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Антон Кутев 
 

ИНТЕРНЕТ АКТИВНОСТИ 
ОТЧЕТ 

04.10.-17.10.2013 
 

ОБЕМ НА СЕДМИЧНАТА АКТИВНОСТ 

I. През отчетния период са публикувани 1005 коментара, позиционирани във Facebook и 
във форумите под публикации в 36 онлайн базирани медии. Генерираните коментари 
не само подкрепят общо политиката на правителството, но вече и разясняват 
конкретните политики по сектори  и „превеждат” на популярен език очаквания ефект от 
предприеманите управленските мерки. Отделя се особено внимание на активно 
популяризиране на позициите на БСП като мандатоносител по теми, които силно 
поляризират общественото мнение - напр. за тютюнопушенето, съкращенията в 
администрацията, бежанците, съдебни казуси. 

Линкове и съдържанието на постовете, както и пропорционалното им разпределение в 
отделните форуми е представено в приложенията към този документ:  

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Пропорционално разпределение на коментарите по брой  

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Публикувани коментари във Facebook 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Публикувани коментари във форуми  

II. За да се реагира адекватно на актуалните политически теми през отчетния период беше 
създадена нова тематична Facebook група, освен трите, които в процеса на кампанията 
са изградени и активно развивани – “Къде са парите за бежанците”. В новата група ще се 
комуникират тези и факти свързани с работата на правителството и активността на 
управляващото мнозинство по все по-мащабно разрастващият се проблем с бежанците 
на територията на България. Целта е, с помоща на интегриран микс от  всички онлайн 
комуникационни инструменти да се противодейства и балансират опитите на 
опозицията и някой политически формации да манипулират общественото мнение в 
опасна и грешна посока. Създадените за целите на проекта четири тематични Facebook 
групи се налагат като форуми за нецензурирана обмяна на идеи и мнения. Това е 
успешна стратегия и към момента:  
  в групата „Има ли шанс България“ са привлечени 6 480 членове,  

  в групата „Бойко уплашен с подвита опашка” има 5 212 члена. 
  в групата „ГЕРБ ни подслушват. СТИГА ВЕЧЕ! ПРЕКАЛИХА!” имаме 4 013 члена, а 

  в групата „ Къде са парите за бежанците” вече има 408 члена и техния брой бързо 
нараства. 
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АНАЛИЗ НА АКТУАЛНИТЕ ТЕМИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  

На база ежедневния мониторинг на онлайн пространството през отчетния период се 
открояват следните основни теми, по които активно са комуникирани тезите, генерирани 
въз основа на медийното отразяване на изяви на ключови фигури от БСП: 

1. ГЕРБ 

 втори вот на недоверие,  

 съдебни дела на видни гербери,  
 проблеми с еврофондовете,  

 АЕЦ Белене,  
 пари за бежанците,  

 казуситие Иванов и Пеевски,  
 чиновнически бонуси,  

 тефтера на Златанов,  
 казуса Хохегер,  

 охраната на Цветанов,  
 законопроект на Пеевски за медиите 

 Реакции във форумите и мрежите: 

− ГЕРБ си играят на вотове, защото не знаят какво да правят в парламента. 
− Не могат да намерят теми за вотовете, не могат да ги защитят и затова бягат 
от дебат в залата. 

− От Европа опровергаха ГЕРБ за еврофондовете, но те си пеят същата песен. 
Гроздето е кисело, щом те не управляват. 

− В тефтера на Златанов лъсват управленските методи  ГЕРБ – държавен рекет 
и политическа саморазправа. 

− Затвор за Цветанов – делото му най-после тръгна, да се надяваме да завърши 
с присъда. 

− За какво му е охрана на Цветанов – да се пази от народната любов ли. 

− На Борисов не му прилича да обвинява други в съпричастност към СИК – 
Иванов е бил за кратко там, докато той години е ръководил мутренски 
бизнес. 

− Пеевски внася закон за прозрачност в медииите – значи ще се бори срещу 
себе си. 
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 Послания: 

− Неспирните вотове на недоверие не са политика, а инат.  
− ГЕРБ започнаха да понасят негативите от несериозното си поведение – вече 
никой не ги взема насериозно. 

− На герберите въобще не им пука за хората - нали се нагушиха като за 
последно докато бяха на власт, а сития на гладния не вярва. 

− Въпреки че бюджетът не търпи отлагане, ГЕРб бави с безсмислени вотове 
работата на парламента.  

− ГЕРБерите искат да ходят на работа, защото със заплатите си издържат 
семейства и плащат креди. Станишев правилно казва, че депутатите на ГЕРБ 
са заложници на волята на лидера си. Не са като Борисов и на Цветанов, 
които докато бяха на власт си заделиха  достатъчно пари за черни дни. 

− Нелепо е ГЕРБ да внасят вот на недоверие и после да не присъства на 
обсъждането. А остането им в парламента е признание, че платения 
"протест"се провали. 

− Делото на Цветанов най-после стартира. Германският „защитник” на 
Цветанов беше неприятно изненадан, че екскурзията му остана без резултат. 
А що се отнася до оценките му - обяснимо е, на преклонна възраст хората 
започват и да се объркват. 

− Германецът не е доволен от ролята си, защото е пратен тук да защитава 
статуквото - ако се разплетат нещата у нас (за МВР закрилата на крими 
контингента), ще има последици и в Европа. 

− Съдът осъди България заради произвола на Цветанов – не хората, а той 
трябва да плати глобата като продаде един от многобройните си 
апартаменти. 

− Който е режисирал спектакъла, той да плаща и глобата. Защо да плащат 
бедните българи и болните деца заради гупостите на Цветанов. 

− Цвинокио може да отрича, че е виновен, но прокурорът е прав, че акцията по 
задържането на Гуцанов е на МВР и беше  обявена за успешна "полицейска 
работа". 

− Смешно и жалко, но след тази реторика пак обикновените българи ще 
плащат заради грешките му. 

− Цветанов задава отклоняващ вниманието въпрос (за Хохегер) за да прикрие 
невъзможността да отговори на неприятните въпроси, които му адздават 
журналистите.  

− Защо да му плащаме на Ц.Цветанов всеки месец по 40 бона за престиж и 
охрана. Това е храната на 450 бедни и болни българи (възрастни и деца) за 
цял месец. 
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− Защо толкова е чакал Цветанов и не е поискал по-рано да му свалят 
охраната, че "да се почувства свободен". Щом му я взеха и вече не я иска. 

− Заради информацията в този тефтер И.Ф си подаде оставката и напусна 
парламента и ГЕРБ. Защо Б.Б. и Ц.Ц. не искат или не смеят да го направят. 

− Иванов е бил само 2 месеца служител, докато Борисов годинини наред е бил 
в средните управленски нива на СИК. Кой кого трябва да пита за миналото 
му.  

− Въпросът наистина е "къде са парите" - около 15 млн. евро, приведени от 
Бежанския фонд на ЕК още миналата година. По официални данни на 
Кр.Георгиева около 12 млн. евро са изразходвани за подобряване на 
границата (а тя въобще нищо не спира), но се губят безследно около 3 млн. 
евро. На този съвсем конкретен въпрос трябва да отговори ГЕРБ - къде са 
парите за бежанците.  

− Щом като според бившия министър Добрев проектът Белене е корумпиран, 
защо е продължил да плаща до последно по него, въпреки че официално го е 
прекратил. Къде се парите?  

− Дянков най-после трябва да отговаря за безхаребното си и некадърно 
управляние - за хората пари нямаше, но за бонуси и задгранични круизи на 
приближените му чиновници имаше в изобилие.  

− На обикновените българи показваха как да затягат дупките по колана, а за 
герберската администрация винаги е имало бонуси. Защо и Дянков не 
отговаря за същото като тази самопремирала се „калинка”, но в по-големи 
мащаби.  

− Решенията на Конситуционния съд не се коментират, а се изпълняват. Факт, 
че гербески съдии също отхвърлиха искането за прекратяване на 
депутатския мандат на Пеевски, значи си има юридически основания за 
това. Точка по въпроса. 

− ГЕРБ не трябва да определя решението на КС за Пеевски като  „странно” - 
решенията на този съд не се коментират, а се изпълняват.  

− Заради амбицираността на Пеевски лидерите на ГЕРБ настръхнаха като го 
видяха начело на ДАНС. На страха очите са големи, а тях не им се ходи в 
затвора. 

− Въпреки че Пеевски не е симпатичен, не е редно чужди медии да обсъждат 
решение на българския Конституционен съд, а българите вместо да се 
засегнем да им пригласяме. 

− Поредната манипулация на ГЕРБ. Еврофондовете не са спрени, дори сме 
първи по усвояването им за първите 9 месеца на 2013 година. 

− Лъсна колко несъстоятелни са мотивите на ГЕРБ за вота на недоверие. След 
като говорителят на еврокомисан Хан опроверга герберските инсинуации, 
Цветанов се скри зад Павлова и Дончев, "които го били подвели". 
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− Вярно, че Лиляна Павлова е с доста мощно снага, но не е много мъжествено 
Цветанов да се крие зад полата й. Дори няма сили да признае,че е сгрешил за 
еврофондоветесе извини.  

− Логично е точно Пеевски да напише закон за медиите - та нали повечето са 
негови, Щом е автор на този закон, значи прозрачността трябва да бъде 
въведена първо в неговите медии. А това е добре.  

− Цяло чудо е, че ГЕРБ работили по същество в парламента и дори 
подкрепили законопроекта на левицата за данъците. Сигурно са им 
дръпнали ушите от Брюксел. 

2. Правителството на Пл.Орешарски  

 Вотове 
 Протести 
 Бежанци 

 Промени в законите 
 Съкращения в администрацията и реакциии на синдикатите 

 Реакция във форумите и мрежите: 

− Най-големият успех на правителството е, че оцеля. 

− Орешарски не говори много като предшественика си, но го прави точно на 
място. 

− Лесно е да блокираш Орешарски, я да го бяха направили на Борисов.   
− Трудно ще му бъде на новото правителство с изпразнена от ГЕРБ хазна и 
проблеми във всички сектори. 

− С неадекватното си поведение ГЕРБ бетонира това правителство. 

 Послания: 

− Поредния безсмислен вот на недоверие.  
− ГЕРБ си играе на политика, но докато порасне ще направи от парламента 
пародия.  

− Герберите са свикнали само да грабят, а когато трябва да минат в опозиция 
просто са неадекватни. 

− ГЕРБ внася вот срещу "цикламеното костюмче", както Борисов описа 
министъра на регионалното развитие. Вероятно смята, че само Лилето му 
може да носи пембени костюмчета, от които да преливат телеса. 

− Мотивите на вота не само не са написани добре, те просто липсват.  
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− Магистралите са нужни на джиповете на самопровъзгласилия се елит, 
защото не всички могат да се вредят в правителствения самолет. Останалите 
пътища са  важни за обикновените незначителни българи, които си трошат 
колите и краката по тях всеки ден. 

− ГЕРБ не може да се държи като сериозна политическа партия, но с 
игричките си съсипаха най-важния инструмент на опозицията  за коректтив 
на управляващите - вота на недоверие.  

− Нелепото и инфантилно поведение на ГЕРБ е продукт на нереализирани 
властови амбиции, но така рушат демократичните основи на държавата. 

− Все при ГЕРБ стават "технически грешки" - я в подписите на безсмислените 
им вотове, я в отпечатаните за изборите бюлетини. 

− Вотовете вече се подписват предварително, дори от напуснали депутати.  

− За последно са изнудили напусналата депутатка от ГЕРБ да разпише за 
няколко вота напред, защото както е тръгнало не се знае дали ще могат в 
бъдеще да съберат нужната бройка подписи. 

− Платените "протестиращи", допълнени с футболните агитки и скинхедс, 
въобще не са гражданското общество. Гражданите се отвратиха от жанра 
"уличен политически водевил" и са си по домовете 

− Това правителство има социално-ориентирана политика, но трябва да 
намери отнякъде пари, защото ГЕРБ им завещаха празна хазна. 

− Съкращенията са необходими - щата на държавните служители e прекалено 
раздут, а не си вършат работата.  

− Оптимизация на държавната администрация е необходима - много от 
служителите са назначавани без конкурс и не притежават необходимите 
качества за заеманата позиция. 

− Хората вече не вярват на тези богати  "синдикалисти", които проспаха 
четири години докато ГЕРБ уволняваше експерти  за да назначава по 
политическа целесъобразност. Синдикатите не смееха да се обадят, доир 
напуснаха тристранката,  за да не се занимае с тях МВР. 

− Синдикатите са съгласни, че администрацията е раздута, ама са против 
съкращенията - колкото разговор да става. 

− Вярно е, че Орешарски не е диктатор като предишния премиер. Затова сега 
могат да му блокират кортежа, а медиите да си пишат каквото си искат. 

− Парламентът трябва спешно да направи законодателни промени и да приеме 
предложенията на правителството. Субсидиите на нашите ферми и на 
фирмите от преработвателната промишленост са в пъти по-малки от тези на 
западните компании. Лихвите по кредитите и финансирането ни пък са 2-3 
пъти по-големи. Как  да имаме производство и да сме конкурентноспособни. 
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− Хуманно е да се приемат бежанците, още повече че България е подписала 
международна конвеция по въпроса и е задължена. 

− Еврокомисар Кр.Георгиева досега нищо не е направила и може би затова й 
помпат рейтинга агенциите. България е задължена по международна 
конвенция да приема бежанци, но половината от тях наистина не са 
сирийци, а икономически емигранти от Африка, на които не можем да 
помогнем. 

− Правителството ще получи финансова и организационна помощ за 
бежанците от Сирия. Миналата година получихме пари от Бежанския фонд, 
но ГЕРБ са си "оползотворили" помежду си средствата и сега липсват. Този 
транш няма как да не бъде отчетен при вземане на новото решение. 

− Проблемът с бежанците наистина не търпи отлагане. Новият шеф на 
Агенцията за бежанците показва, че когато има воля държавната 
администарция може да работи качествено и да свърши работа бързо и в 
срок 

− Права е Буруджиева - стига кръпки и ремонтиране на законите на парче. 
Нужен е нов закон за движение по пътищата, но трябва да се осигури 
ефективен контрол - иначе всичко е само добри пожелания. 

3. Президентът Плевнелиев  

 Скандал с журналистгическо разследване за имотите му 
 Отказа му да свика КСНС 

 Казуса с фалшифите бюлетини на изборите 

 Реакции във форумите и мрежите: 

− Пир по време на чума.  
− Ситият на гладния не вярва. 
− Оставка за чехльо. Ако има съвест да се оттегли. 
− Плевнелиев и Прокопиев са заедно в имотните далавери.  

− Защо не иска да свика КСНС - как може да казва, че „не вижда драматична 
ситуация с бежанците”. 

− Кой назначи Плевнелиев, защото определено не действа като избран от 
народа президент. 

− Трябва да се направи пълна проверка на имотното състояние на президента. 

 Послания: 
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− Държавният глава и сега е зависим - от ГЕРБ и олигархичния кръг около 
в."Капиал". Ако вместо празни думи беше показал поне един документ, 
можеше да очаква медиите да се извинят. 

− Това е началото на края на политическата кариера на президента. 
− Този негов имот в Гърция беше последната капка, която преля търпението 
на хората към президента. Вместо да се обяснява голословно, да беше 
показал документи на медиите.  

− Няма атака срещу него - той и сега е удобен и зависим от един олигархичен 
кръжец, които си играе на политика. 

− Не харесвам Бареков, но в случая е прав - уличаващите документи разкриват 
морала на конкретния човек, който по случайност се оказа начело на 
държавата. Въобще не става въпрос за президентската институция.  

− Дори да не е незаконно, направеното от него е неморално (а иска  да е 
морален съдник на нацията). 

− На президента му тръгна още отначалото накриво - фалшифицирания му 
избор (справка Костинбродската печатница) е обществена тайна, поздрави 
войската с пискливо гласче, а после и народа за нова година пред 
американски планина, лъснаха офшорните му далавери, подкрепи 
протестите на олигархията (с което разедини нацията), а накрая лъсна и като 
валутен нарушител.  

− Костинбродският сценарий беше проигран от ГЕРБ първо на президентските 
избори, а после на парламентарните. Но първия път не ги хванаха и затова 
сега си имаме президент-гафолог. 

− Служебното правителство на Райков свърши само едно - изпрати го 
посланик в Рим. А беше назначено всъщност за да организира изборите, 
които за малко да провали с участието на гл.секретар на МС при печатането 
на фалшивите бюлетини. Щом е  функция на президента - значи и този гаф  
трябва да се запише в неговата сметка. 

− От медийното разследване става ясно, че трябва да е пренесъл парите в 
куфар през границата, за да ги легализира. Президентът постоянно говори за 
прозрачност  и коректност, а всъщност прави точно обратното. 

− По-добре Цветанов да не беше защитавал президента, защото му направи 
мечешка услуга - един подсъдим хвали друг потенциален такъв. 

− Какво трябва да стане за да свика Президентът Консултативния си съвет.  

− Президентът се страхува да свика Консултативния съвет - да не би да вземат 
решения, които не се вписват в предначертаното от менторите му поведение. 

− Плевнелиев не може да повярва на сирийските бежанци за мизерията им и 
да свика консултативния съвет, когато самият той тъне в разкош. 
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− Ако не свика КС за да се обсъдят стратегически, а не оперативно-
технически) всички проблеми, свързани с бежанската война, която вече ни 
заля, Президентът няма да има възможност да се бори за здравето на 
българската нация. Просто защото скоро нация няма да има. 

− Нашият президент обича дребнотемието и да разединява нацията - сега на 
пушачи и непушачи. А трябва да свика по спешност КС за да се реши 
кардинално какво правим с бежанците - не можем да им откажем подслон, 
но колко компенсации да поискаме от ЕС и какво е решението на проблема. 

− Всички искат проверка на имотното съсстояние на президента, а той се крие 
и се опитва да притиска медиите като ги плаши със съд. 

− Щом Европа забрани офшорки да кандидатстват за финансирани от 
Евросъюза проекти на "Плевнелиев и ко" ще отгърмят. 

− Може предсрочни парламентарни избори да няма, но както е тръгнало със 
сигурност ще им предсрочни президентски избори.  

4. Извънпарламентарната опозиция 

 Протести 
 Реформаторския блок  

 Протестна мрежа 
 Взаимодействия с ГЕРБ  

 Бареков 

 Реакции във форумите и мрежите: 

− Измисленият реформаторски блок не може да реформира дори себе си, 
заради крамолите вътре във формированието. 

− Бареков едва ли ще направи жизнеспособна партия, въпреки медийните 
подкреха на проекта. 

− Безуханова не я мислете - ще усвои едни милиони, за когото трябва. 
− Протестите не сполучиха-  затова ГЕРБ се върнаха в залата и заложиха на 
вотове на недоверие. 

 Послания: 

− Реформаторският блок са зациклили на темата Пеевски. От зомбираното им 
поведение нищо няма да излезе, освен че Президентът за пореден път ще се 
изложи като стане проводник на глупостите им. 

− Вече никой не се интересува от политическите мераци и химери на 
Софиянски. По-скоро хората го "оттеглиха", а не той сам. 
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− ГЕРБ и Протестна мрежа не са спирали да си сътрудничат още от т.нар. 
"протести", които Борисов  яхна. Сега са подхванали същата песен на нов 
глас (т.нар."чисти ръце"), но без резултат - защото нещата им се случват 
основно в интернет, а не в реалния живот. 

− Протестна мрежа иска Пеевски да си покаже данъчната декларация, но тя е 
известна. 

− ДСБ не трябва да пита бежанците икономически нелегални имигранти ли са, 
а да се интересува къде са парите отпуснати от Европа на предишното 
правителство за потягане на границата и общежитията.  

