

news_429057.html 

kork 

айде, айде! не се пробвайте дори да оневинявате 
Цветанов! Всички видяхме какво направи мутро-

милиционерът. Няма да можете да го 
реабилитирате в обществото. 

381 
http://politics.actualn

o.com/Cvetanov-
stava-obvinjaem-i-

kork 
Време беше Цветанов да стане обвиняем и по 
делото срещу Флоров. Той до последно се 

надяваше да му се размине.  
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po-deloto-sreshtu-
Florov-

news_429047.html 

382 

http://politics.actualn
o.com/Stroitelstvoto-
na-magistrali-zacikli-
news_429042.html 

kork 
Бойко използвал магистралите да краде и усвоява. 
Те затова прочутите му магистрали се напукаха и 

хлътнаха. 

383 

http://politics.actualn
o.com/Socialisti-
izdigat-Stena-na-

srama-
news_429039.html 

kork 
Така е като протестите са яхнати от ГЕРБ, които 
единственото искат да се върнат на власт, без 

значение какво се случва с народа. 

384 

http://politics.actualn
o.com/Manolova-

reshi-Ostavkata-na-
pravitelstvoto-ne-e-

v-interes-na-
grajdanite-

news_429034.html 

kork 

Не е като да не е права - права е. Шото сега само 
ГЕРБ могат да са облагодетелствани от 
ситуацията, докато няма пари за избори. 

Обществото се превърна в регулатор. то затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски.  Видяхме, че 
е лесно да го изгоним, но после следват хаос, 

разходи за избори, а след тях- пак старите муцуни. 
Така че нека дадем шанс. 

385 

http://politics.actualn
o.com/Prozrachnost
-bez-granici-izprati-
na-NS-predlojenija-
za-promeni-v-IK--

news_429031.html 

kork 
Несъмнено трябва да се ревизира изборния кодекс, 
за да не става пак ГЕРБ да си напечатат бюлетини 

и после да се правят на изненадани. 

386 

http://politics.actualn
o.com/Ivan-Ivanov-

ostava-naroden-
predstavitel-

news_429023.html 

kork 
но го махнаха. Обществото се превърна в 

регулатор. то затова е нужно да се даде шанс на 
Орешарски.  Видяхме, че е лесно да го изгоним, 

387 

http://politics.actualn
o.com/Plevneliev-

Siderov-
predsedatel-na-

Komisija-po-etika-e-
syshtijat-skandal-

kato-tozi-s-Peevski-
news_429016.html 

kork Обществото се превърна в регулатор.Затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски.   

388 

http://society.actualn
o.com/Blokirat-

granichni-punktove-
v-znak-na-protest-

sreshtu-Musa-
Palev-

news_428997.html 

kork Обществото се превърна в регулатор.Затова е 
нужно да се даде шанс на Орешарски. 

389 

http://politics.actualn
o.com/Horata-ne-
vijdat-GERB-kato-

alternativa-na-BSP-

kork Хората въобще не искат ГЕРБ, а този се опитва да 
захароса нещата. 
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smjata-novijat-lider-
na-DSB-

news_428987.html 

390 

http://politics.actualn
o.com/Iliana-Raeva-

Grisha-Ganchev-
stoi-zad-partijata-mi-
news_428986.html#i

xzz2X8nW71oa 

kork аха. демек пак се прави опит с политика да се 
правят и перат пари. 

391 

http://www.novini.bg
/news/143602-

%D0%BF%D0%BE
%D0%B8%D1%81
%D0%BA%D0%B0
%D1%85%D0%B0-
%D0%B8%D0%BC
%D1%83%D0%BD
%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%82

%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%86%D0%B2
%D0%B5%D1%82
%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0
%D1%80%D0%B0
%D0%B4%D0%B8-
%D0%B4%D0%B5
%D0%BB%D0%BE
%D1%82%D0%BE-
%D1%81%D1%80
%D0%B5%D1%89

%D1%83-
%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%D1%80-
%D1%84%D0%BB
%D0%BE%D1%80
%D0%BE%D0%B2.

html#comments 

ika 

Браво на Цацаров! Цветанов се надяваше да му се 
размине, но няма да го бъде това! 

Справедливостта ще възтържествува! ГЕРБ са 
милиционери и престъпници. 
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392 

http://www.novini.bg
/news/143624-

%D1%86%D0%B2
%D0%B5%D1%82
%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D1%82
%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%BE-
%D0%B3%D0%BE
%D1%82%D0%BE

%D0%B2-
%D0%B4%D0%B0-
%D1%81%D0%B5-
%D0%BE%D1%82
%D0%BA%D0%B0
%D0%B6%D0%B5-
%D0%BE%D1%82-
%D0%B8%D0%BC
%D1%83%D0%BD
%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%82

%D0%B0-
%D1%81%D0%B8.

html#comments 

ika 

Цветанов е вече бита карта, само дето се опитва 
да се прави на интересен. кой знае кой още ще 
заведе дело срещу него. Тиранията се разпадна и 
хората вече са свободни да го посочат с пръст. 

393 

http://www.novini.bg
/news/143557-

%D0%BF%D1%80
%D0%B5%D0%B7
%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8A

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

%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B8
%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%BE

%D0%B2-
%D0%B5-

%D0%BD%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0
%D0%BB%D1%8A

%D0%BA-
%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D0%B0

%D0%BB-
%D0%BE%D1%82-

ika 

Президента много ме разочарова с тези офшорки. 
Видя се, че членовете на ГЕРБ си приличат по 
много фактори. Сега сигурно иска да замаже 

положението и да премести фокуса. Втори Пеевски 
няма да има обаче. 
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%D1%82%D0%BE
%D0%B7%D0%B8-

%D1%81-
%D0%BF%D0%B5
%D0%B5%D0%B2
%D1%81%D0%BA
%D0%B8.html#com

ments 

394 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/i_tsvetanov_
poiska_obshta_dyas
notsentristka_platfor

ma-
193858.html?rand=0
.247904198406674#

comments 

kork 

Той пък има ли право да иска каквото и да е било! 
Не го е и страм! Чуди се какво да измисли само и 

само да оттърве кожата. Към 
затворааааааааааааа! 

395 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/prokurat
urata_razsledva_avi

ootryad_28-
193857.html?rand=0
.803927849749727#

comments 

kork 

Ми ГЕРБ това можеха да правят - да ползват 
държавата за свои нужди. ГЕРБ крали и 

манипулирани на макс и сега искат да се върне 
това време - хеликоптер за такси да ползват! 

396 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/misteriya
_okolo_patuvalite_s

_aviootryad_28-
193880.html?rand=0
.8556028586504463

#comments 

kok 
Ццц. Ползвали държавните самолети за 

предизборни нужди. Само ГЕРБ могат да измислят 
подобно нещо.  