− Губят около 3 млн.евро, а са изхарчени и още 12 млн. за затягане на 
границата (въпреки че прилича на сито, през което който не е пожелал не е 
влязъл). 

− М.Кунева  е готова и на съюз с ГЕРБ само и само да се върне в голямата 
политика. Но от това безпринципно съдружие няма да произлезе нищо 
хубаво за нея и парията й. 

− Докъде може да стигне кариеризмътна на Кунева - на какви принципи  ще се 
съюзява с "неприличната", според собствените й думи ГЕРБ. 

− Вместо да се занимават с пърформанси, протестиращите да бяха помислили 
за бг бизнеса, който изнемогва след скъпите инвестиции за вентилация на 
заведенията. 

− То и сега забраната за пушене не се спазва никъде, но като бутнаха стените 
димът прониква навсякъде. По-добре да се върне частичната забрана и да 
има сепарета за пушачи и непушачи. 

− Начело на протестите са "калинки", които са наясно, че ако не се върне ГЕРБ 
на власт ще трябва да влязат в затвора. Като бившияте шефове на 
„Напоителни системи”. 

− Бареков тръгва много амбицирано, но да видим докъде ще му стигнат силите 
и какво ще произлезе от тези говорилни. 

− Бареков е прав за едно - хората масово настояват да не допускаме ГЕРБ 
отново във властта. 

− Рейтингът на НС спада защото ГЕРБ се държат като клоуни. Но пък на 
хората им стана ясно, че след като не управляват искат да провалят цялата 
страна със себе си. 

− Наистина някой от НСО може да издава информация на протестиращите. 
Коджейков трябва да си ходи - като личен приятел на Борисов досега 
отърваше кожата за няколко големи гафа (атентата срещу Доган, щурма на 
НС, блокирането на кортежа на премиера). Докога ще го търпят - докато се 
случи нещо на премиера ли. 
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− В миналия парламент от трибуната на НС, Сидеров обясни защо подкрепя 
правителството на Борисов. Но след като го използваха, ГЕРБ се 
разграничиха от него.  

− Атака просто ходи на работа за разлика от ГЕРБ, а не подкрепя 
управляващото мнозинство. 

− Главния секрета на МС не е действал на своя глава -  трябва да отговаря и 
служебния премиер, който се самоназначи на пост в Рим. Това беше 
правителство на ГЕРБ-2. 

5. Вътрешнопартийната опозиция  

 Реакция във форумите и мрежите: 

− Старите муцуни се обаждат за да ги забележат. 
− Р.Петков играе „ва банк”, но изглежда обречено. 

− Проектите на Първанов и Дончева са на „изчакване”. Борбата е за влияние и 
власт. 

− Личните нападки на Първанов са извън добрия тон. 
− Овчаров се легитимира като лице на руските интереси у нас. 

 Послания: 

− Р.Петков вече е персона нон грата в БСП и се чуди как да донесе вода от 
десет кладенеца за да покаже, че е прав като китикува. Но пасиансът не му 
се получава защото хората не му вярват. 

− Щом дори Кадиев - основен критикар на правителството и БСП - признава, 
че са наложителни съкращенията в държавната администрация, значи 
всички синдикални плачове са пресилени. 

− Кадиев е прав, че кметицата на София нищо не прави, а се оптива да 
прехвърли отговорността на друг. Но въпроса с бежанците въобще не трябва 
да се обвързва със Шенген - нали европейците се опитват да направят точно 
това. 

− Първанов се чуди как да разцепи БСП. Нека не си измива ръцете с „Атака” 
или с Моника Йосифова. Неговият политически проект е обречен. 

− С какви очи Р.Овчаров ще се прави на опозиция и ще критикува 
правителството за икономическата му стратегия, като е в управата на най-
страшния монопол. Нещата си идват по местата и енергийната мафия 
разкрива лицата си. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

№ ПРОПОРЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ПУБЛИКУВАНИТЕ КОМЕНТАРИ – 04.09.-17.10.2013 

Брой постове 

1. trud.bg  142 

2. 24chasa.bg  101 

3. standartnews.com  2 

4. segabg.com  177 

5. dnevnik.bg  93 

6. capital.bg  22 

7. pressadaily.bg  14 

8. temadaily.bg  1 

9. vsekiden.com  7 

10. 19min.bg  4 

11. dnes.bg  49 

12. cross.bg  3 

13. vesti.bg  106 

14. investor.bg  25 

15. hashtag-bg.com  4 

16. dnes.dir.bg  2 

17. offnews.bg  2 

18. bnews.bg  9 

19. ekipnews.com  1 

20. vevesti.com  1 

21. plovdivskinovini.com  1 

22. svobodennarod.com  1 

23. bezcenzura.bg  4 

24. stroeji.bg  1 

25. silnabulgaria.com  1 

26. freenews.bg  2 
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27. bgmak.eu  11 

28. bulgariautre.bg  3 

29. expressnews.bg  2 

30. frognews.bg  8 

31. blitz.bg  4 

32. bezpartien.com  9 

33. dariknews.bg  1 

34. radio.dariknews.bg  1 

35. novanews.bg  7 

36. facebook.com  184 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПОСТОВЕ за БСП във FB , 04.10.-17.10.2013г. 

  Адрес Потребител Коментар 

1 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Ivan Yanev 

Стана ясно какво е мотивирало протеста 
през лятото - тези хора, прекрасно 

знаят, че ако не върнат ГЕРБ на власт, 
влизат директно в затвора... 

2 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Ivan Yanev Калинките на ГЕРБ си знаят - или на 

власт, или в затвора! 

3 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Ivan Yanev 

Вярно, че на протестите, организирани 
от ГЕРБ, имало и неплатени - такива 
които се опитват да се отърват от 

затвора...хахаха 

4 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Кирил 
Стоянов 

Ало, протестната мрежа защо нещо се 
правите на оглушали, или тази  

информация не тревожи "гражданската 
ви съвест"?! 

5 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Кирил 
Стоянов 

Ето още един интересен въпрос - кои са 
ББ и ЦЦ в тефтера за рекет на 

Ф.Златанов?! 

6 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

Боже, това да си адвокат наистина е 
черна и омерзителна работа... Гнусно, 

ама няма кого да заблуди! 

7 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

Това не е първият път когато блокират 
кортежа на Орешарски, а НСО нехае. 

Лесно е да тероризираш 
универскитетски човек, що е го правеха 
докато ББ беше премиер - щото  със 
сигурност щеше да има жертви след 

протестиращите, нали!?  

8 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

 "Цветята на злото" се надяват да се 
върнат отново начело на държавата 

благодарение на подобни тефтерчета.... 

9 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Кирил 
Стоянов 

Няма да се учудя, ако си е съвсем 
умишлена тази издърнка на НСО. да не 
забравяма, че ген.Коджейков беше 
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назначен с протекцията и е личен 
приятел на ББ! което обяснява много 

неща! 

10 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Кирил 
Стоянов 

Плевнелиев е назначен президент, 
затова се държи така неадекватно  - 
мазни се на кукловодите си и нехая за 
истинските проблеми на страната. Дори 
и консултативния си съвет не иска да 
свика, да не би да решат нещо различно 

от зададеното му поведение... 

11 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Кирил 
Стоянов 

Неудобно ми е как се гъне този човечец 
от немско за да обясни необяснимото си 
присъствие тук... Щото от българско 
право със сигурност не разбира и няма 
как да му е адвокат, пък раздава оценки 

по медиите! 

12 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

 

Кирил 
Стоянов 

И кога го разбра това - за 1 час в 
кантората на адвокат Менков... Жалка 

история! 

13 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Кирил 
Стоянов 

Както пристигна, така си и отиде, 
защото съвсем правилно съдийката си 
направи отвод. Сега вездесъщия 

адв.Менков няма да може да разчита на 
приятелска подкрепа от съда... 

14 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Кирил 
Стоянов 

Парите от българска страна са 
проблема, защото след ГЕРБ и трева не 

никне!. Но пък ББ злорадства... 

15 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Кирил 
Стоянов 

Крайно време е псевдо икономиста 
Дянков да си получи заслуженото - 
защто ни бутна в пропастта и удобно 

изчезна!  

16 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

Ами този въпрос е риторичен, а 
отговорът му е обществена тайна.... :-) 

17 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

Според ББ само Лилянка може да носи 
цикламени костюмчета, от които 

прелива, но не и новата министърка! 
Смешно като мотив за вотна 

недоверие... 
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18 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Марина 
Каменова 

На ББ му се зловиди "оная в 
цикламеното костюмче", а не види 

неговата Лиляна как се носи! Нелепо е 
като мотив за вот! 

19 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Марина 
Каменова 

Червеното костумче на Лилянка не 
отстъпва по нелепост на цикламеното на 
новата министърка. Ама министрите не 
са избирани по красота, та за това да се 
иска оставката на правителството.... 

20 
https://www.facebook.c
om/groups/1502350351

81400/ 

Марина 
Каменова 

Като гледам Лилянка как се е 
пременила, по нищо не отстъпва на 
"цикламеното костюмче" на новата 
министърка. Но на Бб му се зловидя 
наследничката, та и внася вот на 

недоверие... 

21 
https://www.facebook.c
om/groups/1502350351

81400/ 

Марина 
Каменова 

Имената "на злото" тепърва ще 
изпълзяват от разни тефтери за 

шантажиране на хората. Никак не е 
трудно да се отгатне кой се крие зад 

инициалите ББи ЦЦ! 

22 
https://www.facebook.c
om/groups/1502350351

81400/ 

Марина 
Каменова 

Логично е, друго обяснение за 
непрофесионалната охрана на премиера 
и депутатите не може да се намери... 

23 
https://www.facebook.c
om/groups/4292281638

60112/ 

Марина 
Каменова 

След решението на КС по казуса 
Пеевски, е безсмислено да се подлага на 

съмнение депутатския мандат на 
Иванов.... 

24 
https://www.facebook.c
om/groups/4292281638

60112/ 

Марина 
Каменова 

Не е обикновена некадърност тази 
поредица от гафове - "атентат" срещу 
Доган, бял автобус при блокадата на 
НС, неколкократно блокиране кортежа 
на премиера. А Коджейков е личен 

приятел на ББ... 

25 
https://www.facebook.c
om/groups/4292281638

60112/ 

Марина 
Каменова 

По-точно е "герберски наръчник за 
изнудване и политическа репресия"! 

26 
https://www.facebook.c
om/groups/4292281638

60112/ 

Марина 
Каменова 

той по-добре да отговори на въпроса 
кой е ББ в тефтерчето на Златанов... 
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27 
https://www.facebook.c
om/groups/4130348621

42124/ 

Марина 
Каменова 

И мотивите, и вота са изсмукани от 
пръстите и издават политическо 

безсилие. С игричките си ГЕРБ успя да 
унищожи най-силния лост на 
парламентарната опозиция... 

28 
https://www.facebook.c
om/groups/4130348621

42124/ 

Марина 
Каменова 

Не харесвам Пеевски, но за пръв път 
видях уплашени  ББ и ЦЦ, когато за 
кратковлезе в ДАНС! Значи има защо! 

29 
https://www.facebook.c
om/groups/4130348621

42124/ 

Марина 
Каменова 

Е, не е точно така - и съдийката от ГЕРБ 
също подкрепи решението! Значи си 

има правни основания, а не 
политически! 

30 
https://www.facebook.c
om/groups/4130348621

42124/ 

Марина 
Каменова 

Не трябва да се бъркат икономическите 
емигранти от Африка, със сирийските 

бежанци! каракачанов добре е 
отговорил на Кр.Георгиева! 

31 
https://www.facebook.c
om/groups/4130348621

42124/ 

Марина 
Каменова 

Няма начин ГЕРБ да се върнат във 
властта - прекалено се изложиха и 
напарвиха НС за посмешище... 

32 
https://www.facebook.c
om/groups/4130348621

42124/ 

Марина 
Каменова 

Е, какво да говори човек, като кариерата 
на сина му зависи от волята на лидера 

на ГЕРБ?! 

33 
https://www.facebook.c
om/groups/4130348621

42124/ 

Марина 
Каменова 

Някои си мислят, че не сме държава, а 
анархия...а ГЕРБ ги подстрекават! 

34 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

И това го прави бивш министър в 
герберското правителство, с претенции 

за морал! 

35 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Марина 
Каменова 

Не разбирам с какви очи поучава 
българите от трибуната на НС, като знае 

какви ги върши всъщност... 

36 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Марина 
Каменова 

Ало, морализаторката....ГЕРБ удариха 
дъното! 

37 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

Това е морала на "принца" на ГЕРБ в 
пълния му блясък,за какъвто го  
такапровъзгласи личния му бард 

Веселин Маринов ... 
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38 
https://www.facebook.c
om/groups/4292281638

60112/ 
Nona Veleva 

Съгласна съм с Йотова - не е страшно да 
има избори, но точно в този момент е 
самоцелно... Дори ГЕРб едва ли ще 

спечелят нещо от това, а този разход на 
пари може да се даде за бежанците ... 

39 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

Ето го най-моралния ни президент, 
която дори не иска да свика 

Консултатиев съвет за кризата с 
бежанците  - сития на гладния не вярва, 

нали така?! 

40 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова Много поучителна история! 

41 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Марина 
Каменова Пир по време на чума.... 

42 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Марина 
Каменова 

Пирува г-н президентът, а знае ли 
другите българи как преживяват... 

43 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Дори при доказан гаф и опит 
манипулация на аудиторията Цветанов 
няма сили да се извини и да поеме 

вината си?!?  

44 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Лесно е да лъжеш, трудно е да си 
признаеш и да се извиниш след това... 

45 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Думите са излишни! Много смело и 
мъжествено поведение... :-) 

46 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

По същество сделката е изнасяне на 
пари кеш зад граница и прикриването 
им в подобни покупки.... Щом това го 
прави президентът ни, какво остава за 

по-дребните риби... 

47 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Къде отидоха парите, които миналата 
година ЕК отпусна на България, точно 
заради очакваните бежанци?!? ГЕРБ 
трябва да отговорят смислено и бързо 

на въпроса?! 
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48 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 
Много морално и мъжествено... 

49 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Elitsa Sotirova Това с торбите пари през граница явно е 

практика в ГЕРБ... 

50 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Elitsa Sotirova 

Явно и Р.П. с торбите хоп в 
правителствения самолет и после през 
граница...за да не е изключение от 
общата герберска практика... 

51 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Elitsa Sotirova 

Много прозрачно и почтено, 
президентът ни си е закупил 

задграничен имот и то с пари пренесени 
през границата кеш.... 

52 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Elitsa Sotirova 

Аман от такива пишман защитници, 
като Веско Маринов... с такива  

приятели на ЦЦ не му трябват врагове! 

53 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Elitsa Sotirova 

Правилно пита - как ги е спечелил, и как 
ги е пренесъл през границата тези пари 
Плевнелиев, като няма бизнес? Нали 
беше за прозрачност и почтеност във 

всичко???? 

54 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Elitsa Sotirova 

Откъде и как е получил тези пари и 
защо ги е пренесъл през границата, 
вместо да ги обяви? Пир по време на 
чума на фона на мизерията ни и 

хуманитарната криза с бежанците у 
нас... 

55 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Elitsa Sotirova 

Тези въпроси на Капон са реторични - 
защото офшорките на уважаемия ни 
президент са публична тайна, както и 
герберската практика на използване на 
правителствения самолет за пренос на 

това и онова ... 

56 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Elitsa Sotirova Пример за герберски морал... 

57 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Elitsa Sotirova 

Ето го прехваления морал на ГЕРБ! 
Щом не си съгласен с тях - те 

уволняват.... 
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58 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Elitsa Sotirova Много морално, прозрачно и 

обосновано... 

59 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Todor 
Krustanov 

Ето го официалното признание, че ГЕРБ 
са си гушнали 3 милиона евро 

(отпуснати целево от ЕК) и за които 
няма обяснение къде са се изпарили. А 
мизерията  в лагерите за бежанци е 

видна и смърди отдалече.... 

60 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Todor 
Krustanov 

Знаем, че ГЕРБ са факири на 
прибираето на парите - ама къде са се 

изпарили тези 3 милиона евро 
предназначение за бежанците?!? 

61 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Todor 
Krustanov 

Значи завлечената от герберите целева 
сума за бежанците е около 3 милиона 
евро - а сега дават съвети как да се 
справим с хуванитарната криза... 

62 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Todor 
Krustanov 

Ми, напълно морално си е - щом води 
дела на ЦЦвместо да го венцехвали, 
трябва да си понесе последствията... :-) 

63 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Todor 
Krustanov 

Ами крайно време беше ... То като си 
мълчи, те си мислят че всичко им е 
позволено. Това съвсем не е 

политически сспор, а махленска 
нападка, в която преобладават обидите!  

64 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Todor 
Krustanov 

Че е виновен е ясно, но не е сам - освен 
тези от печатницата, трябва да отговаря 
и служебния премиер, чието най-главно 
задължение беше организацията на 

изборите... 

65 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Todor 
Krustanov 

Началото на края на дългата сага с 
бюлетините... 

66 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Todor 
Krustanov 

Щом вместо да се подмазва на 
началника си позволява да има 

собствено мнение - разбира се, че ще 
еаут от системата... 

67 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Todor 
Krustanov 

Питайте, г-жо Капон, и докато 
Плевнелиев не даде смислен отговор не 

го оставяй на мира... 
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68 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Todor 
Krustanov 

На него не му трябва фикус - крие се 
направо зад полата на Павлова.... 

69 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Todor 
Krustanov 

Десните крила и кълки извън 
парламента засега не могат да преминат 
бариерата за влизане в парламента... 

70 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Todor 
Krustanov 

Мотивите на вота са неиздържани - 
даже от кабинета на еврокомисар Хан 
опровергаха ГЕРБ, че имало спиране на 

средствата... 

71 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Ivan Yanev Бълзицко действа Бареков, но пък 

Плевнелиев си го заслужи... 

72 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Ivan Yanev 

Ами, като добавим и новия му имот в 
Гърция купен за 700 000 евро кеш - 
работата около президента наистина 

много се размириса... 

73 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Nona Veleva Гордостта на Бойко пропада.... 

74 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Nona Veleva Така е с всички прехвалени герберски 

проекти... 

75 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/?fref=ts 
Nona Veleva 

Хубава работа, ама герберска...Кога 
построиха Дунав мост2, кога зейнаха 

дупките.... 

76 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Nona Veleva 

И това безобразие да вземе предвид 
Бареков като дава на прокурор 

Плевнелиев.... 

77 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Nona Veleva 

Кратко и ясно - такива са си правилата 
на диктатурата... Добре, че народът 

изхвърли ГЕРБ от властта! 

78 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Nona Veleva 

Анализът за бежанската криза е нужен, 
но е още по-нужен държавник начело на 

президентството.... 

79 
https://www.facebook.c
om/groups/4292281638

60112/ 
Nona Veleva 

Къде е президента и с какво се 
занимава?! Бежанският проблем е от 

значение за националната ни 
суигурност! 
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80 
https://www.facebook.c
om/groups/1502350351

81400/?fref=ts 
Nona Veleva 

Бежанците не са само от Сирия, а има и 
от Африка. Проблемънт излиза извън 
контрол, кметицата на София трябва 

също да вземе мерки.... 

81 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Борис Славчев 

Вместо бедните българи тази глоба 
трябва да плати ЦЦ - авторът на 

"брилянтната" полицейска акция... 

82 https://www.facebook.c
om/ Борис Славчев 

Служебното правителство, назначено от 
президента да организира изборите - ги 
провали и сега гл. секретар се обяснява 
в прокуратурата! Значи и това е също 
гаф на президента, която се нарежда до 

офшорните му изпълнения! 