397 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/parlamentat

_pod_blokada-

kork ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
саботират работата на правителството 
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193948.html?rand=0
.4666767727766584

#comments 

398 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

politika/oresharski_tr
yabva_ni_rabotesht

_parlament_-
193962.html?rand=0
.1860150338616222

1#comments 

kork 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 

399 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

obshtestvo/blokiraha
_maya_manolova_v
_kabinka_do_parla

menta-
193973.html?rand=0
.9607495034579188

#comments 

kork 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 

400 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/deputatite_p
od_klyuch_v_parlam

enta-
193970.html?rand=0
.0522945122793316

84#comments 

kork 
трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така и искат доограбване 

на българският народ 

401 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/stanishev_s
_ultimatum_kam_at
aka_za_predsrochni

_izbori-
193968.html?rand=0
.4363939668983221

#comments 

kork 
прав е трябва ни. всичко останало е само с цел 
дестабилизиране на България и доограбване на 

бедния български народ 

402 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/parlamentat

_pod_blokada-
193948.html?rand=0
.8283666775096208

#comments 

kork 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
всяват смут, хаос и паника. Властта за ГЕРБ е 
самоцел и няма смисъл да се заблуждаваме от 

бозавиете и обещания. 

403 

http://www.standartn
ews.com/biznes-

biznes/smeniha_she
fovete_na_aets_kozl
oduy_nek_i_maritsa

_iztok-

kork 
Много добре са направили. Не трябва да се оставя 
минутка почика на тия ГЕРбери, че иначе се чудят 

каква по-голяма простотия да направят.  
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193961.html?rand=0
.2064073388464748

9#comments 

404 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/udariha_
yordan_tsonev_s_v

estnik-
193969.html?rand=0
.6469505475834012

#comments 

kork 
 ГЕРБ много пари излишни имат - ето и минерална 

вода раздавали. С една дума правят всичко 
възможно да саботират процеса в България. 

405 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54558#id_224306 

tanin 

Той покрай Фидосова и той се научил на подкупи и 
такива неща. Пустите му ГЕРБ - един читав при тях 
няма. Все едно са ги назначавали по конкурс. Стига 
толкова герберски милиционери и престъпници 

406 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54548#id_4731385 

tanin 
ми то ГЕРБ първо 4 години са крали, второ 

отказват да приемат че не са водеща сила и сега 
умират от яд.. 

407 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54557#id_4731388 

tanin 
Браво! Сега ни трябва функциониращо 

правителство, че ГЕРБ няма да се откажат току 
така и искат доограбване на българският народ 

408 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54543#id_4731415 

tanin 
Ми те Герберите са омотани като свински черва, а 
и кой ще има смелостта цял отряд да разхожда за 

предизборни обиколки ако не Борисов 

409 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54544#id_4731423 

tanin Ми то тези магистрали бяха поредният източник на 
средства за Борисов. Нормално е да се ревизират. 

410 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54541#id_4731438 

tanin 

Ми така е - на предишните протестите се вдигна 
цялата страна, а сега само платените агитки на 
ГЕРБ. То това не са истински протести, а хаосови 

хепънинзи 

411 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54554#id_4731445 

tanin 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 

412 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54552#id_4731450 

tanin 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 

413 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54547#id_4731461 

tanin 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 
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414 

http://www.dnevnik.
bg/photos/2013/06/2
6/2090064_fotogaler
iia_dvanadeseti_den
_na_protesti_sresht
u/?p=0#addcommen

t 

trayanpetkov 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

415 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
26/2090105_protesti
rashti_ot_dobrich_p
ostaviha_iskaniiata_
si_pred/?p=0#addco

mment 

trayanpetkov 
на предишните протестите се вдигна цялата 

страна, а сега само платените агитки на ГЕРБ. То 
това не са истински протести, а хаосови хепънинзи 

416 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
26/2089872_desnite
_skoro_shteli_da_pr
edlojat_razumna_alt
ernativa/?p=0#addc

omment 

trayanpetkov 

Десните се опитват да се наместят, сега когато 
ГЕРБ плащат здраво, за да се саботира работата 
на правителството. ГЕРБ не ги е грижа за народа, а 
за това да се докопат до властта и да им паднат 

съдебните процеси 

417 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
26/2090100_protesti
rashti_se_subraha_
za_purvi_na_kafe_p
red/?p=0#addcomm

ent 

trayanpetkov 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

418 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
25/2089848_protesti

te_-_12-
ti_den_hronologiia/?
p=0#addcomment 

trayanpetkov 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

419 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
26/2090332_policiiat
a_poluchila_signali_
za_podgotviani_pro
vokacii/?p=0#addco

mment 

trayanpetkov 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 

420 

http://www.dnevnik.
bg/biznes/2013/06/2
6/2090330_vtora_vu
lna_kadrovi_rokadi_
zastignaha_shefovet
e_v/?p=0#addcomm

ent 

trayanpetkov 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 
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421 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
26/2090316_plahi_n
ameci_na_oreshars
ki_i_mikov_za_vuz
mojna_ostavka/?p=

0#addcomment 

trayanpetkov 

В никакъв случай не трябва да се стига до там. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 

422 

http://www.dnevnik.
bg/biznes/companii/
2013/06/26/2090352
_triisetina_jivotnovu
di_protestiraha_sres
htu/?p=0#addcomm

ent 

trayanpetkov 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 

423 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
26/2090324_stanish
ev_ako_ataka_ne_s
e_vurne_v_parlame
nta_otivame/?p=0#a

ddcomment 

trayanpetkov 

В никакъв случай не трябва да се стига до там. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 

424 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
26/2090104_izborut
_na_nov_vicepremi
er_se_provali_zarad
i_lipsa_na/?p=0#ad

dcomment 

trayanpetkov 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

425 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
26/2090149_nova_f
orma_na_protest_-

_kafe_pred_parlame
nta/?p=0#addcomm

ent 

trayanpetkov 

В никакъв случай не трябва да се стига до там. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 

426 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
26/2090304_parlam
entarnoto_mnozinst
vo_se_razpada/?p=

0#addcomment 

trayanpetkov 

В никакъв случай не трябва да се стига до там. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 

мизериите си и на Цветанов, Фидосова, и 
останалите да им се размине. Кабинета трябва да 

започне нормално да функционира! 

427 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
25/2089927_otvratit
elnite/?p=0#addcom

ment 

trayanpetkov 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 
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428 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
25/2089907_prokur
aturata_obrazuva_d
ve_dela_zaradi_pol
etite_na/?p=0#addc

omment 

trayanpetkov 

никак не ме учудва това. да използваш държавните 
самолети за лични таксита е точно в стила на 
ГЕРБ. И то не са само самолетите ми! Кой знае 
още какви други неща има - за 4 години ГЕРБ 

доказаха, че могат да крадат, но не и да се грижат 
за хората. 