83 https://www.facebook.c
om/ Борис Славчев 

Добре че Манолова подаде този сигнал - 
костинбродската печатница на ГЕРБ 
успяда манипулира  президентските 
избори, ама сега на парламентарните я 

хванаха... 

84 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Борис Славчев 

Да се поставя въпрос ще дойдат ли 
ГЕРБ на работа за да дебатират 

внесения от тях вот е просто абсурд! Но 
така се опитват да превърнат и НС в 
абсурд...Гроздето е кисело щом не го 

имат.... 

85 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Борис Славчев 

Е, сега какво ще отговорят ГЕРБ, 
защото на хората им стана вече ясно - 
щом герберите си отворят устата и 

потичат лъжи.... 

86 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Борис Славчев 

Така, така...  за бюлетините се оказа, че 
служебното правителство на 

Плевнелиев е отговорно, и за Гуцанов - 
герберското МВР! 

87 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Борис Славчев 

Гл.секретар на МС едва ли на своя глава 
е допуснал тази "немарливост" - все пак 
не е дете, а отговорен възрастен мъж и 

високопоставен чиновник. 
Прокуратурата да може проучи кой му е 
наредил да работи с тази печатица, още 

преди да е сключен договора... 
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88 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Борис Славчев 

Ето на това му се вика морален 
президент - не една, ами цели две 
съпруги продължават дза му въртят 
офшорките, докато той пребивава в 

политиката.... 

89 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Борис Славчев Брей, че изобилие около президента.... 

90 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Борис Славчев 

Не знам дали ще има предсрочни 
парламентарни, но със сигурност трябва 

да има предсрочни президентски 
избори! 

91 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Кирил 
Стоянов 

Ще му се на Цветанов само на честна 
дума проверките да приключват, щото и 

той е подсъдим в момента... 

92 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Кирил 
Стоянов 

По-добре въобще да не беше го 
защитавал, всъщност така го закопа още 

повече... 

93 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

Освен голословни обяснения трябват и 
документи - ама не като онези измъчени 
натамънявания както при имотната 
проверка на самия защитник, 
понастоящем подсъдим.... 

94 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

Ужасно е като започне да се разплита 
чорапа.... 

95 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

Едни и същи лица само сменят партиите 
за да са на държавна хранилка...Но 

ГЕРБ се оказаха шанса за безскрупулен 
кариерен скок на всякакви "калинки"! 

96 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

факт, едно по едно лицата на 
енергийната ламя излизат на светло... 

97 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

Ако прокуратурата се поразрови по-
надълбоко може и други обвиняеми да 
изскочат от казуса с печатницата... 

98 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

Това е целта на ГЕРБ - формата да 
измести съдържанието, защото и без 
това не ги бива много в дебатите... 
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99 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

Не може за документи и факти да 
осъдят никого - така че президентът 
вместо да плаши със съд журналистите 
да вземе и да представи документи ... 

ама май такива липсват... 

100 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

Правилно, какво са 40 000 евро за човек 
с 6 апартамента, който при това е 
виновен за случилото се.... 

101 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Кирил 
Стоянов 

Поредната "калинка" на ГЕРБ отлетя от 
сладкото си работно местенце в 

енергийния сектор... 

102 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Кирил 
Стоянов 

ГЕРБ наистина ще останат в историята с 
безпринципните си политически 

назначения ... 

103 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Кирил 
Стоянов 

Явно ГЕРБ отичат в канавката 
безвъзвратно, щом почнаха да 

уволняват и приятелите на "лидера".... 

104 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Liubomir 
Gechev 

ГЕРБ депутати не са виновни - и те 
искат да си получават пълните заплати 
защото имат семейстав икредите. Но ги 

вкараха в някакъв тъп виц... 

105 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Liubomir 
Gechev 

Нагло е да караш собствените си 
депутати да се лишават от заплата, за да 

си чешеш егото... 

106 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Liubomir 
Gechev 

Депутатите на ГЕРБ няма да издържат 
дълго и ще започнат да си търсят 

благовидни предлози да се измъкнат от 
НС, превърнато от лидера им в цирк... 

107 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Траян Петков 

И това доживяхме - документи срещу 
голословни описания! Интересно на 

кого ще повярва съда.... 

108 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Траян Петков Сагата с президента все повече се 

заплита... 

109 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Траян Петков И май замириса на импийчмънт.... 

110 https://www.facebook.c
om/groups/6007821666 Траян Петков Златановото тефтерче е документално 

потвърждение за начина на управление 
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13695/ на ГЕРБ... 

111 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Траян Петков ИФ подаде оставка, кога ще го 

напарввят ББ и ЦЦ? 

112 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Ivan Yanev Права е Йотова - криза, че и голяма, има 

в президенството! 

113 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Ivan Yanev 

Йотова е права, че правителството няма 
алтернатива на този етап и не е 
заложник на Атака - ако беше така 
досега да е паднало предвид 

непостоянния характер на лидера им...  

114 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

 

Ivan Yanev 

Бежанският проблем няма да се реши от 
самосебе си - червената евродепутатка 
ясно каза, че без работа отвътре 

България няма да се справи, въпреки 
тяхното лобиране в ЕП! 

115 
https://www.facebook.c
om/groups/4130348621

42124/ 
Ivan Yanev 

Евродепутатката е права - не може 
българските институции да се 

обвиняват взаимно в бездействие, а 
хуманитарния проблем с бежанците да 

стои нерешен! 

116 
https://www.facebook.c
om/groups/1502350351

81400/ 
Ivan Yanev 

Докога президентът ще се крие от 
проблема със сирийските бежанци? 
Йотова добре го формулира... 

117 
https://www.facebook.c
om/groups/4292281638

60112/ 
Ivan Yanev 

Доживяхме евродепутати да работят по-
активно за решаване на въпроса за 

бежанците, отколкото тези в българския 
парламент... 

118 
http://radio.dariknews.b
g/?page=audio&id=2230

08 

Dimitar 
Dimitrov 

Не знам докога България ще издържи на 
тази хуманиртарна криза, още повече че 
и парите изпратени от ЕК са потънали в 

нечий широк герберски джоб... 

119 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Dimitar 
Dimitrov 

Съвсем вярно го е формулирала 
И.Йотова - анализ енужен, но трябва да 
има и президент, на когото му пука за 

националната сигурност... 

120 https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

Dimitar 
Dimitrov 

Ситуацията с бежанците няма да се 
разреши сама. Йотова добре поставя 
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95666/ ребром въпроса, защото институциите у 
нас нещо никакви ги няма... 

121 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Траян Петков 

ББ ще псе оттегли ил от политиката, 
след като и кметовете скочиха срещу 

начина му на използване на 
институциите... 

122 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Траян Петков 

За тлъстите герберски калинки пари 
винаги се намираха - за бонуси и 
привилегиии... Добре, че паднаха от 
власт, иначе още щяха да ни поучават 
дълбокосмислено колко много са 

заслужили хилядарките! 

123 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Траян Петков 

Така беше във всички агенции, а Дянков 
раздададе тихомълком бонуси и на 

министерствата. Само за болните деца и 
пенсионерите пари никога нямаше в 

бюджета на герберското правителство... 

124 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Траян Петков 

При ГЕРБ едни агенции служеха за 
държавен рекет, а други - за частно 
усвояване на средства... Как няма да 
искат да си върнат ввластта на всяка 

цена?!? 

125 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

ГЕРБ вече се опитаха да кажат (ама 
номера не мина), че тяхната печатница 
всъщност обслужвала интересите на 

БСП - като отпечатала 500 000 бр. извън 
договореното, и ги приговила за 

извозване до различни градове?! Ама, 
че глупост!То щото е много законно, та 

затова прокуратурата подпука 
гл.секретар на МС... 

126 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

Колко умилително но за същия този 
Тотев става въпрос -  

http://www.podoko.eu/archives/4184 

127 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

Е не може вече съвсем през просото да 
се раздават подаръци - все пак има 

друго правителство  
http://www.podoko.eu/archives/4184 
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128 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Марина 
Каменова 

Това е вярно, само възпитанието му на 
университетски човек спира Орешарски 
да сподели с широката аудитория каква 
е "международната неизолация" на 

ГЕРБ! 

129 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Марина 
Каменова 

Пази боже сляпо да прогледа! За 
"блестящото поведение" на бившия 
премиер в чужбина още се носят 

легенди.... 

130 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

Вотовете на ГЕРБ вече само разсмиват, 
но не притесняват никого. Орешарски  с 
основание се пита дали ще издържи 
групата им на подобно политически 
самоунищожително се поведение... 

131 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

Това е доказан надтираж - напълно 
годни за използване бюлетини, като от 
тях дори са пратили в ЦИК за мостри. А 
поради недостиг на технологично 
време, печатницата е започнала да ги 
печатаоще преди въобще да е сключен 
договора... Затова и Гл.секретар на 
служебното правителство сега е 
обвиняем. Представете си за какво 

говорим! 

132 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

Калинките се оправиха добре с 
бонусите, чак за внуците им ще има... За 
обикновените хора пари не останаха 

след тях! 

133 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

Истината накрая винаги излиза наяве - 
така е и с манипулациите на ГЕРБ! 

134 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова Пред фактите всички мълчат... 

135 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Марина 
Каменова 

На всеки, който му забранят да ходи на 
работа, въпреки че се нуждае от парите, 

ще му писне... Търпението на 
ГЕРБерските депутати явно е на 
привършване, защото започнаха да 
синамират причини да напуснат 

парламента - като снахата на Киров. 
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136 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Stoyan Popov Ужас, и на това нещо ли стана рекламно 

лице президента?! 

137 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Stoyan Popov 

Сега очаквам президента да подскочи 
като ужилен и да отрече... Защото това е 

приятелския му кръжец! 

138 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Stoyan Popov 

Много деликатно се изразил Орешарски 
- предшественикът му направо им 
събираше очите на европейците. Пък 
като заспа от скука и неразбиране на 
езика на церемонията на Нобеловите 
награди - гафът му го го показаха 
всички световни телевизии... 

139 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Stoyan Popov 

Лошото за тези политикани е, че вече 
хората ги разбраха и няма да им е така 
лесно да манупулират. След неуспеха на 

"протеста", ще видим разпадането на 
Реформаторския блок (въпреки 

поръчково надуваните му рейтинги), а 
след това и провала на "България 

може"... Язък за напразно изхарчените 
пари, ама олигарските си имат от 

приватизацията. :-) 

140 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Симона 
Бояджиева 

Става много интересно - след Ц и ББ 
отива в прокуратурата... 

141 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Симона 
Бояджиева 

Цацаров трябва да покаже, че умее не 
само добре да говори, но и да действа... 

142 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

По-голям скандал от Мишо бирата едва 
ли има... Конкурира го само аферата с 
допечатаните бюлетини в печатницата 
на ГЕРБ. Цацаров да си свърши 
работата и по двата случая! 

143 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

Ами кой опразни хазната и резерва - 
ГЕРБ! Нямат право на оценка след като 
ни оставиха в такова положение... 

144 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

Това е върха на айсберга от тоталното 
разложение в администрацията при 
ГЕРБ  - навсякъде герберскикте 

чиновници много високо оценяват труда 
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си.... Защо ли пък хората не мислят 
ката! 

145 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

За ББ не знам, ама щом ИФ доброзорно 
се изнесе от парламента и ГЕРБ, значи 
работата с това тефтерче много 

намирисва... 

146 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

То се видя, че президентът няма 
документи, а само парадира ...  

147 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

Така е, и герберите са заложници на 
капризите на един не дотам уравновесен 
човек... Ама не смеят на мупрестъпят 

волята... 

148 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

Хахааха, Пашата може отново да си го 
вземе за шофьор... Позор за ГЕРБ, която 
избута на челни места такива хора! 

149 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

Съвсем разумно и навременно 
предложение! 

150 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

Те са свързани като скачени съдове - 
Плевнелиев и Прокопиев са също като 

ББ и ЦЦ! 

151 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

ГЕРБ се опитват да дискредитират 
парламента, но всъшщност 
дискредитираха себе си! 

152 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

Абе, голяма немарливост ще да е било - 
невъзможно е да е действам сам! 

153 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

Ще лъснат и други обвързаности в 
политическия ни живот - защото хората 
са едини и същи, само сменят своите 

места... 

154 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

И после да се прави на поборник за 
правда... 

155 
https://www.facebook.c
om/groups/4292281638

60112/ 

Dimitar 
Dimitrov 

Пред този проблем с бежанците, всичко 
останало отива на заден план. Трябва 
бърза и съгласувана реакция от всички 
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институции, а не прехвърляне на 
топката, както каза и Йотова! 

156 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/?fref=ts 
Nona Veleva Е, трабваше някой да каже, че "царят" ( 

в случая президентът)  е гол.... 

157 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/?fref=ts 
Nona Veleva 

От Европарламента идват да ни 
напомнят, че трябва да се размърдаме и 
да решим доколкото е възможно 
хуманно въпоса с бежанците. Ама 

президенството блести с отсъствието си, 
както газва и Йотова...  

158 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Nona Veleva Право куме, та в очи! Така и червената 

Илияна! 

159 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Nona Veleva 

Дано има кой да чуе какво казва 
евродепутат Йотова - наистина от 
прехвърляне на топката няма полза. 
Трябва проблемът с бежанците да се 

реши час по-скоро! 

160 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Ivan Yanev 

Много е права И.Йотова като говори за 
криза в президенството - рибата 

обикновено се вмирисва откъм главата... 

161 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Ivan Yanev 

Кризата в президенството направо ни 
довършва, а Плевнелиев дори не иска да 

си изпълни конституционните 
задължениея и да свика Консултативния 
си съвет. Червената евродепутатка го 

каза точно ... 

162 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Евродепутат Йотова правилно попита, 
какво още трябва да се случи за да свика 
президентът консултативния съвет?! 

163 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Йотова трябва да продължи да пита за 
тези целеви европари, защото досега 
герберите се ослушват и не искат да 
отговарят, а бежанците са в нечовешки 

условия! 

164 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Червената евродепутатка  е права - 
колкото и в ЕП да натискат за помощ,  
без раобта вътре в България няма как да 
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се реши въпросът със сирийските 
бежанци. Кметицата на София и 
социалното министерство трябва да 

открият къде е изтекло 
еврофинансирането за бежанците и да 
се отпитат да подобрят положението им 

в сегашната ситуация. 

165 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Симона 
Бояджиева 

Направо не е за вярване - значи можело 
и да се работи в НС и да се приемат 

законите, от които се нуждае страната.... 

166 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Симона 
Бояджиева 

Поредната лъжа на ЦЦ -този път е 
мъничка...но издава липсата на 

мъжество да се извиниш като признаеш 
грешката си! 

167 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Симона 
Бояджиева 

А вчера ЦЦ говореше съвсем друго - 
явно не достига сила да се извини! 

168 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Симона 
Бояджиева 

Е, не му е за пръв път на ЦЦ да 
послъгва...хехехе 

169 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Ivan Yanev 

Предизвестен финал на един 
безсмислен вот. Но явно ГЕРБ държат 
на количеството, а не на резулатата!  

170 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Ivan Yanev 

ГЕРБ не можаха да се мотивират - нито 
първия път, нито сега... Ама нали цирк 

да става! 

171 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Ivan Yanev Двете лица на една монета! 

172 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Ivan Yanev 

Някой да се е съмнявал, че тодзи вот ще 
мине... Е, сега и ГЕРБ разбраха, че са 

малцинство в парламента! 

173 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Ivan Yanev Не му е първица на Цвинокио да не си 

спомня истината... 

174 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Ivan Yanev Всички искат това, но президентът явно 

си живее в някакъв негов свят... 

175 https://www.facebook.c
om/groups/2986294302 Ivan Yanev Да настояват, защото Плевнелиев нещо 

не е  в час, щом не му прави 
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65254/ впечатление бежанската вълна... 

176 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Ivan Yanev Кутев е прав, че президентът ни се оказа 

много слаб... 

177 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 
Ivan Yanev 

А ГЕРБ ореваха света да доказват, че не 
усвояваме евросредства, откакто не са 

на власт?! 

178 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 
Ivan Yanev Тогава защо беше смешния плач на 

ГЕРБ?! 

179 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 
Ivan Yanev 

А герберите ни манипулират 
обществото, че сме изоставали в 
усвояването и че дори щели да ни 

спират евросредствата.... 

180 
https://www.facebook.c
om/groups/6007821666

13695/ 

Irina 
Stamenova 

И това доживяхме - сега да излязат и да 
платят глобите бизнесмените-приятели 
на ГЕРБ, които получиха разреение да 
развиват този бизнес без оглед на 
въздействието на околната среда!  

181 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

Irina 
Stamenova Поредното безумие на ГЕРБ... 

182 
https://www.facebook.c
om/groups/3609011106

95666/ 

Irina 
Stamenova Герберска работа.... 

183 
https://www.facebook.c
om/groups/2986294302

65254/ 

 

Dimitar 
Dimitrov 

Ако ние не решим въпроса с бежанците, 
те ще го решат сами... И президентът се 
е покрил, и парите от ЕК липсват...   

184 
https://www.facebook.c
om/groups/4130348621

42124/ 

Dimitar 
Dimitrov 

Проблемът с бежанците е 
международен и чуждите дипломати 
следят внимателно обстнаовката. ГЕРБ 
да си кажат къде потрошиха парите, 

изпратени за целта от ЕК? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ПОСТОВЕ за БСП, 04.10.-17.10.2013г. 

  Адрес Потребител Коментар 

1 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/07/upravlenska-

nemosht-i-bezskrupulnost-
syzria-

borisov.201847#comment-
newest 

PetyaM 

Безмерна наглост! Иванов е бил 
само 2 месеца служител, докато 
Борисов годинини наред е бил в 
средните управленски нива на 

СИК. Е, кой кого трябва да пита за 
миналото му?!? 

2 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/08/konstitucionnite-
sydii-reshavat-sydbata-na-
peevski.201890#comment-

newest 

PetyaM 

Не защитава Пеуевски, дори 
напротив. Но мисля, че значението 

на казуса с ДАНС бе 
преекспонирано и използвано 
впоследствие като повод за 

неуспелия метеж на парламента, 
организиран от ГЕРБ и 
Реформаторския блок!  

3 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/07/dobrev-nikoi-ne-

mi-e-kazval-che-ima-
plashtaniia-za-

belene.201878#comment-
newest 

PetyaM 

Много тъпо обяснение – не му 
били казала и той не знаел, че 

плащал залудо! Това 
недоразумение ни беше министър 
на икономиката! Боже, пази 

България! 

4 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/07/gerb-daite-oshte-

60-hil-vauchera-za-
dekoderi.201813#comment-

newest 

PetyaM 

Много им е лесно на ГЕРБ -  след 
като изтръскаха като брашнян 

чувал държавата, даже на детските 
катерушки посегнаха, сега вече 
викат “дайте пари за декодери”. 
Ами върнете откраднатото и ще 
има за новите бедни, които са 
резултат от некадърното ви 

управление... 

5 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/dobrev-
belene-e-nai-korumpiraniiat-

proekt-
dosega,159081/?utm_source=
dnes.bg&utm_medium=box&
utm_campaign=box#comment

sonka.74 

И понеже според бившия 
министър Добрев “проектът е 
корумпиран” е продължил да 
плаща до последно по него, 
въпреки че официално го е 

прекратил. Смърди, ама от средите 
на ГЕРБерите.... Този е направо не 
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-newest калинка, а недоразумение.... 