429 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
25/2089955_chrez_
naglost_kum_katarzi
s/?p=0#addcommen

t 

trayanpetkov 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

430 

http://politics.actualn
o.com/Dimityr-

Avramov-e-obvinen-
v-poluchavane-na-

podkup-
news_429306.html 

kork 

Той покрай Фидосова и той се научил на подкупи и 
такива неща. Пустите му ГЕРБ - един читав при тях 
няма. Все едно са ги назначавали по конкурс. Стига 
толкова герберски милиционери и престъпници 

431 

http://politics.actualn
o.com/Nedovolnite-
prikleshtiha-Maja-

Manolova-tja-
vyzropta-che-

protestite-veche-ne-
bili-usmihnati-

news_429300.html 

kork 
Протестите никога не са били усмихнати, а 

платени. ГЕРБ наливат много пари в тях в опитите 
си да саботират правителството! 

432 

http://politics.actualn
o.com/Barekov-

Jenata-na-
Plevneliev-hakva-

sajtovete-mi-
news_429297.html# 

kork 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
всяват смут, хаос и паника. Властта за ГЕРБ е 
самоцел и няма смисъл да се заблуждаваме от 

бозавиете и обещания. 

433 

http://politics.actualn
o.com/Policijata-se-
organizira-i-izvejda-
deputatite-v-stelt-

rejim-za-da-gi-
predpazi-ot-

protestirashtite-
news_429292.html 

kork 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

434 

http://politics.actualn
o.com/Stanishev-

Ako-Ataka-se-
ottegli-ot-

parlamenta-tova-
oznachava-

predsrochni-izbori-
news_429285.html 

kork 

В никакъв случай не трябва да се стига до там. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 
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435 

http://society.actualn
o.com/Naprejenieto-

pred-Narodnoto-
sybranie-eskalira-
news_429281.html 

kork 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

436 

http://politics.actualn
o.com/Stanishev-
Eto---Ataka-ne-

podkrepja-
pravitelstvoto-

news_429272.html# 

kork 

В никакъв случай не трябва да се стига до там. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 

мизериите си и на Цветанов, Фидосова, и 
останалите да им се размине. Кабинета трябва да 

започне нормално да функционира! 

437 

http://politics.actualn
o.com/Asociacijata-

na-televizionnite-
producenti-osyjda-
povedenieto-na-

Siderov-
news_429266.html 

kork 
оставаше да не го осъжда. Сега да се спрат с 

платените герберски провокации и да се даде шанс 
на кабинета да заработи! 

438 

http://politics.actualn
o.com/Marija-
Gabriel-stana-

Evrodeputat-na-
godinata-

news_429270.html 

kork 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

439 

http://politics.actualn
o.com/Protestirashtit

e-napadnaha-
kolata-na-Cvetlin-

Jovchev-
news_429259.html 

kork 

поредните герберски платени провокации. не 
спират да пречат на правителството и да саботират 

държавата. чудя се само кога ще им спре 
финансирането. 

440 

http://politics.actualn
o.com/Zasedanie-

na-Narodnoto-
sybranie-dnes-
njama-da-ima-

news_429252.html 

kork 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

441 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/stanis
hev-deistviiata-na-
ataka-promeniat-

situaciiata,153298/#
comment-newest 

jelenski 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

442 

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

fokus/441/a/oreshar
ski-kabinetyt-ne-

moje-da-raboti-bez-
parlament,153293/#

comment-newest 

jelenski 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 
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443 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/sgrad
ata-na-parlamenta-

e-obsadena-ot-
protestirashti,15327
2/#comment-newest 

jelenski 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 

444 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-
politika/332/a/pl-
dimitrov-predi-
ostavkata-na-
pravitelstvoto-
triabva-da-se-

promeniat-
pravila,153269/#co

mment-newest 

jelenski 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 

стремят към власт 

445 

http://www.investor.
bg/ikonomika-i-

politika/332/a/oresh
arski-predlaga-

izborniiat-bord-da-
pomaga-za-novi-

pravilata-pri-
vot,153231/#comme

nt-newest 

jelenski 

Много е важно да се направи това, за да се 
изключи възможността ГЕРБ отново да сервират 

400 000 допълнителни бюлетини и да си подправят 
гласуването както им харесва. 

446 

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

fokus/441/a/cvetlin-
iovchev-ostavkata-
na-kabineta-ne-e-

na-dneven-
red,153308/#comme

nt-newest 

jelenski 

В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 

447 

http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&
oid=5880711#comm

entsBlock 

darkou 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 

448 

http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&
oid=5881551#comm

entsBlock 

darkou 

В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 

449 

http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&
oid=5881531#comm

entsBlock 

darkou 

В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 

450 

http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&
oid=5870371#comm

entsBlock 

darkou 

ГЕРБ се чудят какво да измислят само и само да 
спъват работата на кабинета Орешарски. Не е 

нормално това поведение - те не искат 
положението в България да се оправи, а се 
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451 

http://www.vesti.bg/i
ndex.phtml?tid=40&
oid=5865271#comm

entsBlock 

darkou 

трябва ни функциониращо правителство, че ГЕРБ 
няма да се откажат току така. всичко останало е 
само с цел дестабилизиране на България и 
доограбване на бедния български народ 

452 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211865/zapo
chvat-pregovorite-
za-nova-dyasna-

partiya#comment-
97664 

kork 

Чудят се какво да измислят сега, когато им се 
отваря шанс да са в парламента. В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине. Никаква оставка! 

453 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211761/dzen

-i-izkustvoto-da-
protestirash 

kork 
Протестите никога не са били усмихнати, а 

платени. ГЕРБ наливат много пари в тях в опитите 
си да саботират правителството! 

454 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211839/pregl
ed-na-pechata-tts-

dnes-protesti-nyama 

kork 

ГЕРБ наливат много пари в протестите като опит  
да саботират правителството! Не могат да си 
простят, че народа излезе на улицата и ги свали 

през февруари 

455 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211649/den-
13-parlamentat-pod-

obsada-na-zhivo 

kork 
Протестите никога не са били усмихнати, а 

платени. ГЕРБ наливат много пари в тях в опитите 
си да саботират правителството! 