6 

http://www.dnes.bg/obshtestv
o/2013/10/07/malobroino-
shestvie-na-danswithme-

116.201874#comment-newest 

sonka.74 

Тия още ли се събират – разбирам, 
че са платена публика и трябва да 
си заработят 20 лв., ама вече не им 
ли е неудобно, че са жалка картина 

отстрани... 

7 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/nek-

prekrati-dogovora-si-s-uorli-
parsyns,159078/ 

sonka.74 

Отговорът на бившия енергиен 
министър, че не бил знаел, в 

случая не върви. Плащал милиони 
за проект, който официално е 
спрян. Къде са отивали парите и 
защо?! ГЕРБерите трябва да дадат  

смислено обяснение! 

8 

http://www.dnes.bg/eu/2013/1
0/08/vytreshnite-ministri-ot-
es-reshavat-za-pomoshtta-za-

bejancite-u-
nas.201893#comment-newest 

PetyaM 

ЕК обеща финансова и 
организационна помощ на 

България за бежанците от Сирия. 
Миналата година също получихме 
пари от Бежанския фонд, но ГЕРБ 
май са си “оползотворили” 

помежду си средствата, които сега 
липсват! Този вече изразходван 
транш няма как да не бъде отчетен 
при вземане на новото решение.  

9 

http://www.dnes.bg/eu/2013/1
0/07/v-imigracionnata-

politika-na-es-vseki-deistva-
sam-za-sebe-

si.201804#comment-newest 

PetyaM 

Помощ ще има от ЕС, но ние пак 
се изложихме – къде  са 
милионите, които пратиха 

европейците миналата година за 
да се подготвим за бежанската 

вълна. Ало, герберите, добре ли си 
ги разделихте, че сега няма нищо в 

бюджета на агенцията?!? 

10 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/08/na-borba-s-cigarite-

krychmite-s-danyk-
pushachi.201883 

PetyaM 

Няма лошо да върнат предишния 
режим на сепарираните зали в 
заведенията. Още повече, че са 

инвестирани доста средства, а едва 
кретащия български малък и 
среден бизнес трябва да се 

стимулира! 
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11 http://www.vsekiden.com/141
427 Наско 

Президентът ни е абсолютно 
неадекватен – нищонеправенето 
най-му приляга. Лошото е, че в 

момента сме на ръба на 
хуманитарна криза, а той нехае. 

12 http://www.vsekiden.com/141
502 

 

Венци 

Ако не свика КС за да се обсъдят 
стратегически (а не оперативно-
технически) всички проблеми, 
свързани с бежанската война, 
която вече ни заля, Президентът 
няма да има възможност да се 
бори за здравето на българската 
нация. Просто защото скоро нация 

няма да има... 

13 http://www.vsekiden.com/141
485 Мери 

Права е Буруджиева - стига 
кръпки и ремонтиране на законите 
на парче. Така че приветствам нов 
закон за движение по пътищата. 
Но трябва да се осигури ефективен 
контрол - иначе всичко е само 

добри пожелания... 

14 http://www.vsekiden.com/141
455 Мария 

Хуманно е да се приемат 
бежанците, още повече че 
българия е подписала 

международна конвеция по 
въпроса и е задължена! Но 

наистина не могат всички да бъдат 
в столицата - май трябва да ги 
разпращат по общините, които са 
обезлюдени - напр. в  северна 

България 

15 http://www.vsekiden.com/141
481 Мима 

Ето повод ГЕРБ отново да блеснат 
с малоумието си... Въпреки че 
бюджетът не търпи отлагане! На 
герберите въобще не им пука за 
хората - нали се нагушиха като за 
последно докато бяха на власт, а 
сития на гладния не вярва! 
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16 

http://www.bnews.bg/article-
87776?notification=%3Cdiv%
20class=%22notification_ok%
22%3E%D0%9A%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%80
%D1%8A%D1%82%20%D0
%B2%D0%B8%20%D0%B5
%20%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D0%B5%D1%82%3C/

div%3E 

Зорка 

Този измислен Реформаторски 
блок не може да реформира дори 
себе си... Нали им сърбахме 
попарата. а сега са подхванали 
старата песен на нов глас! 

17 

http://www.bnews.bg/article-
88060?notification=%3Cdiv%
20class=%22notification_ok%
22%3E%D0%9A%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%80
%D1%8A%D1%82%20%D0
%B2%D0%B8%20%D0%B5
%20%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D0%B5%D1%82%3C/

div%3E 

Нора 

Вместо да се занимават с 
пърформанси да бяха помислили 
за бг бизнеса, който изнемогва 
след скъпите инвестиции за 

вентилация.  

18 

http://www.bnews.bg/article-
88060?notification=%3Cdiv%
20class=%22notification_ok%
22%3E%D0%9A%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%80
%D1%8A%D1%82%20%D0
%B2%D0%B8%20%D0%B5
%20%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D0%B5%D1%82%3C/

div%3E 

Ivan Yanev 

То и сега забраната не се спазва 
никъде, ама като бутнаха стените 
димът прониква навсякъде. По-
добре да има сепарета за пушачи и 

непушачи, т.е. да се върне 
частичната забрана! 

19 http://www.bnews.bg/article-
88058 Ivan Yanev 

Амбициозно, но да видим дали ще 
им стигнат силите на Бареков и 
екипа му да произлезе от тези 

говорилни... 

20 http://www.bnews.bg/article-
87990 Ivan Yanev 

Разбира се , че ще протестират 
тизи "калинки",щото  ако не се 
върне ГЕРБ на власт ще трябва да 

влязат в затвора... 
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21 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/prezidentyt-nalaga-

veto-ako-padne-zabranata-za-
pushene-5995492 

dimitar_di 

Дребнотемие, ето това е нашият 
президент. Грешка няма да 
разединява нацията - сега на 

пушачи и непушачи. А трябва да 
свика по спешност КС за да се 
реши кардинално какво правим с 
бежанците - не можем да им 
откажем подслон, но колко 

компенсации да поискаме от ЕС и 
какво е решението на проблема! 

22 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/barekov-vratite-sa-
otvoreni-za-vsichki-osven-

kuneva-5995514 

dimitar_di 
Бареков е прав за едно - хората 
масово настояват да не допускаме 

ГЕРБ отново във властта. 

23 

http://www.bnews.bg/article-
88074?notification=%3Cdiv%
20class=%22notification_ok%
22%3E%D0%9A%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%80
%D1%8A%D1%82%20%D0
%B2%D0%B8%20%D0%B5
%20%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D0%B5%D1%82%3C/

div%3E 

Кирил 
Стоянов 

Ами как да се изкорени този 
манталитет, демонстриран от ИБ и 
ЦЦ, като това е манталиета на 

ГЕРБ?!  

24 http://www.bnews.bg/article-
87981 

Кирил 
Стоянов 

Рейтингът на НС спада защото 
ГЕРБ се държат като клоуни. Но 
пък на хората им стана ясно, че 
след к ато не управляват искат да 
провалят цялата страна със себе 

си... 

25 

http://www.bnews.bg/article-
88031?notification=%3Cdiv%
20class=%22notification_ok%
22%3E%D0%9A%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%80
%D1%8A%D1%82%20%D0
%B2%D0%B8%20%D0%B5
%20%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D0%B5%D1%82%3C/

div%3E 

Петър 

За да разберем колко ще получим 
от ЕС за бежанците, ГЕРБ трябва 
ясно да отговори какво направи с 
парите от Бежанския фонд, които 
получиха миналата година?! 
Защото при новия транш ще се 
вземе предвид вече изпратеното, а 
то на практика липсва и затова има 
проблеми с настаняването им... 
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26 

http://www.bnews.bg/article-
88031?notification=%3Cdiv%
20class=%22notification_ok%
22%3E%D0%9A%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%80
%D1%8A%D1%82%20%D0
%B2%D0%B8%20%D0%B5
%20%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D0%B5%D1%82%3C/

div%3E 

Кирил 
Стоянов 

България е подписала конвенцията 
за бежанците и затова сме 

задължени да ги приемаме. Помощ 
от ЕС ще имаме, но след като 

герберите "усвоиха" на средствата 
от миналата година не е ясно дали 

няма да ги намалят... 

27 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/10/koi-e-b-b-ot-

teftercheto-na-zloto-terzaiat-
se-ot-dps.202177#comment-

newest 

Зорница 

Публична тайна е кои са ЦЦ и ББ 
в тефтерчето на злополучния шеф 
на Комисията по конфликт на 
интереси! Само ГЕРБ ще мълчи 
като риба - по-удобно им е така, 
вместо да отговарят за золумите 

си.... 

28 

http://svobodennarod.com/bul
garia/2921-nso-vkaralo-
umishleno-oresharski-v-

kapan.html 

Киро 

Естествено, че Коджейков трябва 
да си ходи - като личен приятел на 
ББ досега отърваше кожата за 
няколко големи гафа (атентата 
срещу Доган, щурма на НС, 
блокирането на кортежа на 
премиера), но докога ще го 

търпят?! Докато се случи нещо на 
премиера ли!?! 

29 

http://bezpartien.com/%D0%B
A%D0%BE%D0%B9-

%D0%BD%D0%B0%D0%B7
%D0%BD%D0%B0%D1%87

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

%D0%B2/ 

Кирил 
Стоянов 

Точно защото е назначен, а не 
избран Плавнелиев не се държи 
като президент на всички българи, 
а  прави реверанси на патроните 

си.... 
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30 

http://bezpartien.com/%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D0%

B8-
%D1%81%D0%B1%D0%BB
%D1%8A%D1%81%D1%8A

%D1%86%D0%B8-
%D0%BC%D0%B5%D0%B6

%D0%B4%D1%83-
%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%B8-
%D0%BF%D0%BE/ 

Кирил 
Стоянов 

Тези платени "протестиращи", 
допълнени с футболните агитки и 

скинхедс, въобще не са 
гражданското общество. 

Гражданите се отвратиха от жанра 
"уличен политически водевил" и 

са си по домовете! 

31 

http://bezpartien.com/%D0%B
5%D0%BA%D1%81%D0%B
A%D0%BB%D1%83%D0%B
7%D0%B8%D0%B2%D0%B

Do-
%D0%BC%D0%B5%D1%80
%D0%BA%D0%B5%D0%B

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

%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4

-
%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD

/ 

Кирил 
Стоянов 

Не мисля, че германеца е доволен 
от ролята си, но е пратен да 

защитава статуквото - щото ако се 
разплетат нещата у нас (за МВР  
подкрепата за определен крими 
контингент), много ще засмърди в 

Европа.... 

32 

http://bezpartien.com/%D0%B
4%D1%8F%D0%BD%D0%B

A%D0%BE%D0%B2-
%D0%B7%D0%B0%D0%B2
%D0%BB%D1%8F%D0%B

A%D1%8A%D0%BB-
%D0%BD%D0%B0%D1%80
%D0%BE%D0%B4%D0%B0

-%D1%81-1-4-
%D0%BC%D0%BB%D1%80

%D0%B4-
%D0%BB%D0%B2-

%D0%B4%D0%B0%D0%B2

Кирил 
Стоянов 

Дянков най-после трябва да 
отговаря за безхаребното си и 

некадърно управляние - за хората 
пари нямаше, но за бонуси и 
задгранични круизи на 

приближените му чиновници - 
имаше в изобилие! 
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33 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%8F/%D0%B
3%D0%BE%D1%80%D0%B

5%D1%89%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B0/%D0%BB%D1%8
F%D1%81%D1%82%D0%B
E%D0%B2%D0%B8%D1%8
7%D0%BA%D0%B8%D1%8

2%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%BE%D0%B9
%D0%BA%D0%BE-
%D1%81%D0%B5-

%D0%BE%D0%BA%D0%B
0%D0%B7%D0%B0%D1%8

5%D0%B0-
%D0%BA%D1%8C%D0%B

E%D1%80/10815/ 

Кирил 
Стоянов 

Е, ясно какво е станало - парите от 
българска страна са потънали 
предвидливо в някои дълбоки 

герберски джобове. Естествено ЕК 
иска да се увери, че ще има 

българско финансиране преди да 
отпусне своите фондове! Изскачат 
скритите лимонки на ГЕРБ, а ББ 

злорадства! 

34 

http://plovdivskinovini.com/in
dex.php/2012-08-07-16-40-

12/11589-startira-deloto-
sreshtu-tzvetanov 

Flora Bikova 

Германецът не е запознат с 
фактологията по делото, но вече е 
готов с доклада си по него като 
раздава оценки?! Защитата доста е 
досаждала на европейците да 

пратят знак за подкрепа, но пък да 
дойде този чичко на преклонна 
възраст е обидно дори за ЦЦ.... 

35 
http://www.dnes.bg/crime/201
3/10/10/razbiha-apartamenta-

na-maikata-na-cvetan-
Съби 

Ами да видят какво теглят 
обикновените хора, ама не ми се 
вярва! По-скоро е инсцценировка, 
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cvetanov.202242#comment-
newest 

за да се вдигне пушилка и да 
изкарат ЦЦ жертва, предвид 
псъдебното му сдело, което 

стартира...  

36 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/10/mestan-smymri-

gerb-votyt-na-nedoverie-ne-e-
igrachka.202222#comment-

newest 

Дора 

Поредния безсмиселн вот на 
недоверие. ГЕРБ си играе на 

политика, ама докато порасне ще 
направи от парламента пародия! 
Герберите са свикнали само да 
грабят, а когато опред до това да 
минат во позиция просто дават 

фира... 

37 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/10/gerb-s-nov-vot-na-

mushka-e-regionalnata-
politika.202207#comment-

newest 

Йорданов 

Значи ГЕРБ внася вот срещу 
"онази в цикламеното костюмче", 
както ББ описа новата министърка 

на регионалното развитие. 
Правилно, само Лилето му може 
да носи пембени костюмчета, от 
които да преливат телеса... 

38 
http://dnes.dir.bg/news_comm
ents.php?id=15203646#show-

comment-form 
Гайтанджиев 

Първанов се чуди как да разцепи 
БСП, но нека не си измива ръцете 
с Атака или П.Йосифова. Неговият 
политически проект е обречен 

предварително... 

39 

http://dnes.dir.bg/news_comm
ents.php?id=15204535&tag_i

d=50596#show-comment-
form 

Нора 

нехуманно е да откажеш подслон 
на бежанци, още повече когато 
сме длъжни по международна 
конвенция. Но трябва да се 

разселят и в други държави на ЕС, 
защото нашите възможжности не 

са големи. 

40 http://stroeji.bg/news_read.ph
p?w=3943 

Марина 
Каменова 

Брей, герберите нямат грешка да 
прехвърлят собстевната си вина 

върху другите.... 
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41 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%8F/%D0%B
3%D0%BE%D1%80%D0%B

5%D1%89%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B0/%D0%B2%D0%B
0%D0%BB%D0%B5%D1%8

0%D0%B8%D1%8F-
%D0%B2%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%B2%D0%B0

-
%D0%BF%D0%B8%D1%81
%D0%BC%D0%BE%D1%82

%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B5
%D0%B2%D1%81%D0%BA

%D0%B8-%D0%B5-
%D0%B8%D0%B7/10822/ 

Марина 
Каменова 

То заради тази амбицираност на 
Пеевски лидерите на ГЕРБ 

настръхнаха като го видяха начело 
на ДАНС... На страха очите са 
големи, а тях не им се ходи в 

затвора... 

42 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%8F/%D0%B
3%D0%BE%D1%80%D0%B

5%D1%89%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B0/%D0%BA%D0%B
0%D1%80%D0%B0%D0%B
A%D0%B0%D1%87%D0%B
0%D0%BD%D0%BE%D0%

B2-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA
%D0%BE%D0%BF%D0%B0

-
%D0%BA%D1%80%D0%B8
%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D0%B

D%D0%B0-
%D0%B1%D0%B5%D0%B6
%D0%B0%D0%BD/10797/ 

Марина 
Каменова 

Кристалина досега нищо смислено 
не е направила и може би затова й 
помпат рейтинга агенциите. 
България е задължена по 
международна конвенция да 

приема бежанци, но половината от 
тях наистина не са сирийци, а 
икономически емигранти от 
Африка, на които не можем да 

помогнем! 
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43 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%8F/%D0%B
3%D0%BE%D1%80%D0%B

5%D1%89%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B0/%D0%B3%D0%B
5%D1%80%D0%B1%D0%B
5%D1%80%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D1%82%D0%B

5-
%D1%85%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%BA%D0%B8

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

%D0%B0%D1%82-
%D0%B4%D0%B5%D1%81

%D0%B8/10803/ 

Марина 
Каменова 

И тази госпожа-юрист, която гази 
законите, ще ни учи на морал от 
трибуната на НС! ГЕРБ се 
бетонираха в историята като 

"калинки"! 

44 

http://expressnews.bg/%D0%
B1%D1%8A%D0%BB%D0%
B3%D0%B0%D1%80%D0%
B8%D1%8F/%D1%82%D0%
B0%D0%B9%D0%BD%D0%

B0-
%D1%81%D0%B4%D0%B5
%D0%BB%D0%BA%D0%B

0-
%D0%B2%D1%80%D1%8A

%D1%89%D0%B0-
%D0%B3%D0%B5%D1%80

%D0%B1-
%D0%B2%D1%8A%D0%B2

-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%82%D1%82
%D0%B0/%D0%BD-1102 

Иванов 

Едва ли е възможна сделка 
БСПІГЕРБ след последните 

събития. Но виж, че НСО изнася 
инфо на "протестиращите" и 

нарочно се държи неадекватно при 
охраната на Премиера и 
депутатите, съм съгласен с 

Бареков! 
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45 

http://expressnews.bg/%D0%
B3%D0%B0%D0%BB%D0%
B5%D1%80%D0%B8%D1%
8F/%D0%BA%D0%B0%D0

%BD%D0%B4%D0%B8%D0
%B4%D0%B0%D1%82%D0

%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B2%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%82%D1%82

%D0%B0/%D0%B3-846 

Симеон 

ГЕРБ се разпада с ускорени 
темпове, а Бареков едва ли ще 
направи жизнеспособна партия 
(въпреки медийните симпатии), 

Реф.Блок са по принцип 
нежизнеспособни (заради 

крамолите вътре), а Безуханова ще 
усвои едни милиони за когото 

трябва... 

46 

http://hashtag-
bg.com/2013/10/10/%D0%B4
%D0%BD%D0%B5%D1%88
%D0%BD%D0%BE%D1%82

%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB

%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0-

%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD

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

%D0%BE%D1%82%D0%BB
%D0%BE%D0%B6%D0%B8

-
%D0%BD%D0%B5/#comme

nt-1268 

Иван 

Германецът е неприятно 
изненадан, че екскурзията му 
остана без резултат. А що се 

отнася до оценките му - обяснимо 
е, на преклонна възраст хората 
започват и да се объркват... 

47 

http://hashtag-
bg.com/2013/10/10/%D0%BF
%D0%BB%D0%B5%D0%B2
%D0%BD%D0%B5%D0%B
B%D0%B8%D0%B5%D0%B

2-
%D0%BA%D1%8A%D0%B

C-
%D0%BC%D0%BE%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%8

2%D0%B0-
%D0%BD%D0%B5-

%D0%B2%D0%B8%D0%B6
%D0%B4%D0%B0%D0%BC

-
%D0%B4%D1%80%D0%B0

Иван 

Може би е, че президентът се 
страхува да свика Консултативния 

съвет - да не би да вземат 
решения, които не се вписват в 
предначертаното от менторите му 

поведение... 
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%D0%BC/#comment-1269 

48 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158488_deputa
tite_praviat_treti_opit_za_parl
amentaren_kontrol/?p=0#addc

omment 

chuvalcheto 

Точно това е въпросът - защо (след 
като стана публично достояние 
съдържанието на рекетьорското 
тефтерче на Златанов) ИФ си 
подаде оставката, а ББ и ЦЦ се 

правят на разсеяни?!? 