456 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211842/maz
h-zaplashi-da-se-
samozapali-maya-

manolova-go-
uspokoi-i-otide-na-

tsarkva 

kork 

ГЕРБ наливат много пари в протестите като опит  
да саботират правителството! Не могат да си 
простят, че народа излезе на улицата и ги свали 

през февруари 

457 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211837/obsh

tinata-zabrani-
shestvieto-na-
kontraprotesta 

kork 

ГЕРБ наливат много пари в протестите като опит  
да саботират правителството! Не могат да си 
простят, че народа излезе на улицата и ги свали 

през февруари 

458 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211814/stani
shev-predsrochni-
izbori-ako-volen-

pak-se-vratne 

kork 

В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 

459 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211778/polit

siyata-evakuira-
deputatite#comment

-97688 

kork 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100  
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460 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211786/stani

shev-kuklovodi-
vodyat-protesta-

tova-ne-e-glasat-na-
grazhdanite 

kork 
Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 

461 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211786/stani

shev-kuklovodi-
vodyat-protesta-

tova-ne-e-glasat-na-
grazhdanite 

kork 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100  

462 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211726/posr
eshtnaha-s-domati-

maya-manolova-
sasho-dikov-

sluchajno-utselen-s-
yajtse 

kork 
В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

463 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211710/tsvet

lin-jovchev-
ostavkata-ne-stoi-

na-dneven-red 

kork 

В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. В 

никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

464 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211501/den-

12-protestat-
prodalzhava-video 

kork 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100  

465 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211860/politi
tsite-samo-draznyat-

protestirashtite 

kork 
Протестите никога не са били усмихнати, а 

платени. ГЕРБ наливат много пари в тях в опитите 
си да саботират правителството! 

466 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211573/tragv

ajte-si-iskame-na-
more-protestat-v-
snimki#comment-

97712 

kork 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100  

467 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211177/bsp-

dps-gerb-i-ataka-
bulki-na-mafiyata-

protestat-v-
snimki#comment-

97716 

kork 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100  
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468 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211084/prote
stat-se-raztsepi-na-

radikalno-i-
umereno-krilo 

kork 
Протестите никога не са били усмихнати, а 

платени. ГЕРБ наливат много пари в тях в опитите 
си да саботират правителството! 

469 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211135/dans
withme-11-vsichki-
na-ploshtada-video 

kork 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100  

470 

http://offnews.bg/ind
ex.php/210486/koga

to-padne-bsp-
protestat-v-snimki 

kork 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100  

471 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211873/prok
uraturata-dade-na-
sad-bivsh-deputat-

na-gerb 

kork 

Той покрай Фидосова и той се научил на подкупи и 
такива неща. Пустите му ГЕРБ - един читав при тях 
няма. Все едно са ги назначавали по конкурс. Стига 
толкова герберски милиционери и престъпници 

472 

http://offnews.bg/ind
ex.php/211865/zapo
chvat-pregovorite-
za-nova-dyasna-

partiya 

kork 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100 Все повече ми става ясно, че всичко е 
режисирано от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, 

че точно с протест ги свалиха. В София – 
население 1 300 000 

излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100  
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473 

http://www.novini.bg
/news/143972-

%D0%B2%D1%8A
%D1%82%D1%80
%D0%B5%D1%88
%D0%BD%D0%B8
%D1%8F%D1%82-
%D0%BC%D0%B8
%D0%BD%D0%B8
%D1%81%D1%82
%D1%8A%D1%80-
%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%BA

%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D0%B2
%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D0%BB
%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE-
%D0%BD%D0%B5-
%D1%81%D0%B5
%D0%B4%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BD
%D0%B5%D0%B2
%D0%B5%D0%BD-
%D1%80%D0%B5
%D0%B4.html#com

ments 

ika 

В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 

474 

http://www.novini.bg
/news/143980-

%D1%86%D0%B2
%D0%B5%D1%82
%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%B8%D0%BC

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

%D0%B0-
%D0%BA%D1%80
%D0%B8%D0%B7
%D0%B0.html#com

ments 

ika 

Цветанов се радва на всеки шанс да се измъкне от 
съд. Все повече ми става ясно, че всичко е 

режисирано от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, 
че точно с протест ги свалиха. В София – 

население 1 300 000 
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475 

http://www.novini.bg
/news/143941-

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

%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0
%D0%BC%D0%B5
%D0%BA%D0%BD

%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%BA

%D0%B0-
%D0%BD%D0%BE-
%D0%BD%D0%B5-
%D1%81%D0%B5-
%D1%87%D1%83
%D0%B2%D1%81
%D1%82%D0%B2

%D0%B0-
%D0%BA%D0%B0
%D1%82%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0
%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%BD
%D0%B8%D0%BA.

html#comments 

ika 

В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 

476 

http://www.novini.bg
/news/143958-

%D0%BC%D0%B0
%D0%BD%D0%BE
%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B0-
%D1%85%D0%BE
%D0%B4%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%86%D1%8A
%D1%80%D0%BA
%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE
%D0%BA%D0%B0
%D1%82%D0%BE-
%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B8
%D1%80%D0%B0
%D1%89%D0%B8
%D1%82%D0%B5-
%D0%B8%D1%81

ika 
Протестите никога не са били усмихнати, а 

платени. ГЕРБ наливат много пари в тях в опитите 
си да саботират правителството! 
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%D0%BA%D0%B0
%D1%82-

%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%BA
%D0%B0.html#com

ments 

477 

http://www.novini.bg
/news/143963-

%D0%B3%D0%B5
%D1%80%D0%B1-
%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%B2
%D0%B8%D1%85

%D0%B0-
%D1%83%D1%81
%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B8

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

%D0%B5-
%D0%B2-

%D0%BF%D0%B0
%D1%80%D0%BB
%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0.

html#comments 

ika 

ГЕРБ наливат много пари в протестите като опит  
да саботират правителството! Не могат да си 
простят, че народа излезе на улицата и ги свали 

през февруари 
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478 

http://www.novini.bg
/news/143946-

%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B8
%D1%80%D0%B0
%D1%89%D0%B8-
%D0%B3%D0%BE
%D0%BD%D1%8F

%D1%82-
%D0%B9%D0%BE
%D1%80%D0%B4

%D0%B0%D0%BD-
%D1%86%D0%BE
%D0%BD%D0%B5

%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE-
%D1%83%D0%BB
%D0%B8%D1%86
%D0%B8%D1%82

%D0%B5-
%D0%BA%D1%80
%D0%B0%D0%B9-
%D0%BF%D0%B0
%D1%80%D0%BB
%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0-
(%D0%B2%D0%B8
%D0%B4%D0%B5
%D0%BE).html#co

mments 

ika 

ГЕРБ наливат много пари в протестите като опит  
да саботират правителството! Не могат да си 
простят, че народа излезе на улицата и ги свали 

през февруари 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
28/06/2013	  
	  

121	  
	  

479 

http://www.novini.bg
/news/143969-

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

%D0%BA%D0%B0-
%D0%B2-

%D0%B5%D0%BD
%D0%B5%D1%80
%D0%B3%D0%B5
%D1%82%D0%B8
%D0%BA%D0%B0
%D1%82%D0%B0-
%D1%83%D0%B2
%D0%BE%D0%BB
%D0%BD%D0%B8
%D1%85%D0%B0-
%D0%B2%D0%B0
%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D1%82
%D0%B8%D0%BD-
%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D0%BE

%D0%B2-
%D0%BE%D1%82-
%D0%B0%D0%B5
%D1%86%D0%BA
%D0%BE%D0%B7
%D0%BB%D0%BE
%D0%B4%D1%83
%D0%B9.html#com

ments 

ika 
В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 
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480 

http://www.novini.bg
/news/143988-

%D0%B4%D0%B5
%D0%BF%D1%83
%D1%82%D0%B0
%D1%82%D0%B8-

%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1
%D1%89%D0%B5
%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B5
%D0%BD%D0%B8-
%D0%BE%D1%80
%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8
%D0%B7%D0%B0
%D1%86%D0%B8

%D0%B8-
%D0%BD%D0%B8
%D1%89%D1%8F

%D1%82-
%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%82

%D0%B5-
%D0%B2-

%D0%B8%D0%B7
%D0%B1%D0%BE
%D1%80%D0%BD
%D0%B8%D1%8F-
%D0%BA%D0%BE
%D0%B4%D0%B5
%D0%BA%D1%81.

html#comments 

ika 

Много е важно да се направи това, за да се 
изключи възможността ГЕРБ отново да сервират 

400 000 допълнителни бюлетини и да си подправят 
гласуването както им харесва. 

481 
http://news.ibox.bg/
material/id_4711798

34/#clist 

rorik 
В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

482 
http://news.ibox.bg/
material/id_2021469

689/#clist 

rorik 

ГЕРБ наливат много пари в протестите като опит  
да саботират правителството! Не могат да си 
простят, че народа излезе на улицата и ги свали 
през февруари. Все повече ми става ясно, че 
всичко е режисирано от ГЕРБ, които не могат да 

преглътнат, че точно с протест ги свалиха. В София 
– население 1 300 000 излизат на протест между 3 
най много до 10 000, а във Варна – население 475 

000 излизат на протест 100  

483 
http://news.ibox.bg/
material/id_1493043

894/#clist 

rorik 
В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 
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484 
http://news.ibox.bg/
material/id_6764732

59/#clist 

rorik 

И само дето ще платим луди пари за избори. Ето 
защо трябва да се спрат провокациите и платените 
протести на ГЕРБ. В никакъв случай не трябва да 
се стига до оставка. Това ще рече ГЕРБ да се 

върнат и да си узаконят мизериите и на Цветанов 
да му се размине. 

485 
http://news.ibox.bg/
material/id_8837508

32/#clist 

rorik 

Той покрай Фидосова се научил на подкупи и 
такива неща. Пустите му ГЕРБ - един читав при тях 
няма. Все едно са ги назначавали по конкурс. Стига 
толкова герберски милиционери и престъпници 

486 
http://news.ibox.bg/
material/id_1613765

441/#clist 

rorik 
И те се чудят как да се мърдат в парламента сега, 
когато ГЕРБ плаща за протести и саботажи на 

държавата 

487 
http://news.ibox.bg/
material/id_1493043

894/#clist 

rorik 

В никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 
мизериите и на Цветанов да му се размине. 

Никаква оставка! 

488 
http://afera.bg/mishe
na/45681.html#com

ment-367120 

ivo 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине. Никаква оставка! 

489 http://afera.bg/mishe
na/45643.html 

ivo Поредните герберски калинки, които са се 
намърдали по случайност. 

490 
http://afera.bg/pozits
ia/45702.html#com

ment-367124 

ivo 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се стига до 
оставка. Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си 
узаконят мизериите и на Цветанов да му се 

размине. Никаква оставка!  

491 http://afera.bg/pozits
ia/45702.html 

ivo 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине. Никаква оставка! 

492 
http://afera.bg/pozits
ia/45694.html#com

ment-367125 

ivo 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине. Никаква оставка! 
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493 
http://afera.bg/skand
alno/45675.html#co

mment-367129 

ivo 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се стига до 
оставка. Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си 
узаконят мизериите и на Цветанов да му се 

размине. Никаква оставка!  

494 
http://afera.bg/skand
alno/45671.html#co

mment-367130 

ivo 

Смазаха авторитета на институцията Президент 
тези двамата с циркове и офшорки. Ясно е, че за 
да са в ГЕРБ ще да имат нещо общо с мафията и 

усвояването на пари. 

495 
http://afera.bg/report
er/45663.html#com

ment-367133 

ivo 

Псевдодемократ, купен от ГЕРБ, още в началото на 
кампанията. Единственото, което прави е да прави 
гладни стачки. Герберите отчаяно наливат пари в 
опити за саботажи и блокаж на държавата.В 

никакъв случай не трябва да се стига до оставка. 
Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си узаконят 

мизериите и на Цветанов да му се размине 

496 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/desnite_s_c
hetiri_stapki_sreshtu
_politicheskata_kriz

a-
194000.html?rand=0
.4844535770826041

7#comments 

ror 
И те се чудят как да се мърдат в парламента сега, 
когато ГЕРБ плаща за протести и саботажи на 

държавата 

497 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/na_kafe
_pred_parlamenta_

_den_1-
193976.html?rand=0
.0977752294857055

#comments 

ror 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! 

498 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/yovchev_ost
avkata_na_pravitelst
voto_ne_e_na_dnev

en_red-
193983.html?rand=0
.4984574900008738

#comments 

ror 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! 
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499 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/stanishev_s
_ultimatum_kam_at
aka_za_predsrochni

_izbori-
193968.html?rand=0
.8806872726418078

#comments 

ror 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се стига до 
оставка. Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си 
узаконят мизериите и на Цветанов да му се 

размине. Никаква оставка!  

500 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/otmenih
a_shestvieto_v_pod
krepa_na_premiera-
193991.html?rand=0
.661870688199997#

comments 

ror 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се стига до 
оставка. Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си 
узаконят мизериите и на Цветанов да му се 

размине. Никаква оставка!  

501 

http://www.standartn
ews.com/krimi/povdi
gnaha_obvinenie_n
a_dimitar_avramov-
193987.html?rand=0
.0316305204760283

2#comments 

ror 

Той покрай Фидосова се научил на подкупи и 
такива неща. Пустите му ГЕРБ - един читав при тях 
няма. Все едно са ги назначавали по конкурс. Стига 
толкова герберски милиционери и престъпници 

502 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/na_zhivo
_protesti_za_12_pat

-
193882.html?rand=0
.989983762614429#

comments 

ror 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се  

503 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/prokurat
urata_podhvana_pol

etite_na_borisov-
193857.html?rand=0
.3608207504730671

6#comments 

ror 
Крайно време беше! Борисов използвал държавата 
за лично такси и касичка. 4 млрд не се правят току-

така. 