49 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158769_citat_n
a_denia_niama_da_pozvolia_
na_deca_na_ds_da/?p=0#addc

omment 

chuvalcheto 

До коментар [#1] от "simeonov_": 
Че то биографията на ЦЦ е 

обществено достояние. Що питаш 
за известни неща? Ама Местан е 
прав - за да прикрият някои факти 
от биографията си, някои се 

правят на по-католици и от папата! 

50 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158764_desisla
va_terzieva_motivite_na_gerb
_za_vota_sa/?p=0#addcomme

nt 

chuvalcheto 

До коментар [#7] от "simeonov_": 
Прав си - само Лилето на Боко 
може да носи цикламени 

костюмчета, от които прелива... 

51 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158764_desisla
va_terzieva_motivite_na_gerb
_za_vota_sa/?p=0#addcomme

nt 

chuvalcheto 

Мотивите на вота не само не са 
написани добре, те просто липсват 

- магистралите са нужни на 
джиповете на самопровъзгласилия 
се елит, защото не всички могат да 
се вредят в правителствения 

ксамолет. Останалите пътища са  
важни за обикновените 

незначителни българи, които си 
трошат колите и краката по тях 

всеки ден... 
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52 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/10/2158047_upravli
avashtite_votut_na_nedoverie
_kum_kabineta_e/?p=0#addco

mment 

chuvalcheto 

ГЕРБ не може да се държи като 
сериозна политическа партия, но с 
игричките си те съсипаха най-

важния инструмент на опозицията  
за коректтив на управляващите - 
вота на недоверие. Нелепото им и 
инфантилно поведение е продукт 
на нереализирани властови 
амбиции, но така рушат 
демократичните основи на 

държавата... 

53 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/10/2158490_napusn
aliiat_deputat_ioana_kirova_e
_sred_vnositelite/?p=0#addco

mment 

chuvalcheto 

Брей, все при ГЕРБ стават 
"технически грешки" - я в 

подписите на безсмислените им 
вотове, я в отпечатаните за 
изборите бюлетини... 

54 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/10/2158490_napusn
aliiat_deputat_ioana_kirova_e
_sred_vnositelite/?p=0#addco

mment 

chuvalcheto 

Тази депутатка от ГЕРБ е 
поредната напускаща потъващия 
им кораб... Ама за последно са я 
изнудили да разпише за няколко 
вота напред, щото както е 

тръгнало не се знае дали ще могат 
в бъдеще да съберат нужната 
бройка. И това не беше се 

случвало, ама вече го видяхме!!! 

55 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/10/2157964_gerb_v
nese_nov_vot_na_nedoverie_s

reshtu_kabineta_-
/?p=0#addcomment 

chuvalcheto 

Цецка този път надмина по 
наглост и лидера - очаквала 
управляващите да осигурят 

кворум за обсъждане на вота. А 
точно ГЕРБ бламират кворума и 
не се регистрират в залата... В 
мисловната си немощ, нещо 

зациклиха да си гонят опашката на 
една и съща тема! 

56 

http://www.dnevnik.bg/analizi
/2013/10/10/2158610_di_pres
e_za_peevski_olicetvorenie_n
a_mantaliteta_na/?p=0#addco

mment 

chuvalcheto 

Въобще не симпатизирам на 
Пеевски и на другите марионетки, 
които олигарските местятна 

голямата политичесак дъска... Но 
ме е яд на друго - доживяхме 
чуждите медии да обсъждат 
решение на българския 

Конституционен съд, а ние вместо 
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да се засегнем, им пригласяме... 

57 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/08/2156827_s_6_sr
eshtu_5_glasa_ks_reshi_peevs
ki_e_deputat/?p=0#addcomme

nt 

chuvalcheto 

Факт, че гербески съдии също 
отхвърлиха искането за 

прекратяване на депутатския 
мандат на Пеевски, значи си има 
юридически основания за това. 
Точка по въпроса. Решенията на 
Конситуционния съд не се 
коментират, а се изпълняват! 

58 

http://www.dnevnik.bg/analizi
/2013/10/11/2157894_chitatel
ski_dnevnik_novata_troina_ko
aliciia_kato/?p=0#addcommen

t 

chuvalcheto 

Това писмо е абсолютен нонсенс, 
защото сме виждали еподобно 
нещо в миналия парламент - 
съвсем официално в свое 

изказване от трибуната на НС 
Сидеров обясни защо подкрепя 
правителството на Борисов! Но 
след като го използваха, ГЕРБ се 
разграничиха от него....та сега 
нещо се не долюбват.... 

59 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/10/2158531_reform
atorskiiat_blok_predlaga_nov

o_sezirane_na_ks/ 

chuvalcheto 

Ааааааа, явно има епидемия сред 
десните, която им стопира 

мисловния процес - ГЕРБ зацикли 
на вота си по една тема като 
развален грамофон. А тези от 
Реформаторския блок са 

зациклили на Пеевски и смятат да 
питат КС едно и също до откат..... 
Нищо няма да излезе от такова 
зомбирано поведение, освен че 
Президентът за поредн път ще се 
изложи като стане проводник на 

глупостите им! 

60 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158753_parlam
entut_osvobodi_filip_zlatanov
_ot_tretiia_put/?p=0#addcom

ment 

chuvalcheto 

До коментар [#3] от "simeonov_": 
Сигурно Кутев  е искал преди да 
гласува оставката на Златанов, в 
залата ББ и ЦЦ да си кажат те ли 

са в тефтера му...  Щото в 
кулоарите ББ е отрекъл, ама в 
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залата е мълчал :-) 

61 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158753_parlam
entut_osvobodi_filip_zlatanov
_ot_tretiia_put/?p=0#addcom

ment 

chuvalcheto 

ББ е целият в бяло и въобще не 
знае какво вършат дясната му 

ръка, левия му крак и т.н. Да не би 
някой да си мисли, че инициалите  
в тефтера на онова недоразумение 
е той?!? И разбира се, че е бил на 
изборите и затова сега е на 

улицата.... 

62 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158846_deloto
_sreshtu_cvetanov_e_prerazpr
edeleno_na_sudiia/?p=0#addc

omment 

chuvalcheto 

Не търсете морал там където няма. 
Дори да го осъдят, този човек няма 
да си подаде оставката сам, а 
доброЗорно и след порядъчно 
изнудване на всички, за които е 

събрал малко жълтини с 
цецомобилите! 

63 http://19min.bg/news/8/48766.
html#comments анонимен 

Ами сега ГЕРБ да стане и да се 
извини на народа, че му е 

профукал здравните вноски... 

64 http://19min.bg/news/8/48774.
html#comments анонимен 

Тези измислени вотове нищо няма 
да променят, но разкриват 

тоталното безсилие на ГЕРБ да 
измисли нещо ново. А за 

тефтерчето на Златанов - ББ и ЦЦ 
въобще не са там, както и совите 

не са това, което са... 

65 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/11/v-bsp-se-vzimat-
skandalni-resheniia-skochi-

rumen-
petkov.202326#comment-

newest 

Анани 

Р.Петков е персона нон грата 
мвече в БСП и се чуди как да 

доенсе вода то десет кладенеца за 
да покаже, че е прав като 

китикува... Ама нещо не му се 
полячяв пасиансът... 

66 

http://freenews.bg/bg/news/vie
w/5302.cvetanov-obvini-

donchev-i-pavlova-za-
tvardenieto-za-spreni-

evrofondove.html 

Дани 

То вярно, че Лилянка е с доста 
мощно снага, ама не е много 

мъжествено точно ЦЦ да се крие 
зад полата й... 
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67 

http://freenews.bg/bg/news/vie
w/5308.plevneliev-platil-v-

broi-700-000-evro-za-imot-v-
garciya.html 

Дани 

На това му се вика износ на валута 
зад граница. Не знам как ще го 
обясни държавния ни глава, който 
май нехае особено за кризата със 
сирийските бежанци и мизерията у 

нас... 

68 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2365476 kamanaka 

Поредния герберски морализатор 
сгази лука ... Защото е ясно, че е 
трябва да е пренесъл парите в 
куфар през границата, за да ги 
легализира....Ужас, президентът 

ни постоянно говори за 
прозрачност  и коректност, а 

всъщност прави точно обратното! 

69 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2365454 kamanaka 

Много са неяснотите около тази 
"сделка" - от къде са парите, защо 
е платено в кеш, защо е палтено 3 
пъти над себестойността на имота 
и т.н. Сигуррен съм, че нашия 
президент, който много държи на 
прозрачността и почтеността ще 
отговори изчерпателно и ясно... 

70 

http://hashtag-
bg.com/2013/10/14/%D0%B2
%D0%B5%D1%81%D0%BA

%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D0%BD%D0%B

E%D0%B2-
%D1%81%D1%80%D0%B0

%D0%B2%D0%BD%D0%B8
-

%D1%86%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0%D0%BD

%D0%BE%D0%B2-
%D1%81-

%D1%80%D0%B8%D1%86
%D0%B0%D1%80/#commen

t-1352 

Иван 

Ред сълзи и сополи, а по средата 
тлъсти лъжи... Това е В.Маринов, 
в безнадежден опит да спаси от 
репутацията на приятеля си. 
Защото ЦЦ е толкова далеч от 
Виденов, че просто мястото не 
стига да се опишат разликите... 

71 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2365631 kamanaka 

Къде са парите, които миналата 
година още ЕК прати на 

ГЕРБерското правителство за 
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бежанците??? Чакаме ясен 
отговор! 

72 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2363626 kamanaka Герберски морал в действие.... 

73 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%8F/%D0%B
F%D0%BE%D0%BB%D0%
B8%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B0/%D0%B9%D0
%BE%D0%B2%D1%87%D0

%B5%D0%B2-
%D1%81%D0%B5-

%D1%81%D0%BA%D0%B0
%D1%80%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-
%D1%84%D0%B0%D0%BD
%D0%B4%D1%8A%D0%B

A%D0%BE/10929/ 

Todor 
Krustanov 

Прав е! Фалшивото чупене на ръце 
няма да помогне на София - трябва 
кметицата здраво да поработи, 
като първо открие къде ГЕРБ 

спастриха парите цза бежанците, 
защото в момеунта тези срусдства 

липсват... 

74 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%8F/%D0%B
F%D0%BE%D0%BB%D0%
B8%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B0/%D0%BA%D1
%83%D1%82%D0%B5%D0

%B2-%D0%BE%D1%82-
%D0%BE%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B0%D1%80
%D1%81%D0%BA%D0%B8

-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BC%D0%BE%D0%B

6%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D0%B5-

%D0%B1%D0%BE%D1%80/

Todor 
Krustanov 

То по-добре, че Орешарски не 
обича да се самолюбува от 

медиите, като бате Бойко. Щото 
все някой и работа трябва да 

върши... 
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10910/ 

75 

http://offnews.bg/index.php/25
2059/kristalina-georgieva-
sirijtsite-predpochitat-da-
rabotyat-vmesto-da-gi-

izdarzhame 

Нора 

Значи 3 млн. евро са си гуинали от 
ГЕРБ - просто не могат да обяснят 
къде са отишли парите, щото 
мизерията в лагерите е видна 

отвсякъде... 

76 

http://bezpartien.com/%D1%8
1%D0%B5%D1%80%D0%B

3%D0%B5%D0%B9-
%D1%81%D1%8A%D0%B4

%D0%B8-
%D0%B1%D0%BE%D0%B9

%D0%BA%D0%BE/ 

Todor 
Krustanov 

Прав е Станишев - за съжаление у 
нас политически дебат няма, а 
само махленски обиди.... На това 

трябва да се сложи край! 

77 http://radio.dariknews.bg/?pag
e=audio&id=223008 

Todor 
Krustanov 

Този анализ на ситуацията с 
бежанците няма как да стане, ако 

Президентът не свика 
Консултативния съвет.Нещо го е 
страх да не би да се вземе 

решение, което не се вписва в 
ролята, начертана му от 

кукловодите... 

78 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/13/systoianieto-na-

administraciiata-ne-e-
blestiashto-reche-

oresharski.202528#comment-
newest 

анонимен 

Администрацията, наследена от 
ГЕРБ, е бъкана с недоразумения и 
недоучени калинки. Но пък всеки 
опит за оптимизирането й винаги 
се провокира вой до небето.... 
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79 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/14/shte-vliazat-li-ot-
gerb-za-vota-pita-deputat-ot-
bsp.202601#comment-newest 

Пенков 

След всичките циркаджилъци на 
ГЕРБ съвсем резонно е да се 
питаме - ще си изпълнят ли 

задължението и да отидат малко 
да поработят като обикновените 

хора... 

80 

http://www.dnes.bg/temida/20
13/10/14/obviniha-bivshiia-

glavsek-na-ms-zaradi-
kostinbrodskite-

biuletini.202636#comment-
newest 

Пенков 

Е, нали главния секрета на МС не 
е действал на своя глава -  трябва 
да отговаря и служебния премиер, 
който се самоназначи на пост в 

Рим... 

81 

http://bezcenzura.bg/iliana-
iotova-zaplashva-viktor-

nikolaev-s-uvolnenie-ot-nova-
tv/ 

Todor 
Krustanov 

Което си вярно, си е вярно - 
Орешарски не е диктатор като 
предишния премиер....сега 
медиите си пишат каквото им 

дойде... 

82 
http://bezcenzura.bg/knsb-

veshtae-mashtabna-stachka-
na-administraciqta/ 

Todor 
Krustanov 

Абе, какви стачки, тези 
съкращения са повече от 
необходими - недоучените 
калинки на Боко ли защитават 
синдикатите. Искам да ми 

отговорят къде бяха тези борци за 
права цели 4 години, когато ГЕРБ 

подмениха ЦЯЛАТА 
администрация със свои хора и 

изхвърлиха доказани 
специалисти....ама тогава не 
смееха да гъкнат, нали! 

83 

http://offnews.bg/index.php/25
2059/kristalina-georgieva-
sirijtsite-predpochitat-da-
rabotyat-vmesto-da-gi-

izdarzhame/comment-page-
2#comment-182876 

Нора 

Наистина България е задължена да 
пирема бежанци по силата на 
подписаната межгдународна 
конвенция - но освен това 

държавата или трябва да осигури 
хуманни условия или да 

екстрадира тези, които не може да 
поеме... Въпросът е, че ни дадоха 
предварително едни пари, а сега те 
липсват и лагерите са ужасни... 
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84 
http://bezcenzura.bg/slavi-
binev-reklamen-agent-na-

kabineta-oresharski-e-borisov/ 

Todor 
Krustanov 

Хе-хе, Сл.Бинев трябва да уточни 
поцзицията си - на кой по-точно 

(на Атака или на кабинета) е 
рекламен агент Борисов?! Не че не 

е вярно казаното, но става 
объркване...А партийките извън 
парламентазасега  нямат сили да 

влязат вътре! 

85 

http://hashtag-
bg.com/2013/10/14/%D0%B4
%D0%BE%D0%BD%D1%87

%D0%B5%D0%B2-
%D0%B8-

%D0%BC%D0%B8%D1%85
%D0%B0%D0%BB%D0%B5
%D0%B2%D1%81%D0%BA

%D0%B8-%D0%B2-
%D1%81%D0%BF%D0%BE

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

%D0%B5%D0%B2%D1%80
%D0%BE%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D0%B5/#comme

nt-1362 

Иван 

Лъсна колко несъстоятелни са 
мотивите на ГЕРБ за вота на 

недоверие. След като говорителят 
на еврокомисан Хан опроверга 
герберските инсинуации, ЦЦ се 
скри зад Павлова и Дончев, "които 

го били подвели"?! 

86 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25640-

%D0%98%D0%BC%D0%B0
-

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

%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B7%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%BE%D1%82%D0%BE 

Мария 

Още щом Европа забрани 
офшорки да кандидатстват за 
финансирани от Евросъюза 

проекти и нашите "Плевнелиев и 
ко" ще отгърмят... 
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87 

http://bezpartien.com/%D0%B
F%D0%BB%D0%B5%D0%B
2%D0%BD%D0%B5%D0%B
B%D0%B8%D0%B5%D0%B

2-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%BA%D1%83%D1%80

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

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

%D0%BF%D0%B0%D1%80/ 

Ivan Yanev 
То ако разчитаме на съвестта на 
Плевнелиев, има доста да 
почакаме за оставката му... 

88 

http://www.dnes.bg/temida/20
13/10/11/nov-sydiia-poema-

deloto-sreshtu-cvetan-
cvetanov.202337#comment-

newest 

Дани 

Точно заради страха от такива 
дела герберите правят циркове в 
парламента и са готови да затрият 
държавата, но да не мирясат. Ама 
хората ги разбраха и вече няма да 

им се получи пасиансът... 

89 

http://www.dnes.bg/temida/20
13/10/14/obviniha-bivshiia-

glavsek-na-ms-zaradi-
kostinbrodskite-
biuletini.202636 

Зоро 

Хубаво са го обвинили, ама той на 
своя глава едва ли е действал. да 
се потърсят поръчителите, щото 
този е прост изпълнител на 

поръчката по фалшифициране на 
изборите... 

90 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-

politika/332/a/povdignaha-
obvineniia-na-rosen-jeliazkov-

za-konstinbrodskite-
biuletini,159489/#comment-

newest 

kroki 

Това добре, но този човек не е сам 
в гиганстката фалшификация на 
бюлетините - къде са другите 
обвиняеми...Къде е сслужебният 
премиер, чието първо и основно 
задължение беше организирането 

на изборите?! 

91 

http://www.cross.bg/iiotova-
binev-slavi-

1379759.html#axzz2hhwRFC
ZN 

Борис Славчев 

Вярно е, това прехвърляне на 
топката между институциите е 

позорно. Бежанския проблем няма 
да се реши сам... 

92 

http://www.cross.bg/iiotova-
binev-slavi-

1379759.html#axzz2hhwRFC
ZN 

анонимен 

Йотова се държа точно като 
евродепутат - дори на 

провокацията на Николаев обясни 
какво значи да ходиш на работа и 

как се решава въпроса с 
кръшкачите... 
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93 

http://www.dnes.bg/obshtestv
o/2013/10/15/8-1-miliarda-

leva-otivat-za-pensii-i-
obezshteteniia-

dogodina.202694#comment-
newest 

PetyaM 

Калинките в държавната 
администрация, завещани от 

ГЕРБ, трябва да бъдат редуцирани, 
защото просто не работят. Но 
министърът е прав - не трябва да 
се подхожда механично (защото 
ако съкратят контролиращите 

състави никой от гражданите няма 
да спазва правилата)! 

94 

http://www.dnes.bg/obshtestv
o/2013/10/14/danswithme-
123-pak-poiska-ostavka-i-

novi-izbori.202670#comment-
newest 

PetyaM 

Стига сте ни занимавали с 
разходките на платените клакьори 

- хората си заработват като 
платена публика, ама нас какво ни 

интересува това! Отдавна 
гражданския протест умря, сега 

текат последните 
осчетоводявания... 

95 

http://www.dnes.bg/obshtestv
o/2013/10/15/statut-na-

bejanec-veche-se-poluchava-
za-21-dni.202695#comment-

newest 

PetyaM 

Проблемът с бежанците наистина 
не търпи отлагане. Новият шеф на 
Агенцията за бежанците показва, 
че когато има воля държавната 
администарция може да работи 
качествено и да свърши работа 

бързо и в срок!  

96 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/delian-
peevski-e-sred-avtorite-za-

zakona-za-chistota-na-
mediite,159528/?utm_source=
dnes.bg&utm_medium=box&
utm_campaign=box#comment

-newest 

kroki 

Крайно време беше със закон да се 
гарантира прозрачността на 
медиите и ограничаването на 

офшорките. А това,че Д.Пеевски е 
сред авторите на закона не ме 
учудва - все пак му приписват 

собственост в повечето популярни 
медии. Дано внесе ред първо в 

тях! 

97 

http://www.dnes.bg/obshtestv
o/2013/10/14/zaradi-
sykrashteniiata-zreiat-

chinovnicheski-
stachki.202557#comment-

newest 

PetyaM 

Значи синдикатите са съгласни, че 
администрацията е раздута, ама са 
против съкращенията - колкото 
разговор да става... Къде бяха тези 

"големи" синдикалисти цели 4 
години, когато не смееха да гъкнат 
пред Бойко?! Че даже се изсулиха 
и от тристанката, да не би да им се 
случи нещо... Сега седнали да се 
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пъчат... 

98 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/15/peevski-sred-

avtorite-na-zakon-za-
prozrachnostta-na-

mediite.202699#comment-
newest 

анонимен 

Трябва собствеността в медиите да 
бъде ясна и прозрачна. А това, че 
точно Пеевски, комуто приписват 
собствеността на повечето медии у 
нас, е вносител на такъв закон - 
няма лошо, да въведе ред първо в 

тях! 

99 http://19min.bg/news/8/48856.
html#comments анонимен 

Ау, колко е обиден! Вместо голи 
изявления да предостави 
доказателства на медиите! 

100 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2369657 галя 

Правилният въпрос е "къде са 
парите, които ЕК парти още 
миналата година заради 

очакваната  криза с бежанците"? 
Защотопо думте на Кристалина 
Георгиева са ни отпуснати 15 

млн.евро - 12 млн. евро са отишли 
уж за укрепване на гранизата 

(чкоято е като решето) и  3 
млн.евро въобще се губят. А сега 
ББ се прави на загрижен?!  

101 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2369759 галя 

Аман, от зомбирани лумпени, 
които си заработват сребърниците 
на наш гръб! Колкото повече 
упорстват, толкова повече 

отблъскват хората от себе си... Но 
акцията правилно е обявена и 
осъщестевна във Фейсбук - 
соросоидите са предимно във 

виртуалното пространство , а не в 
живия живот! 

102 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2369676 галя 

А, значи за тази лекция и снимка 
изригна ББ във Фейсбук?! . Е, 

амиразбираемо -  никой не се сеща 
за него.... 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/10/2013	  
	  

59	  
	  

103 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2369502 галя 

През мандата на ББ и ЦЦ, повече 
от половината престъплания 
въобще не са докладвани на 
полицията...А пък уж нали 
"нашата полиция ни пази" 

припяваше нелепият им бард! 
Това показва колко хората вярваха 
и разчитаха на компетентността и 
помощта на "правоохранителните 
органи" на ГЕРБ, след като 
орташкият им бизнес с крими 
контингента беше обществена 

тайна ... 

104 

http://www.ekipnews.com/ne
ws/politika/prezident/preziden
tyt_otgovori_na_obvineniqta_
v_prane_na_pari_i_valutni_sp
ekulacii/160588/?success=1#p

ost_comment 

Вихра 

Ами, че той държавният глава и 
сега си е зависим - от ГЕРБ и 
олигархичния кръг около 

в."Капиал". Не това е причината за 
медийните разследвания на 

имотите му. Ако вместо празни 
думи беше показал поне един 
документ, можеше да очаква 
медиите да се извинят... 

105 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2363750 галя 

Въпросът наистина е "къде са 
парите", но не тези смешни евра, а 

някъде около 15 млн. евро, 
приведени от Бежанския фонд на 
ЕК още миналата година. По 

официални данни на Кр.Георгиева 
около 12 млн. евро са 

изразходвани за подобряване на 
границата (а тя въобще нищо не 
спира), но се губят безследно 

около 3 млн. евро. На този съвсем 
конкретен въпрос трябва да 

отговори ГЕРБ!!! Къде са парите 
за бежанците!?! 

106 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2370008 галя 

Абе, в държавата има пари само за 
самопровъзгласилия се "елит" - 
никой не ще и да знае за ЦЦ 

(освен може би съда), но всеки 
месец му плащаме 40 бона за 
престиж и охрана?!? Това е 
храната на 450 бедни и болни 
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българи (възрастни и деца) за цял 
месец?!? 

107 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2370017 галя 

Е, тези грешни пари не трябва да 
ги плащаме ние, които нямаме 
никаква вина, а онзи корифей на 

мисълта и любител на 
циркаджийскигте акции, който 4 
години ни беше министър на 
вътрешшните работи... 

108 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2369851 галя 

По-скоро хората го "оттеглиха" 
Софиянски, а не той сам. Вече 
никой не се интересува от 
политическите му мераци и 

химери... 

109 

http://www.frognews.bg/news
_59997/Kadiev_10procenta_z
a_administratsiiata_sa_priemli

vi/#nnn_917327 

Монов 

Брей, щом дори Кадиев - този върл 
критикар на правителството и БСП 

- признава, че са наложителни 
съкращенията в дъжавната 
администарция, значи всички 
синдикални плачове са 

пресилени... 

110 

http://www.frognews.bg/news
_59999/Sakrashtavat_administ
ratsiiata_ot_zor_ne_po_plan#n

nn_917516 

Зоран 

Що ли не вярвам нещо на 
"синдикалистите" - първо, са по-
богати от средностатистическия 
българин (а сития на гладния не 
вярва), второ, 4 години спаха 
непробудно докато ни газеше 
ГЕРБ! Бяха се завряли в миша 
дупка и не смееха да шукнат - да 
не би "нашата полиция" да се 

заниимае с тях... 

111 

http://www.frognews.bg/news
_60017/Stanishev_TSvetanov
_da_plati_40_000_evro_globa
_za_Meduzite/#nnn_917712 

питач 

Прав е Станишев, който си 
режисирал спектакъла, той да му 
плаща и парсата... Откъде накъде 
ще плащат бедните българи и 

болните деца заради гупостите на 
ЦЦ?!? 

112 http://www.24chasa.bg/Article            first ГЕРБ освен да дестабилизира  и 
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.asp?ArticleId=2342113 choice ограбва държавата нешо друго 
няма ли да предложи? 

113 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342113 

           first 
choice 

Или трябва да ги изринеме от 
следващия парламент, както ги 
изринахме иот властта. за да се 

поправи полужението? 

114 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342428 

           first 
choice 

След като ГЕРБ обра и здравната 
каса ще има и много случаи на 
починали поради липса на 

лечение. 

115 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342416 

           first 
choice 

Разбира се, че трябва да се вдигне 
не само минималната заплата, а и 

доходите като цяло! 

116 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342416 

           first 
choice 

Благодарение на 3,5 годишноте 
управление на калинките доходите 

спаднаха, безработицата се 
увеличи много и сегашните 
доходи не стигат на хората да 

свържат двата края! 

117 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342285 

           first 
choice 

Гербаджиите си разиграват 
циркове в парламента, това струва 
на държавата над  половин милион 
на ден, а пари за операция на 
обикновенните хора няма. 

118 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342285 

          first 
choice 

НЗОК няма пари за елементарно 
разплащане на болниците, камо ли 
за планови операции защото 
Борисов и шайката му източиха 

близо 2 милиарда лева.  

119 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342084 

          first 
choice 

Добрев да обясни тогава как са 
фактурирани плащанята по негово 
време без той да е подписал? 

120 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342084 

          first 
choice 

Това са плащания за милиони 
левове и няма начин той да не е 

знаел за тях! 

121 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342530 

          first 
choice 

Росен Иванов преди да напусне 
даде ли отчет какво е свършил за 

българите в чужбина? 

122 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342530 

 Мога и да отговоря от името на 
калинката Иванов - НИЩО.Знам 
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first choice га от личен опит! 

123 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2341983 

          first 
choice 

Борисов и шайката му източиха 
близо 2 милиарда лева от НЗОК и  

няма пари за елементарно 
разплащане на болниците, камо ли 

за планови операции . 

124 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2341330 

          first 
choice 

Точно така трябва корумпираните 
- ВЪН. По пътищата не ни трябват 
шофиори, взели книжка по втория 

начин, които предизвикват 
катастрофи с невинни жертви! 

125 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342561 

          first 
choice 

Да проверят абсолютно всички 
производители и само здрав 
контрол ще ги оправи! 

126 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342561 

          first 
choice 

Комисията за защита на 
потребителите до сега не си 
гледаха работата и всякакви 

некачествени стоки се продаваха 
на пазара без никакъв контрол. 
Калинките трябва да бъдат 

сменени с работещи инспектори! 

127 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2341111 

           first 
choice 

Монополистите да не се 
презастаховат - има 5 % намаление 
на тока и сметките не трябва да са 
по-високи от обичайните, а даже 

малко по-ниски! 

128 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2341061 

           first 
choice 

Много хубава инициатива на 
правителството да защити 

клиентите (обикновените хора) от 
алчните банки! 

129 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2341061 

           first 
choice 

Благодарение на скапаните ни 
закони банките мародерстват 
върху клиентите си и реализират 

свръх печалби. Дано това 
правителство ги спре! 

130 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2342490 

           first 
choice 

Браво на такива българи като 
Игнат Канев - те са истински 

родолюбци! 

131 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2337858 

           first 
choice 

Това са добри инициативи, които 
създават работни места и 
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привличат инвестиции. 

132 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2337858 

           first 
choice 

При управлението на 
Пожарникаря бяха закрити 300 000 
работни места и инвестициите 

спаднаха 4 пъти! 

133 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2337858 

           first 
choice 

Това доведе до невиждана дори и 
за България безработица и спад на 

доходите на все-още 
работещите.Пълна мизерия! 

134 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2342506#comment

s 
masterblaster 

Правилно решение. Все пак сме 
страна в ЕС и не може 

минималната заплата да е 150 Е. 

135 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2342902#comment

s 
masterblaster Отиде му на Бойко 

контрабандата... 

136 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2342541#comment

s 
masterblaster Калинките, несвършили никаква 

работа отлитат една по една... 

137 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2343059#comment

s 
masterblaster 

По-добре е да се върне старата 
система, защото пълната забрана и 

сега не се спазва! 

138 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2341073#comment

s 
masterblaster 

Браво, че си спазват 
предизборните обещания. Тази 
глупост на герберите трябва да се 

поправи! 

139 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2341405#comment

s 
masterblaster 

ГЕРБ-аджиите направиха 
страхотна далавера с тази "зелена 
енергия", масрафа за който 
плащаме всички крайни 

потребители! 

140 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2341405#comment

s 
masterblaster 

Крайно време е да се отрежат 
свръхпечалбите от фотоволтиците, 
за да може цената на тока да 

падне- дори и с 5 % намаление пак 
е сравнително висока! 

141 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2342450#comment

s 
masterblaster 

А колко умират поради липса на 
пари в здравната каса - 

Пожарникаря опоска 2 милиарда 
от там! 
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142 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2343130#comment

s 
masterblaster 

Дано да се охранява качествено , 
защото и без това има прекалено 
много бежанци и ако дойдат още 
няма да можем да се справим. 

143 

http://www.dnes.bg/business/2
013/10/07/ivan-ivanov-

goliama-chast-ot-
evrosredstvata-za-vodniia-

sektor-niama-da-bydat-
usvoeni.201793#comment-

newest 

The king Язък само за хвалбите на Бойко, че 
усвоявал евросредства. 

144 

http://www.dnes.bg/business/2
013/10/07/ivan-ivanov-

goliama-chast-ot-
evrosredstvata-za-vodniia-

sektor-niama-da-bydat-
usvoeni.201793#comment-

newest 

The king 

В момента сме усвоили едва 36% 
от евросредствата, а до края на 
програмния период остават само 3 

месеца! 

145 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/07/stres-v-gerb-kakvo-

pravi-v-ns-uvolneniiat-
ivanov.201825#comment-

newest 

The king 

Борисов - виден сикаджия и 
съдружник на Пашата, 

парламентарната им група не 
работи от месец, но взимат 

заплати, но какъв бил Иванов??? 

146 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/07/vot-na-nedoverie-

zaradi-bejancite-
neosnovatelno-

e.201814#comment-newest 

The king 

Правителството е виновно и за 
международното полужение. Та 
герберите да внесат вот на 
недоверие и за това. 

147 

http://www.dnes.bg/blogini/20
13/10/07/moralyt-za-

evropeicite-e-
nelakiran.201794#comment-

newest 

The king 

Това е превеждано с гугъл 
преводач и редакцията не си е 
мръднала пръста да го редактира. 

Срам! 

148 

http://www.dnes.bg/business/2
013/10/06/chez-predupredi-
smetkite-za-oktomvri-moje-

da-sa-po-visoki.201721,4 

The king 

Това е, защото ГЕРБ-аджиите 
направиха страхотна далавера с 
тази "зелена енергия", масрафа за 
който плащаме всички крайни 

потребители! 

149 
http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/07/ataka-unishtojava-
bsp-i-stanishev-vidiaha-ot-

The king Атака с действията си унищожава 
единственно себе си. 
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dsb.201808#comment-newest 

150 

http://www.investor.bg/bylgari
ia/5/a/ivan-ivanov-goliama-
chast-ot-evrosredstvata-za-

vik-niama-da-bydat-
usvoeni,159029/undefined#co

mment-newest 

King 

Самохвалкото Боко как ще обясни 
полужението? ? В момента сме 

усвоили едва 36% от 
евросредствата, а до края на 

програмния период остават само 3 
месеца!  

151 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/oresharski-tova-e-
edin-ot-nai-dobrite-kabineti-

na-
prehoda,159015/#comment-

newest 

King За сега наистина се описва като 
добър кабинет. 

152 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/oresharski-tova-e-
edin-ot-nai-dobrite-kabineti-

na-
prehoda,159015/#comment-

newest 

King 

Ще се радвам на края на мандата 
да можем да кажем, че е бил най-
добрия, България заслужава най-
накрая добро управление! 

153 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/borisov-shte-
prodyljim-da-provaliame-

parlamentarni-
zasedaniia,159009/#comment-

newest 

King 
Обрах държавата и сега ще 

провалям другите, които искат да 
ми оправят бакиите! 

154 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/borisov-shte-
prodyljim-da-provaliame-

parlamentarni-
zasedaniia,159009/#comment-

newest 

King 

Бойко защо не се изрине от 
парламента заедно с цялата сган 
калинки - сам го каза, че само 

пречи! 

155 

http://www.investor.bg/evropr
oekti/264/a/arhitekti-iskat-

banka-s-investicionni-proekti-
po-

evrofondovete,159063/#comm
ent-newest 

King 

Трябва да се улесни 
кандидатсването по 

Еврофондовете! Добра стъпка 
беше създаването на МИП 

156 http://www.investor.bg/news/c
omments/158913/333.html#co King Правителството не взима заеми , 

за да си купи време, а за да 
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mment-newest напълни продънената от 
гербаджиите хазна. 

157 http://www.segabg.com/article
.php?id=668601#id_4891087 krasnoselo 

Бат Бабуин и калинките му 
опоскаха милиарди, та ще им пука 

от мекакви си милиони.. 

158 http://www.segabg.com/article
.php?id=668601#id_4891089 krasnoselo След ГЕРБ и потоп! 

159 http://www.segabg.com/article
.php?id=668613#id_4891101 krasnoselo 

Ако това беше правителство на 
ГЕРБ дори и здравен министър 
нямаше да гъкне против 
тютюнопушенето. 

160 http://www.segabg.com/article
.php?id=668614#id_4891108 krasnoselo 

Трябва спешно да се построят 
лагери, както в Турция, но далече 
от София за да се реши проблема с 

бежанците. 

161 http://www.segabg.com/article
.php?id=668614#id_4891113 krasnoselo 

За това обаче ще ни е нужна 
помощ от ЕС много повече от  $10 
милиона, предвидени за България! 

162 http://www.segabg.com/article
.php?id=668611#id_4891120 krasnoselo 

Много бременни и пенсионери не 
са могли да се докопат до 

помощите от нахалните "роми". 
Тия като чуят далавера и са първи 

163 http://www.segabg.com/article
.php?id=668611#id_4891123 krasnoselo 

Добре е , че има поне прозрачност 
при раздаването, пък и обхваща 
повече хора. Миро Найденов не 
съм чул да се е отчел за такива 

помощи. 

164 http://www.segabg.com/article
.php?id=668583#id_4891130 krasnoselo 

Много хубава снимка. Как му 
приляга на Цв. Цв. да гледа през 

решетките.. 

165 http://www.segabg.com/article
.php?id=668585#id_4891148 krasnoselo 

Беше добра идея да се махне 
критерия "цена" с най-голяма 

тежест - след това следват анекси 
и цената набъбва. 

166 http://www.segabg.com/article
.php?id=668588#id_4891160 krasnoselo 

Основен въпрос е било 
недоволството на социалистите от 
слабата реализация на кадрите на 

БСП[/quote]Орешарски си 
назначава експерти, а не като Бат 

Боко по партийна линия 
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167 http://www.segabg.com/article
.php?id=668588#id_4891163 krasnoselo 

Трябва да се заложи амбициозна 
приходна част на бюджета", 
подчерта Станишев, след като 
призна, че бедността в страната е 
ужасяваща[/quote]Бих казал, че 
мизерията след гробарите е 

смразяваща! 

168 http://www.segabg.com/article
.php?id=668588#id_4891167 krasnoselo 

Сред малкото критични нотки 
беше това, че БСП и кабинетът не 
са направили достатъчно да 

разкрият наследството на бившите 
управляващи от ГЕРБ, които 
междувременно са възприели 
тактиката да делегитимират 
парламента, за да падне 

правителството.[/quote]Орешарски 
да не е като Бат Бабуин да тръби 
3,5 години, че предишните са му 

все виновни  

169 http://www.segabg.com/article
.php?id=668588#id_4891172   

Според лидера на БСП протестите 
са изгубили своята сила, масовост 
и морален заряд.[/quote]Изглежда 
Пожарникаря свършва парите за 

протести, а БУДАлите се 
опомниха  

170 http://www.segabg.com/article
.php?id=668575#id_4891178 krasnoselo 

Тази система бонус-малус работи 
в Западна Европа и САЩ. Добра 
идея е въвеждането и у нас, за да 
може наружителите на ЗДП да си 

плащат за тарикатлъка! 

171 http://www.segabg.com/article
.php?id=668555#id_4891182 krasnoselo 

В САЩ няма нотариална заверка 
при прехвърляне на кола. В 

България нотариусите наскачаха, 
защото им отива лапачката - за 1 

подпис 30 лв. 

172 http://www.segabg.com/article
.php?id=668619#id_4891185 krasnoselo 

Е не може да има у парламенто по-
голем СИК-аджия от Бойко. 
Другите мутри-ВЪН! 

173 http://www.segabg.com/article
.php?id=668618#id_4891186 krasnoselo 

Когато по време на мандата на 
Бойко Борисов бе разкрито, че 
Георги Харизанов няма 

необходимото образование, за да 
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бъде директор на дружеството, 
тогавашният земеделски министър 
Мирослав Найденов го защити с 
аргумента, че той е българският 
Бил Гейтс.[/quote]Още калинки 

наизкочиха... 

174 http://www.segabg.com/article
.php?id=668552#id_4891198 krasnoselo 

Как се намериха резерви за 
сваляне цената на тока с 5 %, така 
ще се намерят и още, например 
намаляване гарантираната ви 

печалба от 12 %! 

175 http://www.segabg.com/article
.php?id=668552#id_4891200 krasnoselo 

И без това не давате почти 
никакви пари за подмяна на 

електросистемата! 