504 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-

obshtestvo/edinades
eti_den_na_protesti

_v_stranata-
193733.html?rand=0
.5422380855306983

#comments 

ror 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се  
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505 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/26/oresha
ro-pusni-kokala-bez-
boi.191871#comme

nt-newest 

trayanpetkov 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се стига до 
оставка. Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си 
узаконят мизериите и на Цветанов да му се 

размине. Никаква оставка!  

506 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/26/dnes-
pred-parlamenta-
kafeta-domati-i-

chudati-
deputati.191941#co

mment-newest 

trayanpetkov 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! 

507 

http://dnes.bg/obsht
estvo/2013/06/26/v-
sdvr-imalo-signali-

za-gotveni-
provokacii-na-

protestite.191908#c
omment-newest 

trayanpetkov 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! 

508 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/26/oresha

rski-v-petyk-da-
obiavi-che-se-
otteglia-zovat-

desnite.191933#co
mment-newest 

trayanpetkov 

Десните се чудят как да се намърдат в парламента, 
а Герберите отчаяно наливат пари в опити за 

саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! 

509 

http://dnes.bg/obsht
estvo/2013/06/26/izv
ejdat-deputatite-ot-

ns-prez-stranichnite-
vhodove.191913#co

mment-newest 

trayanpetkov 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се стига до 
оставка. Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си 
узаконят мизериите и на Цветанов да му се 

размине. Никаква оставка!  

510 

http://dnes.bg/sofia/
2013/06/26/fandyko

va-kym-
protestirashti-neka-

vsichko-e-
mirno.191905#com

ment-newest 

trayanpetkov 
Протестите никога не са били усмихнати, а 

платени. ГЕРБ наливат много пари в тях в опитите 
си да саботират правителството! 

511 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/26/ostavk
ata-na-kabineta-ne-

bila-na-dneven-
red.191923#comme

trayanpetkov 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! 
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nt-newest 

512 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/26/manol

ova-nai-kurnaz-
izleze-prez-zadniia-

vhod-na-
ns.191919#commen

t-newest 

trayanpetkov 
Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 

протест ги свалиха.  

513 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/26/kadiev

-ne-shte-izbori-
sega-iska-ns-da-si-
raboti.191920#com

ment-newest 

trayanpetkov 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се стига до 
оставка. Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си 
узаконят мизериите и на Цветанов да му се 

размине.  

514 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/26/levicat
a-speshno-se-sybra-
stanishev-zasega-

mylchi.191882#com
ment-newest 

trayanpetkov 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! Трябва да дадем шанс 

на правителството на Орешарски! 

515 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/26/stanis

hev-dopuska-
predsrochen-vot-

ako-ataka-ne-vleze-
v-

ns.191901#commen
t-newest 

trayanpetkov 

Герберите отчаяно наливат ресурси в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! Трябва да дадем шанс 

на правителството на Орешарски! 

516 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/26/iskam-

da-se-pribera-
proplaka-conev-

pred-
ns.191906#commen

t-newest 

trayanpetkov 
Протестите никога не са били усмихнати, а 

платени. ГЕРБ наливат много пари в тях в опитите 
си да саботират правителството! 

517 

http://dnes.bg/politik
a/2013/06/26/mvr-
shefyt-pod-obsada-
vadiat-go-ot-ns-s-

kordon.191898#com
ment-newest 

trayanpetkov 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се стига до 
оставка. Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си 
узаконят мизериите и на Цветанов да му се 
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размине. Никаква оставка!  

518 

http://www.novini.bg
/news/143972-

%D0%B2%D1%8A
%D1%82%D1%80
%D0%B5%D1%88
%D0%BD%D0%B8
%D1%8F%D1%82-
%D0%BC%D0%B8
%D0%BD%D0%B8
%D1%81%D1%82
%D1%8A%D1%80-
%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%BA

%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D0%B2
%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D0%BB
%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE-
%D0%BD%D0%B5-
%D1%81%D0%B5
%D0%B4%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%BD
%D0%B5%D0%B2
%D0%B5%D0%BD-
%D1%80%D0%B5
%D0%B4.html#com

ments 

ror 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100. В никакъв случай не трябва да се стига до 
оставка. Това ще рече ГЕРБ да се върнат и да си 
узаконят мизериите и на Цветанов да му се 

размине. Никаква оставка!  
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519 

http://www.novini.bg
/news/143958-

%D0%BC%D0%B0
%D0%BD%D0%BE
%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B0-
%D1%85%D0%BE
%D0%B4%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%86%D1%8A
%D1%80%D0%BA
%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE
%D0%BA%D0%B0
%D1%82%D0%BE-
%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D1%82
%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B8
%D1%80%D0%B0
%D1%89%D0%B8
%D1%82%D0%B5-
%D0%B8%D1%81
%D0%BA%D0%B0

%D1%82-
%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%B0
%D0%B2%D0%BA
%D0%B0.html#com

ments 

ror 
Протестите никога не са били усмихнати, а 

платени. ГЕРБ наливат много пари в тях в опитите 
си да саботират правителството! 

520 

http://www.novini.bg
/news/143963-

%D0%B3%D0%B5
%D1%80%D0%B1-
%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%B2
%D0%B8%D1%85

%D0%B0-
%D1%83%D1%81
%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B8

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

%D0%B5-
%D0%B2-

%D0%BF%D0%B0
%D1%80%D0%BB
%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D0%BD

ror 

Няма по-нахални от ГЕРБ. Веднага сменят 
плочата, като не им оттърва. Все едно те не бяха 
тези, които си напечатаха 400 000 бюлетини и не 

подмениха вота! НИКОГА ПОВЕЧЕ ГЕРБ! 
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%D1%82%D0%B0.
html#comments 

521 

http://www.novini.bg
/news/143974-

%D0%BA%D1%80
%D0%B0%D1%81
%D0%B8%D0%BC
%D0%B8%D1%80-
%D0%BF%D1%80
%D0%B5%D0%BC
%D1%8F%D0%BD
%D0%BE%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0
%D0%B1%D0%B8
%D0%BD%D0%B5
%D1%82%D1%8A

%D1%82-
%D1%82%D1%80
%D1%8F%D0%B1
%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-
%D0%BE%D1%87
%D0%B5%D1%80
%D1%82%D0%B0

%D0%B5-
%D0%BD%D1%8F
%D0%BA%D0%B0
%D0%BA%D0%B2

%D0%B0-
%D1%8F%D1%81

%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5
%D1%80%D1%81
%D0%BF%D0%B5
%D0%BA%D1%82
%D0%B8%D0%B2
%D0%B0.html#com

ments 

ror 

Герберите отчаяно наливат пари в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! Трябва да дадем шанс 

на правителството на Орешарски! 
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522 

http://www.novini.bg
/news/143978-

%D0%BC%D0%B5
%D0%B3%D0%BB
%D0%B5%D0%BD

%D0%B0-
%D0%BA%D1%83
%D0%BD%D0%B5
%D0%B2%D0%B0-
%D0%B1%D1%8A
%D0%BB%D0%B3
%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D1%8F-
%D1%82%D1%80
%D1%8F%D0%B1
%D0%B2%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0
%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D0%B2

%D0%B8-
%D0%B4%D0%B2

%D0%B5-
%D0%BA%D1%80
%D0%B0%D1%87

%D0%BA%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0
%D0%BF%D1%80
%D0%B5%D0%B4.

html#comments 

ror 

И тя видя възможност да се върне в парламента и 
веднага си впи зъбите. Трябва да дадем шанс на 
Орешарски, защото алтернативата за мутрите 

ГЕРБ. 

523 

http://www.novini.bg
/news/143956-

%D1%81%D1%82
%D0%BE%D0%BB
%D0%B8%D1%87

%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1
%D1%89%D0%B8

%D0%BD%D0%B0-
%D0%BD%D1%8F
%D0%BC%D0%B0-
%D0%B4%D0%B0-
%D0%B8%D0%BC

%D0%B0-
%D1%88%D0%B5
%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B8

%D0%B5-
%D0%B2-

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

ror 
Протестите никога не са били усмихнати, а 

платени. ГЕРБ наливат много пари в тях в опитите 
си да саботират правителството! 
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%D0%BD%D0%B0-
%D0%BE%D1%80
%D0%B5%D1%88
%D0%B0%D1%80
%D1%81%D0%BA
%D0%B8.html#com

ments 

524 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/oresharski_v
se_pak_shte_ima_tr
ima_vitsepremieri-

194091.html?rand=0
.1624386385083198

5#comments 

kork 
Време е вече правителството да заработи. Успех 

на Орешарски - никак няма да му е лесно с 
опозиционните хватки на ГЕРБ 

525 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/na_zhivo
_na_kafe_pred_parl
amenta_vtori_den-

194076.html?rand=0
.2127568651922047

#comments 

kork 

Герберите отчаяно наливат ресурси в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! Трябва да дадем шанс 

на правителството на Орешарски! 

526 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/parlamentat
_sabra_kvorum_zap
ochva_zasedanie-

194084.html?rand=0
.7824188461527228

#comments 

kork 

Герберите отчаяно наливат ресурси в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине! Трябва да дадем шанс 

на правителството на Орешарски! 

527 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/oresharski_p
ada_do_chasove_tv

ardyat_v_gerb-
193990.html?rand=0
.5667411042533954

#comments 

kork 
ГЕРБ се чудят какво да измислят. Герберите 
отчаяно наливат пари в опити за саботажи и 

блокаж на държавата. 
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528 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/prokuraturat
a_pogva_oshte_edi
n_deputat__shteryo

_shterev-
194093.html?rand=0
.4865901097749768

5#comments 

kork Трябва да заработи правителството и нещата ще 
се оправят. 

529 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/deputatite_iz
braha_novite_vitsep

remieri-
194098.html?rand=0
.6911186860105126

#comments 

kork 
Време е вече правителството да заработи. Успех 

на Орешарски - никак няма да му е лесно с 
опозиционните хватки на ГЕРБ 

530 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
obshtestvo/na_zhivo
_na_kafe_pred_parl
amenta__vtori_den-
194076.html?rand=0
.2342319546288616

#comments 

kork 
ГЕРБ се чудят какво да измислят. Герберите 
отчаяно наливат пари в опити за саботажи и 

блокаж на държавата. 

531 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/parlamentat
_sabra_kvorum_zap
ochva_zasedanie-

194084.html?rand=0
.922528596096728#

comments 

kork 
Време е вече правителството да заработи. Успех 

на Орешарски - никак няма да му е лесно с 
опозиционните хватки на ГЕРБ 

532 

http://www.standartn
ews.com/balgariya-
politika/naydenov_b
oynata_tehnika_e_v
_plachevno_sastoya

nie-
194121.html?rand=0
.0833849420561168

#comments 

kork 

 Ми те ГЕРБ сигурно са разпродали и са взели 
комисионите от годните техники и сега са останали 
само развалението и остарелите, дето никой не ги 

е искал на черния пазар. 

533 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54855#id_4734956 

tanin 

Така е. Време е да заработи правителството и то 
поне няколко месеца, за да видим фактически 

резултати. Герберите се чудят какво да измислят и 
тия протести стават все по инсценирани и по-
инсценирани - не може да се протестира срещу 
правителство, което няма един реален работен 

ден. 
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534 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54857#id_4734963 

tanin 

В основата на протестите са ГЕРБ, които не искат 
да си дават заграбените милиони. Герберите 
отчаяно наливат ресурси в опити за саботажи и 
блокаж на държавата.В никакъв случай не трябва 
да се стига до оставка. Това ще рече ГЕРБ да се 
върнат и да си узаконят мизериите и на Цветанов 
да му се размине! Трябва да дадем шанс на 

правителството на Орешарски! 

535 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54858#id_4734981 

tanin 
Време е вече правителството да заработи. Успех 

на Орешарски - никак няма да му е лесно с 
опозиционните хватки на ГЕРБ 

536 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54859#id_4735002 

tanin Айде честито! И не само да седне на подсъдимата 
скамейка, ами и да го осъдят! 

537 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54860#id_4735007 

tanin ЕVN да съби ГЕРБ, не България. ГЕРБ крадяха 
българският народ с надписаната зелена енергия. 

538 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54851#id_4735010 

tanin 
Орешарски каза, че ще маха всички срещу които 
има недоволство. Затова трябва да му се даде 

шанс! 

539 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54851#id_4735010 

tanin 
Браво на прокуратурата. Орешарски каза, че ще 
маха всички срещу които има недоволство. Затова 

трябва да му се даде шанс! 

540 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54861#id_4735017 

tanin 
Не подкрепям Волен, но в случая е прав - не може 

герберите да спират функционирането на 
държавата само защото на тях не им е угодно 

541 
http://www.segabg.c
om/article.php?id=6
54841#id_4735023 

tanin 

Е как ще са реални? Нали правителството трябва 
да заработи най-накрая?? А кой ще плаща за нови 
избори? Не трябва да се забравя, че есента е 

студен сезон и цените на тока да  не ни изненадат 
пак. Ясно е, че ГЕРБ плащат за да се поддържат 
протестите и то защото на ГЕРБ не им оттърва да 

не са управляващи. 