176 http://www.segabg.com/article
.php?id=668620#id_4891205 krasnoselo 

Тук лъснаха бая далавери на 
предишното правителство, в 
частност Делян Добрев! 

177 http://www.segabg.com/article
.php?id=668620#id_4891207 krasnoselo 

Дано разплетат далаверата до 
край- може и по-нагоре да 

стигнат! 

178 http://www.segabg.com/article
.php?id=668539#id_4891214 krasnoselo 

Да, нашите пенсионери се 
различават много от 

Западноевропейските...поне 10 
пъти по пенсиите 

179 http://www.segabg.com/article
.php?id=668554#id_4891220 krasnoselo 

Дянков е скалъпил такъв бюджет, 
че за да се изпълни трябваше 
половината пенсионери да се 
пренесат в отвъдното. Не, че не 
работеше усърдно по този въпрос.. 

180 

http://www.vesti.bg/bulgaria/s
ad/sydyt-iska-oshte-

informaciia-za-uvolnenieto-
na-kokinov-5995445 

                oficer И този Кокинов излезе една 
калинка... 

181 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2344836 

           first 
choice 

Трябва да приемем тези бежанци, 
които вече са тук, но и да не 

допускаме да ни залеее бежанска 
вълна! 

182 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2344836 

           first 
choice 

Проблема е, че ние сме бедна 
страна и ще ни трябва солидна 
финансова помощ от ЕС за да се 

погрижим за бежанците! 
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183 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2345986 

           first 
choice 

Прав е Мутавчиев, че трябва да 
има солени санкции за превишена 
скорост. Много от водачите не 

спазват ограниченията и това води 
до много катастрофи. 

184 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/08/2156456_gerb_t
rudoustroiava_uvolneni_svoi_
kadri_v_obshtinski/?p=0#addc

omment 

stronger 

Калинките се трудоустрояват там 
където може, в случая Софийска 
община и фирмите и - един от 
последните бастиони на ГЕРБ. 

185 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/08/2156456_gerb_t
rudoustroiava_uvolneni_svoi_
kadri_v_obshtinski/?p=0#addc

omment 

stronger 

Докато се правят политически 
назначения без конкурс няма да 
има специалисти, а истинските 
експерти ще емигрират на запад. 

186 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/08/2156456_gerb_t
rudoustroiava_uvolneni_svoi_
kadri_v_obshtinski/?p=0#addc

omment 

stronger 

Така правеха по соц времето, но н 
при смяна на власта, а когато 

някой номенклатурчик се издъни - 
преместваха го на друг пост (може 

и по-висок) 

187 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/08/2156352_hora_z
a_i_protiv_zabranata_za_push

ene_na_zakrito/ 

stronger 

Трябва най-накрая, ако трябва с 
референдум да се реши въпроса с 
пушенето. Пушач съм , но за 10 
години във САЩ свикнах да пуша 
само в питейни заведения. Там 
където се храниш (ресторанти и 
т.н.) беше без цигарен дим и съм 

напълно съгласен с това. 

188 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/07/2156128_durjavnata_ene

rgetika_-_vse_po-
zadlujniala/?p=0#addcomment 

stronger 

Нищо чудно,че дори и от 
печеливш бизнес като 

енергетиката държавата губи пари. 
Кой гласува закона зелената 

енергия да се изкупува от НЕК с 
70% по-скъпо? 

189 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/07/2156128_durjavnata_ene

rgetika_-_vse_po-
zadlujniala/?p=0#addcomment 

stronger 

Отговора е ГЕРБ, за да може 
мутробойко да облацжи 

приближените му фирми, които се 
втурнаха да инвестират във 
фотоволтици, включително и 
възлюбената Цв. Бориславова! 
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190 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/07/2156128_durjavnata_ene

rgetika_-_vse_po-
zadlujniala/?p=0#addcomment 

stronger 

А това, че БЕХ, НЕК имат 1 
милиярд заеми, тока е непоносимо 
скъп ( 2 пъти по-скъп от САЩ) на 
Тиквата му дреме, важното е кой 

прибра $$$ 

191 

http://www.dnevnik.bg/sviat/2
013/10/07/2156053_bloomber
g_napravi_apokaliptichna_pro
gnoza_za_falita_na/?p=0#add

comment 

stronger 

Защо много хора се притесняват за 
САЩ -те няма да фалират! По-
добре да си оправиме нашите 
бакии тук, защото и ние не сме 

цъфнали, та вързали! 

192 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/07/2155976_gerb_s
e_oplaka_che_uvolneniiat_za

m-
ministur_ot_sik/?p=0#addcom

ment 

stronger 

То и Борисов си е СИК-аджия,  
ортак на Пашата, но беше и главен 

секретар, кмет , премиер, 
депутат... 

193 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/07/2155976_gerb_s
e_oplaka_che_uvolneniiat_za

m-
ministur_ot_sik/?p=0#addcom

ment 

stronger 
Мафиот до мафиота, мила моя 

майно ле...Българската 
Мутрафония 

194 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/07/2156157_horata
_pitat_adekvatni_li_ste_v_116

-
ia_den_na_protest/?p=0#addc

omment 

stronger 

Не знам дали протестиращите са 
адекватни, но забелязвам, че на 
площада има все по-малко 

БУДАли. 

195 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/07/2156157_horata
_pitat_adekvatni_li_ste_v_116

-
ia_den_na_protest/?p=0#addc

omment 

stronger 

Изглежда на Бабуина му 
намаляват парите от фонд 

"Протести"и той става все по-
нервен. 

196 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/07/2156157_horata
_pitat_adekvatni_li_ste_v_116

-
ia_den_na_protest/?p=0#addc

omment 

stronger 

Много неадекватно започна да се 
изказва и ми се струва , че 
правителсвена болница не му 

мърда. 
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197 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/07/2156115_nov_z
akon_predvijda_1000_leva_gl
oba_za_minavane_na/?p=0#ad

dcomment 

stronger 
И аз съм за по-сериозни глоби за 
нарушителите. Но трябва и строг 
контрол от страна на КАТ.  

198 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/07/2156115_nov_z
akon_predvijda_1000_leva_gl
oba_za_minavane_na/?p=0#ad

dcomment 

stronger Само така ще се спазват правилата 
и ще намалеят катастрофите! 

199 http://www.segabg.com/article
.php?id=668753#id_4892675 krasnoselo 

Орешарски е добър финансист, 
обаче мините които са му 

заложили предишни правителства 
са доста-тези плащаня съвсем не 

са шега работа. 

200 http://www.segabg.com/article
.php?id=668753#id_4892684 krasnoselo 

Освен това ГЕРБ оставиха 
държавата опоскана, НЗОК - без 
пари и т.н. Фискалния резерв е под 

критическия минимум! 

201 http://www.segabg.com/article
.php?id=668753#id_4892688 krasnoselo 

И на фона на мизерията на народа, 
до който го докараха Тиквата и 
сие те си разиграват циркове в 

парламента и пречат да се приемат 
важни за спасяването на страната 

закони. 

202 http://www.segabg.com/article
.php?id=668758#id_4892694 krasnoselo По-добре депутат, отколкото шеф 

на ДАНС! 

203 http://www.segabg.com/article
.php?id=668761#id_4892704 krasnoselo 

Наистина  е добре да се свика 
КСНС  за кризата с бежанците от 

Сирия, защото това става 
национален проблем.  

204 http://www.segabg.com/article
.php?id=668763#id_4892716 krasnoselo 

Тренчев използва недоволството 
на хората, за да блесне. Беше 
позабравен последно време. 

205 http://www.segabg.com/article
.php?id=668763#id_4892722 krasnoselo 

За това използва изрази, 
като[quote] Вече ни е писнало и 
ще започнем да бием и да 

чупим[/quote] като че ли неговата 
заплата не е платена 

206 http://www.segabg.com/article krasnoselo Кoйто крепи кворума, ще крепи 
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.php?id=668744#id_4892733 Иванов[/quote]Каза Бат Бабуин 

207 http://www.segabg.com/article
.php?id=668744#id_4892735 krasnoselo 

СИК-аджиите, вън от 
парламента[/quote]каза Бойко и 

излезе 

208 http://www.segabg.com/article
.php?id=668742#id_229273 krasnoselo 

Още една недомислица на 
бившата министърка на 
правосъдието и сегашна 
бицепрезидентка Попова! 

209 http://www.segabg.com/article
.php?id=668739#id_229274 krasnoselo 

ЕС ни даде миналата година 15 
милиона Е, но те потънаха 

безследно в касичката на ГЕРБ 

210 http://www.segabg.com/article
.php?id=668739#id_4892750 krasnoselo 

Сега ще трябва да чакаме до 
догодина за пари от ЕС, а 
проблема вече е достатъяно 

наболял! 

211 http://www.segabg.com/article
.php?id=668728#id_229275 krasnoselo 

Добра идея на социалното 
министерство да се вложат повече 
пари за създаване на работни 

места. 

212 http://www.segabg.com/article
.php?id=668728#id_4892775 krasnoselo 

Първо нека бъдат обхванати по-
рисковите групи, като младежи до 
29 години и лица в предпенсионна 

възраст. 

213 http://www.segabg.com/article
.php?id=668726#id_4892776 krasnoselo Крайно време беше, даже са доста 

закъснели! 

214 http://www.segabg.com/article
.php?id=668726#id_4892783 krasnoselo 

Дилян Добрев да даде обяснение 
защо не е спрял плащанята на 
милиони левове след решението 
на НС да спре проекта Беляне! 

215 http://www.segabg.com/article
.php?id=668726#id_4892783 krasnoselo Или консултанта си е платил 

където трябва? 

216 http://www.segabg.com/article
.php?id=668724#id_4892786 krasnoselo 

Това наистина е нещо разумно. 
Бойко и калинките му гласуваха 
зелената енергия да се изкупува от 

НЕК с 70 % по-скъпо. 

217 http://www.segabg.com/article
.php?id=668724#id_4892796 krasnoselo 

Това го гласуваха от ГЕРБ, за да 
може мутробойко да облажи 

приближените му фирми, които се 
втурнаха да инвестират във 
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фотоволтици, включително и 
възлюбената Цв. Бориславова! 

218 http://www.segabg.com/article
.php?id=668724#id_4892797 krasnoselo 

Това, че БЕХ, НЕК имат 1 
милиярд заеми, тока е непоносимо 
скъп ( 2 пъти по-скъп от САЩ) на 
Тиквата му дреме, важното е кой 

прибра $$$ 

219 http://www.segabg.com/article
.php?id=668722#id_4892804 krasnoselo 

Това, че тока в САЩ е 2 пъти по-
евтин е вярно.Плащам 9 цента/квч 
или около 12-13 стотинки. Това е 
много важно и за промишленото 
производство. Нашата продукция 
се оскъпява и е неконкурентна! 

220 http://www.segabg.com/article
.php?id=668722#id_4892805 krasnoselo 

Да не говорим, че цената в БГ за 
промишленни нужди е много по-
висока, отколкото за битови! 

221 http://www.segabg.com/article
.php?id=668764#id_4892806 krasnoselo Да ги съдерат от проверки, щом са 

такива бабаити  

222 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2344389#comment

s 
masterblaster На нас ни трябва спешно 

финансова помощ от ЕС! 

223 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2346867#comment

s 
masterblaster Сам го е построил, и то в 

извънработно време! 

224 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2346867#comment

s 
masterblaster 

А ситуацията с държавата е точно 
обратната - остави я като на 

горната снимка! 

225 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2341171#comment

s 
masterblaster 

Ако си прави устата, че ще 
управлява и ще стяга още 3 дупки 

много е сбъркал! 

226 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2341171#comment

s 
masterblaster 

Той просто няма да управлява, 
защото стигнахме до последната 

дупка заради него! 

227 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2341171#comment

s 
masterblaster И докато народа мизерстваше, те 

си краднеха на воля! 

228 http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2346698#comment masterblaster Това е добре, че потребителското 

търсене се увеличава. 
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229 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2346698#comment

s 
masterblaster Това ще съживи полуумрялите 

малки и средни фирми! 

230 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2346698#comment

s 
masterblaster 

Защото още един мандат на 
Тиквата и  малки и средни фирми 

нямаше да има. 

231 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2347423#comment

s 
masterblaster Обезпаричената ни държава има 

нужда от свежи пари. 

232 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2347423#comment

s 
masterblaster 

Калинките ошушкаха държавата и 
оставиха народа да мизерства. 
Дано Орешарски успее да им 

оправи бакиите! 

233 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2331746#comment

s 
masterblaster 

То нещо като хората да са 
направили от ГЕРБ -само 
комисионни прибират! 

234 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2331746#comment

s 
masterblaster 

Гордостта на Тиквата -
магистралите протекоха, но 

важното е, че Черепа си плати на 
който трябва. 

235 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2329491#comment

s 
masterblaster 

Чудесна идея! На семействата в 
нужда трябва да им се подаде 

ръка. 

236 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2329491#comment

s 
masterblaster 

Лакомите банки, които Бабуина 
протектираше трябва да се 

озаптят! 

237 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2329491#comment

s 
masterblaster 

Браво на Орешарски, не мисли 
като Тиквата какво да открадне, а 
как да помогне на тези, които са го 

избрали и трябва да служи! 

238 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/08/chakame-sveji-pari-

ot-eib-novi-270-mln-
evro.201983#comment-newest 

The king На обезпаричената ни държава и 
трябват свежи пари. 

239 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/08/chakame-sveji-pari-

ot-eib-novi-270-mln-
evro.201983#comment-newest 

The king 

Калинките ошушкаха държавата и 
оставиха народа да мизерства. 
Дано Орешарски успее да им 

оправи бакиите! 
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240 

http://www.dnes.bg/business/2
013/10/08/energetikata-ni-e-

na-kritichen-etap-zaradi-
politicheski-

greshki.201924#comment-
newest 

The king 

Това, че БЕХ, НЕК имат 1 
милиaрд заеми, тока е непоносимо 
скъп ( 2 пъти по-скъп от САЩ) на 
Тиквата му дреме, важното е кой 

прибра $$$ 

241 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2349149 

           first 
choice 

Пак е имало подкупи в 
Конституционния съд, за да го 

върнат в парламента. 

242 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2349266 

           first 
choice 

Томиславе, ти какво постигна за 
3,5 години като министър по 

еврофондовете, че сега се радваш 
на спрени пари? 

243 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2349266 

           first 
choice 

Отговори и защо 3 месеца преди 
края на програмния период сме 

усвоили само 36 % от 
евросредствата? 

244 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2347464 

           first 
choice 

Ако гербаджиите не започнат да 
работят в парламента, за което сме 
ги пратили там и им се плаща от 
нашите данъци ще ги изринем на 
улицата на следващите избори. 

245 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2349374 

           first 
choice 

Тоя Тиквар освен да злорадства, 
проваля работата на парламента и 
обира държавата нещо друго може 

ли? 

246 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2347442 

           first 
choice 

Гербаджиите да започнат да 
работят в парламента, за което сме 
ги пратили там и им се плаща от 
нашите данъци ще ги изринем на 
улицата на следващите избори. 

247 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2347833#comment

s 
masterblaster 

Абсолютно съм съгласен, че няма 
никаква причина да се иска 
оставка на правителството! 

248 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2347833#comment

s 
masterblaster 

ГЕРБаджиите, начело с мутрата 
драпат със зъби и нокти да се 

добжерат до властта, защото им се 
ослади кокала! 
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249 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2347833#comment

s 
masterblaster 

Бат Мутрафон  е съгласен да срине 
цялата държава, само и само да е 

той на власт! Плаща на 
протестиращи, спира работата на 
НС, пречи с всички възможни 

средства. 

250 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2344719#comment

s 
masterblaster 

След управлението на Бат Бабуин 
не се очудвам, че 50 % от 
българите са застрашени от 

бедност, и е най-голям в ЕС. За да 
могат да крадът изсмукаха парите 

от цялата икономика и 
здравеопазване! 

251 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2344719#comment

s 
masterblaster 

И с цялата си наглост Мутрата 
иска пак да управлява, като клати 

държавата. 

252 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2347924#comment

s 
masterblaster 

Браво на премиера, макар и да е 
доста зает е отделил време за Жул 
Паскин - художник от български 

произход . 

253 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349629#comment

s 
masterblaster Само чакат нещо лошо да стане и 

калинките гракват вкупом. 

254 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349399#comment

s 
masterblaster 

Бат Бабуин освен да злорадства, 
проваля работата на парламента и 
обира държавата нещо друго може 

ли? 

255 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349399#comment

s 
masterblaster 

Услади му се на мутрата властта и 
драпат със зъби и нокти да се 

доберат пак, защото им се ослади 
кокала! 

256 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349345#comment

s 
masterblaster 

На ГЕРБ също спираха, но после 
ги пуснаха фондовете.И  сега ще 

ги освободят пак! 

257 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349345#comment

s 
masterblaster 

Магистралите, построени по време 
на ГЕРБ 80 % са дефектни. Но 

комисионните са си ги взели,нали? 

258 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349345#comment

s 
masterblaster 

Дончев, ти какво постигна за 3,5 
години като министър по 

еврофондовете, че сега се радваш 
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на спрени пари? 

259 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349345#comment

s 
masterblaster 

Защо 3 месеца преди края на 
програмния период сме усвоили 
само 36 % от евросредствата? 

260 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349345#comment

s 
masterblaster 

Тези от ГЕРБ и мутробойко не са в 
час.Но това не им попречи веднага 

да се разлаят всички ! 

261 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349345#comment

s 
masterblaster 

Гербаджиите приличат на 
глутница озъбени  псета, останали 

без кокал. 

262 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349883#comment

s 
masterblaster 

Без съмнение Асад ни е пратил 
елитна сирийска армия, а жените и 

децата са младши барет 

263 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2347520#comment

s 
masterblaster 

Нашата страна може да е 
гостоприемна, но с какво - 65 лв 
на месец стигат точно за 1 хляб и 
кисело мляко на ден,. Нормално е 
сирийците да се ориентират към 

Западна Европа. 

264 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2347604#comment

s 
masterblaster 

Трябва да има еднакви критерии за 
пенсиониране и при военните, и 

при МВР! 

265 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349819#comment

s 
masterblaster 

Това правителство започва много 
добре и дано докара нещата 

докрай! 

266 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349819#comment

s 
masterblaster 

Крайно време беше да се направи 
стратегия за намаляване на 

безработицата. 

267 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349819#comment

s 
masterblaster 

По времето на калинките България 
загуби 300 000 работни места и 
герберите не си мръднаха пръста 

да спрат безработицата! 

268 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349980#comment

s 
masterblaster 

Тъкмо се разлая цялата герберска 
шайка и им запушиха устата. 

Щеше им се да ни прецака ЕК, но 
не стана. 

269 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349980#comment

s 
masterblaster Това показва, че в ГЕРБ са на 

принципа "След нас и потоп". 
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270 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349603#comment

s 
masterblaster 

Ромите създават социални 
проблеми където и да се заселят. 
Но нека да ги интегрират сега те, 

ако могат! 

271 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2350099#comment

s 
masterblaster 

Гербаджиите освен да 
манипулират и лъжат друго могат 

ли? 

272 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2350099#comment

s 
masterblaster 

Всвъщност могат и друго- да 
крадът милиарди от бедната ни 

държава! 

273 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2350237#comment

s 
masterblaster 

Тиква. Освен че лъже за спрените 
пари от ЕК точно той ни вкара в 
тази криза, а сега ще ни дава акъл 

как да излезем. 

274 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2350237#comment

s 
masterblaster 

Единственната му цел е да се 
домогне пак до кокала- много му 
се услади. Лошото е , че срина 

държавата. 

275 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2350237#comment

s 
masterblaster 

То е ясно, че тоя власт повече 
няма да види - БУДАлите 

свършиха! 