542 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
27/2090985_citat_n
a_denia_protestirat_
zamojnite_zashtoto_
shte_im/?p=0#addc

omment 

croushet 

В основата на протестите са ГЕРБ, които не искат 
да си дават заграбените милиони. Герберите 
отчаяно наливат ресурси в опити за саботажи и 
блокаж на държавата.В никакъв случай не трябва 
да се стига до оставка. Това ще рече ГЕРБ да се 
върнат и да си узаконят мизериите и на Цветанов 

да му се размине!  

543 

http://www.dnevnik.
bg/analizi/2013/06/2
7/2090924_ot_blogo
vete_dans_protest_
a_kervanut/?p=0#ad

dcomment 

croushet 

Герберите отчаяно наливат ресурси в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине!  
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544 

http://www.dnevnik.
bg/detski_dnevnik/2
013/06/27/2090374_
decata_i_protestite_
ili_zashto_s_hlapeta
ta_triabva_da/?p=0#

addcomment 

croushet 

В основата на протестите са ГЕРБ, които не искат 
да си дават заграбените милиони. Герберите 
отчаяно наливат ресурси в опити за саботажи и 
блокаж на държавата.В никакъв случай не трябва 
да се стига до оставка. Това ще рече ГЕРБ да се 
върнат и да си узаконят мизериите и на Цветанов 

да му се размине!  

545 

http://www.dnevnik.
bg/video/2013/06/27
/2090891_na_kafe_
pred_parlamenta_-

_vtori_den_hronolog
iia_video/?p=0#addc

omment 

croushet 

В основата на протестите са ГЕРБ, които не искат 
да си дават заграбените милиони. Герберите 
отчаяно наливат ресурси в опити за саботажи и 

блокаж на държавата 

546 

http://www.dnevnik.
bg/razvlechenie/201
3/06/26/2090781_m
uzikantite_i_aktyorit

e_-_po-
sploteni_ot_vsiakog
a_na/?p=0#addcom

ment 

croushet 
ГЕРБ са си напазарували протести и отчаяно 

наливат ресурси в опити за саботажи и блокаж на 
държавата 

547 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
27/2091314_ataka_
blokira_orlov_most_
shte_vuvejda_red_v
_durjavata/?p=0#ad

dcomment 

croushet 
Не подкрепям Волен, но в случая е прав - не може 

герберите да спират функционирането на 
държавата само защото на тях не им е угодно 

548 

http://www.dnevnik.
bg/video/2013/06/27
/2091008_parlament
ut_izbra_dvamata_n
ovi_vicepremieri_v_
kabineta/?p=0#addc

omment 

croushet 

Време е вече правителството да заработи. Успех 
на Орешарски - никак няма да му е лесно с 

опозиционните хватки на ГЕРБ, които са в основата 
на протестите. 

549 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
27/2090899_ataka_
osiguri_kvorum_za_
rabotata_na_parlam
enta/?p=0#addcom

ment 

croushet 

Крайно време е да заработи правителството. ГЕРБ 
не могат да преживеят загубата и сега се чудят 
какво да измислят само и само да му пречат да 

работи. 

550 

http://www.dnevnik.
bg/video/2013/06/27
/2090891_na_kafe_
pred_parlamenta_-

_vtori_den_hronolog
iia_video/?p=0#addc

omment 

croushet 

Герберите отчаяно наливат ресурси в опити за 
саботажи и блокаж на държавата.В никакъв случай 
не трябва да се стига до оставка. Това ще рече 

ГЕРБ да се върнат и да си узаконят мизериите и на 
Цветанов да му се размине!  
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551 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
27/2091177_bjuletin
ite_ot_kostinbrod_bil
i_godni_no_niamalo
/?p=0#addcomment 

croushet 

Да бе да! И един мармот завива шоколад в 
станиол. На друг ги разправяйте тези приказки за 
лека нощ. ясно е, че ГЕРБ готвеха подмяна на 

вота. 

552 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
27/2091396_jurnalis
ti_vidiaha_v_obrusht
enieto_na_mikov_o
pit_za/?p=0#addco

mment 

croushet Не всички, но голяма част от медиите са платени 
или изпълняват поръчки. 

553 

http://www.dnevnik.
bg/bulgaria/2013/06/
27/2091368_ekspert
ite_koito_izkljuchiha
_tjutjun_i_hamlet_ot
/?p=0#addcomment 

croushet 

То това бяха герберските лимонки под прикритие, 
които избухнаха в много подходящ момент. 

Герберите дето са сложили този план да обяснят 
защо се изключват Тютюн и Хамлет. 

554 

http://www.dnevnik.
bg/biznes/companii/
2013/06/27/2091326
_krasin_dimitrov_e_

noviiat_zam-
ministur_na_ikonomi
kata/?p=0#addcom

ment 

croushet 

Крайно време е да заработи правителството. ГЕРБ 
не могат да преживеят загубата и сега се чудят 
какво да измислят само и само да му пречат да 

работи. 

555 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
26/2090737_protest

ut_-
_purva_momentalna
/?p=0#addcomment 

croushet 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100  

556 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/

27/2090963_aej-
bulgariia_mediite_n
e_sa_vinovni_zaradi
_loshite/?p=0#addc

omment 

croushet Е, не е като да няма и платени медии 

557 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
26/2090727_kriza_i
_v_parlamenta/?p=0

#addcomment 

croushet 

Все повече ми става ясно, че всичко е режисирано 
от ГЕРБ, които не могат да преглътнат, че точно с 
протест ги свалиха. В София – население 1 300 000 
излизат на протест между 3 най много до 10 000, а 
във Варна – население 475 000 излизат на протест 

100  
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558 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
27/2091414_bnt_i_a
bro_sus_suvmestna
_deklaraciia_sreshtu
_mihail/?p=0#addco

mment 

croushet Е, не е като да няма и платени медии 

559 

http://www.capital.b
g/politika_i_ikonomi
ka/bulgaria/2013/06/
27/2091005_borbat
a_s_bednostta_i_m
ejdufirmenata_zadlu

jnialost_-
/?p=0#addcomment 

croushet 

Крайно време е да заработи правителството. ГЕРБ 
не могат да преживеят загубата и сега се чудят 
какво да измислят само и само да му пречат да 

работи. 

560 

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

fokus/441/a/daniela-
bobeva-poloji-

kletva-kato-
vicepremier-po-
ikonomicheskite-

vyprosi,153354/#co
mment-newest 

jelenski 

Крайно време е да заработи правителството. ГЕРБ 
не могат да преживеят загубата и сега се чудят 
какво да измислят само и само да му пречат да 
работи. Приоритет №1 за кабинета Орешарски е 
увеличаване доходите на хората, приоритет №2- 
намаляване цената на тока, приоритет №3- борба с 
корупцията и от там нататък всичко останало. И 

намаляване на безработицата 
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