276 http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2349635 masterblaster 

 Формулата  на Мутробойко: пил, 
ял,крал, пробвал се да захапе 

кокала пак, бегал! 

277 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2350215#comment

s 
masterblaster 

То бившия премиер Бат Бабуин 
страда от постоянно психическо 
разстройство, та българите няма да 

страдат. 

278 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2350184#comment

s 
masterblaster 

Тези емигранти започнаха да 
прииждат отвсякъде - по суша, по 
море, само от въздуха с парашути 

не са почнали да скачат. 

279 http://www.segabg.com/article
.php?id=668885#id_4894177 krasnoselo 

Понеже сме бедна държава и 
броят на бежанците постоянно 
расте, а 1000 лв. на месец не са 
малко пари ни е необходима 

спешна финасова помощ от ЕС ! 

280 http://www.segabg.com/article
.php?id=668897#id_4894187 krasnoselo 

Освен че лъже за спрените пари от 
ЕК точно Борисов ни вкара в тези 
бакии, а сега ще злорадства. 
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281 http://www.segabg.com/article
.php?id=668897#id_4894188 krasnoselo 

КОЙ нареди на Дончев да лъже 
като дърт гербер[/quote]То е ясно 
кой му е наредил: човека-бог 

БУДА 

282 http://www.segabg.com/article
.php?id=668898#id_4894203 krasnoselo Брукселския фикус претърпя 

фиаско. Започва се мятане на тапи 

283 http://www.segabg.com/article
.php?id=668894#id_4894212 krasnoselo 

така е, то в политиката е като при 
покера и секса - ако нямаш добър 
партньор, ти е нужна добра 

ръка[/quote]Много добре казано 
Dodger   

284 http://www.segabg.com/article
.php?id=668878#id_4894219 krasnoselo  Дано това дoоведе до по-малко 

администрация и бюрокрация. 

285 http://www.segabg.com/article
.php?id=668878#id_4894219 krasnoselo Много правилно преразпределение 

на средствата 

286 http://www.segabg.com/article
.php?id=668867#id_4894233 krasnoselo 

И аз твърдо заставам зад идеята и 
намеренията да се криминализира 

НЕплащането на здравни 
осигуровки от 

работодателите![/quote]Напълно 
съм съгласен с това, но нека не 
забравяме, че ГЕРБ изтеглиха 
близо 2 милиарда лева от 
здравната каса и пари за 
здравеопазване НЯМА! 

287 http://www.segabg.com/article
.php?id=668869#id_4894249 krasnoselo 

Подписан е бил договор за вадене 
на тръби - за ваденето на тръбите 
са били дадени 4 млн., а от скрап 
са получени 2 млн. лв. Цифрите 

сами говорят", заяви 
Греков.[/quote]Тия герберски 
калинли срам нямат, крадат и за 

умрелите! 

288 http://www.segabg.com/article
.php?id=668869#id_4894254 krasnoselo 

Докато не бъдат отсранени 
всичките калинки на Мутробойко 

оправия няма да има! 

289 http://www.segabg.com/article
.php?id=668873#id_4894264 krasnoselo 

Аз предлагам да се назначи за шеф 
на ДАТО Цв. Цв. - има богат опит 
момчето с подслушването, пък и е 
свикнал да рапортува на шефа си  

"ДАТО-ПРИЕТО"   
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290 http://www.segabg.com/article
.php?id=668866#id_4894305 krasnoselo 

Не случайно сме на първо място 
по бедност или застрашени от 
бедност -калинките ошушкаха 
държавата и оставиха народа да 
мизерства. Дано Орешарски успее 

да им оправи бакиите! 

291 http://www.segabg.com/article
.php?id=668902#id_4894320 krasnoselo 

Ганди - тоя на снимката закопа 
държавата, та един отбор ще му се 
опре. След 3 години Левски 
сигурно ще играе във В 

регионална футболна група! 

292 http://www.segabg.com/article
.php?id=668859#id_4894329 krasnoselo 

 Дано все-повече фирми от 
автомобилната промишленост 

инвестират тук и създават работни 
места 

293 http://www.segabg.com/article
.php?id=668859#id_4894329 krasnoselo Това е много добра новина. 

294 http://www.segabg.com/article
.php?id=668858#id_229326 krasnoselo 

Чехлио се качи на китайски 
автомобил, сглобен у нас, но не 

можа да запали. 

295 http://www.segabg.com/article
.php?id=668839#id_4894352 krasnoselo 

Пеевски го върнаха в парламента, 
а протестите срещу назначаванету 

му за шеф на ДАНС отвън 
продължават 

296 http://www.segabg.com/article
.php?id=668861#id_4894340 krasnoselo 

На мен ми се струва, че това е 
политически чадър. Как 

финансовото разузнаване и Делян 
добрев проспаха милиони платени 

на тази фирма? 

297 http://www.segabg.com/article
.php?id=668895#id_4894377 krasnoselo 

Гербажиите така забатачиха 
нещата с пенсиите, че може би 

още няколко поколения ще търпят 
тази "реформа" 

298 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/09/2157404_iovche
v_problemut_s_bejancite_e_pr
edizvikatelstvo_za/?p=0#addc

omment 

stronger 

"В Европейската комисия са 
наясно със сериозността на 

проблема с бежанците в България, 
подкрепят търсенето на 

извънредни мерки. Ще получим 
финансова помощ". 

Това е добре, че ще получим 
финансова помощ! 
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299 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/09/2157404_iovche
v_problemut_s_bejancite_e_pr
edizvikatelstvo_za/?p=0#addc

omment 

stronger 
Въпросът обаче къде ще бъдат 
настанявани бежанците е много 

сериозен! 

300 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/09/2157332_deficitut_v_pen
sionnata_sistema_e_zaradi_ra

nnoto/?p=0#addcomment 

stronger 

Работа няма 420 000 безработни, 
където има някаква работа е ниско 

платена, само на 
зърнопроизводство и туризъм 
(нископлатени работи) далече 
няма да стигнеш с паричките за 
пенЦионната системка!!! създадът 
работни места, за да се плащат 
социални осигуровки. Така 
дупката в бюджета на НОК ще 

бъде  

301 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/09/2157332_deficitut_v_pen
sionnata_sistema_e_zaradi_ra

nnoto/?p=0#addcomment 

stronger 

Какво направиха гербаджиите - за 
3,5 години се закриха 300 000 
работни места, после вдигнаха 

пенсионната възраст за да намалят 
броя на пенсионерите. 

302 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/09/2157332_deficitut_v_pen
sionnata_sistema_e_zaradi_ra

nnoto/?p=0#addcomment 

stronger 

И даже не си мръднаха пръста да 
намалят безработицата, само 

Тотио ни убеждаваше, че не била 
толкова висока по данни на 

бюрата по труда. 

303 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/09/2157332_deficitut_v_pen
sionnata_sistema_e_zaradi_ra

nnoto/?p=0#addcomment 

stronger 

А в бюрата се записват само тези, 
които получават помощи. Като 
вече не е на отчет в бюрото и все 
още не работи човек, безработен 

ли е или не? 

304 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/09/2157459_atanas_tilev_se
_okaza_agent_i_na_rumno/?p

=0#addcomment 

stronger 
Мафиот до мафиота, и все 

кредитни милионери. Няма нищо 
случайно в това! 

305 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/sviat/2013/10/0
8/2156755_bulgariia_e_na_56

-
o_miasto_v_purviia_indeks_n

a/?p=0#addcomment 

stronger 

След като ни управляваха мутри, 
как няма да сме толкова зле - 

здравеопазването е на такъв  хал, 
защото ощипаха 2 милиарда от 

НЗОК! 
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306 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/sviat/2013/10/0
8/2156755_bulgariia_e_na_56

-
o_miasto_v_purviia_indeks_n

a/?p=0#addcomment 

stronger 

Образованието- нали парите от 
повишените акцизи на цигарите 
щяха да отидат за здраве и 
образование - ядец! 

307 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/sviat/2013/10/0
8/2156755_bulgariia_e_na_56

-
o_miasto_v_purviia_indeks_n

a/?p=0#addcomment 

stronger 

Страната ни има най-ниска оценка 
по отношение на пазара на труда и 
по-конкретно в привличането (115 

позиция от общо 122) и 
задържането на таланти (118 
позиция). Какви таланти- за 500 
лева ти искат 2 езика компютър, 2 

висши и 10 години стаж?! 
Талантите отлетяха на запад, и 

още ще отлетят! 

308 

http://www.dnevnik.bg/analizi
/2013/10/09/2157405_kogato_
niama_zaden_izhod_za_oresh

arski/?p=0#addcomment 

stronger 
Орешарски е направил повече за 
хората за 3 месеца, отколкото Боко 

за 3,5 години! 

309 

http://www.dnevnik.bg/analizi
/2013/10/09/2157405_kogato_
niama_zaden_izhod_za_oresh

arski/?p=0#addcomment 

stronger 
Но понеже има платени протести, 
всички там викат "оставка", но и 

те не занят защо. 

310 

http://www.dnevnik.bg/analizi
/2013/10/09/2157405_kogato_
niama_zaden_izhod_za_oresh

arski/?p=0#addcomment 

stronger 
Може би се 30-те лева на Боко, 
откраднати преди това от самите 

вас? 

311 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/09/2157508_bsp_v
uznameriava_da_vurne_pushe
neto_na_stadionite_i/?p=0#ad

dcomment 

stronger Правилно! Това обещаха преди 
изборите, сега си го спазват.  

312 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/09/2157508_bsp_v
uznameriava_da_vurne_pushe
neto_na_stadionite_i/?p=0#ad

dcomment 

stronger 
Недоносчето на ГЕРБ за забрана 
на тютюневия дим е неприложим в 

България! 
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313 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/09/2157467_durjav
ata_shte_bori_bezraboticata_i
_s_virtualna_slujba/?p=0#add

comment 

stronger 

Работа няма 420 000 безработни, 
където има някаква работа е ниско 

платена, само на 
зърнопроизводство и туризъм 
(нископлатени работи) далече 
няма да стигнеш с паричките за 
пенсионната система!!! Трябва да 
се създадат работни места, за да се 
плащат социални осигуровки! 

314 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/09/2157467_durjav
ata_shte_bori_bezraboticata_i
_s_virtualna_slujba/?p=0#add

comment 

stronger 

" Предвижда улесняване достъпа 
до финансиране в подкрепа на 
инвестициите и нуждите от 
оборотен капитал на малките и 

средните предприятия, 
стимулиране на 

външнотърговския капацитет и 
конкурентоспособността на 

българските фирми на външните 
пазари" -много правилна стъпка! 

315 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/09/2157467_durjav
ata_shte_bori_bezraboticata_i
_s_virtualna_slujba/?p=0#add

comment 

stronger 

"оптимизиране на държавните 
образователни изисквания за 
учебното съдържание и на 
учебните програми с цел 
придобиване на базови 

компетентности, необходими за 
успешната реализация на пазара 
на труда" -връзката училище- 

бизнес трябва да се 
подобри!Университетите не 
подготвят нужните на бизнеса 

кадри. 

316 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-krizata-v-

siriia/iovchev-ima-risk-ot-
humanitarna-kriza-5995617 

oficer 

Има риск от хуманитарна криза с 
бежанците -разбира се, че има, 
особенно ако техния брой се 
увеличи чувствително! 

317 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-krizata-v-

siriia/iovchev-ima-risk-ot-
humanitarna-kriza-5995617 

oficer За това имаме спешна нужда от 
финансова помощ! 

318 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/oresharski-usiliiata-ni-
sa-za-ikonomichesko-razvitie-

oficer Точно това ни трябва в момента! 
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5994641 

319 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/oresharski-usiliiata-ni-
sa-za-ikonomichesko-razvitie-

5994641 

oficer 
Бойко нищо не направи по 

въпроса и за това сме на този хал в 
момента! 

320 

http://www.vesti.bg/bulgaria/z
adyrzhan-e-korab-s-

nezakonni-imigranti-kraj-
shabla-5995612 

oficer 
Емигрантите започнаха да ни 
атакуват отвсякъде - по суша, 

вода... 

321 

http://www.vesti.bg/bulgaria/z
adyrzhan-e-korab-s-

nezakonni-imigranti-kraj-
shabla-5995612 

oficer 
Няма да се очудя, ако почнат да ни 
атакуват и по въздух -с парашути, 

с перки 

322 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/stanishev-resheniiata-

na-ks-ne-se-komentirat-
izpylniavat-se-5995611 

oficer 

По принцип е прав. Ако някой не 
харесва решението на съда - да го 
обжалва. Проблема е , че решения 

на КС не се обжалват! 

323 

http://www.vesti.bg/bulgaria/s
ad/prokuraturata-ne-

ogramotiava-razsledvashti-
organi-5995628 

oficer 
Прокуратурата не може да 

ограмотява разследващите органи 
- е пуснете им малко ноъ-хау де... 

324 

http://www.vesti.bg/bulgaria/s
ad/prokuraturata-ne-

ogramotiava-razsledvashti-
organi-5995628 

oficer Или вие им пращате ноу-хау, а те 
ви връщат донт ноу 

325 
http://www.vesti.bg/bulgaria/s
ad/uorli-parsyns-otricha-da-e-
svyrzana-s-rosatom-5995630 

oficer 

В петък от прокуратурата обявиха, 
че може да повдигнат обвинения и 

на бивши министри заради 
злоупотреби по проекта. - Дилян 
Добрев вече ще престане да се 

прави на ощипана мома ни лук ял, 
ни мерисал. 

326 
http://www.vesti.bg/bulgaria/s
ad/uorli-parsyns-otricha-da-e-
svyrzana-s-rosatom-5995630 

oficer 
Милиони платени, а Делян нищо 
не знае. Е какъв минисър може да 

бъде такъв? 

327 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2353008 

           first 
choice 

Цецко няма дa бъде осъден, както 
никой не е бил осъждан до сега! 

328 http://www.24chasa.bg/Article            first Но за парите си прав - сега ще 
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.asp?ArticleId=2353008 choice трябва да се набута на друг съдия. 

329 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2353008 

           first 
choice 

Започна се с цирка - отводи 
,отсрочки, не действали по 
вътрешно убеждение... 

330 http://www.segabg.com/article
.php?id=669024#id_4895677 krasnoselo 

Ние не можем да връщаме 
бежанци по силата на подписаните 
от нас международни спогодби! 

331 http://www.segabg.com/article
.php?id=669024#id_4895680 krasnoselo 

Всичките лагери за временно 
настаняване на бежанци са 

претрупани и новите бежанци ще 
трябва да се настаняват в 
палаткови лагери. 

332 http://www.segabg.com/article
.php?id=669035#id_4895717 krasnoselo 

Съгласен съм с Плевнвлиев - 
майки с деца не представляват 

заплаха за нас.  

333 http://www.segabg.com/article
.php?id=669035#id_4895719 krasnoselo 

Наистина има джихадки, но те 
няма да влезнат в България като 
бежанци. Справка - терористичния 

акт в Сарафово! 

334 http://www.segabg.com/article
.php?id=669033#id_4895733 krasnoselo 

БХК се бърка винаги , където не 
им е работата. Ако са толкова 

оправни да ги настанят бежанците 
в наети от тях квартири. 

335 http://www.segabg.com/article
.php?id=669033#id_4895738 krasnoselo 

Според мен ние не можем да 
връщаме бежанци, но за 

съжаление не можем и да им 
предоставим кой-знае какви 

условия за живот - бедна страна 
сме ! 

336 http://www.segabg.com/article
.php?id=669033#id_4895742 krasnoselo 

Проблема с бежанците ще се 
задълбочи, когато дойдат новите 
вълни - Йовчев предвижда 20-30 
хиляди да дойдат до пролетта. 

337 http://www.segabg.com/article
.php?id=669033#id_4895747 krasnoselo 

Ние не можем да си позволим по 
1000 лв на месец за сегашните 
бежанци, камо ли още хиляди. За 
това ни трябва спешна финансова 

помощ от ЕС! 
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338 http://www.segabg.com/article
.php?id=669033#id_4895750 krasnoselo 

Иначе проблема с настаняването 
можем да го решим като турците - 
палаткови лагери до границата с 
Турция. Тогава от БХК няма да 
критикуват за канализационните 

тръби! 

339 http://www.segabg.com/article
.php?id=669032#id_4895773 krasnoselo 

[quote]„Нека видим кой ще дойде 
в зала все пак. Управляващите 

трябва да бъдат в зала. Надявам се 
този път фикусът да не е в 

космоса”. [/quote]ГЕРБ напълно 
обезсмислиха вот на недоверие, 
превръщайки го в ЦИРК. 

340 http://www.segabg.com/article
.php?id=669032#id_4895782 krasnoselo 

Това министерство е създадено от 
3 месеца и е напълно безсмислена 

тема за вот 

341 http://www.segabg.com/article
.php?id=669032#id_4895786 krasnoselo 

Особенно ме радва следващата 
тема за вот на недоверие - 
здравеопазване. Точно тук 

герберите изтояиха НЗОК, закриха 
болници , а почти всички 

"оцеляли" болници са с огромни 
дългове и не могат да се 
разплащат с доставчиците. 

342 http://www.segabg.com/article
.php?id=669031#id_4895794 krasnoselo 

Премиера, по искане на Йовчев не 
му е пуснал заповедта за 

назначаване за зам. министър, 
което автоматично говори, че той 
никога не е бил зам. министър! 

343 http://www.segabg.com/article
.php?id=669031#id_4895800 krasnoselo 

Мога само да се възхитя от 
постъпката на Йовчев и 

Орешарски, че не са назначили 
СИКаджия за зам. минисър! Бойко 
беше и главен секретар, въпреки 

съдружието му с Маджо. 

344 http://www.segabg.com/article
.php?id=669010#id_4895825 krasnoselo 

Боко пренасочи всички средства 
по програма Транспорт към 

любимите му магистрали, защото 
там бяха най-големи 
комисионните.  
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345 http://www.segabg.com/article
.php?id=669010#id_4895829 krasnoselo 

Не случайно излезнаха едни от 
най-скъпите в света заради 
последващите анекси и най- 

некачествените - близо 80 % имат 
нужда от ремонт. 

346 http://www.segabg.com/article
.php?id=669010#id_4895833 krasnoselo 

Това не му пречеше на ББ да 
тръби, че са спрели 

еврофондовете, а причината за 
временното спиране беше той! 

347 http://www.segabg.com/article
.php?id=669006#id_4895840 krasnoselo 

Да се дадът коледни добавки на 
най-бедните пенсионери е 

похвална идея, но наистина трябва 
да се види от къде ще дойдат тези 

30 милиона лева? 

348 http://www.segabg.com/article
.php?id=669002#id_4895851 krasnoselo 

Реформи не се правят, но важното 
за Боко е, че построи милиони 
километри магистрали! 

349 http://www.segabg.com/article
.php?id=669001#id_4895869 krasnoselo 

Напълно подкрепям да се разделят 
заведенията за пушачи и 
непушачи. Така всеки ще си 
прецени къде да влиза! 

350 http://www.segabg.com/article
.php?id=669001#id_4895870 krasnoselo 

ГЕРБ не трябваше да променят 
предишната система - тя си 

работеше добре! 

351 http://www.segabg.com/article
.php?id=669008#id_4895872 krasnoselo 

Не можем да връщаме 
бежанци,защото сме страна по 
международни конвенции. 

352 http://www.segabg.com/article
.php?id=669008#id_4895874 krasnoselo 

Затваряне на границата с Турция 
също е невъзможно- това са 

утопиите на Болен. 

353 http://www.segabg.com/article
.php?id=669008#id_4895877 krasnoselo 

За съжаление сме бедна страна и 
не можем да си позволим да 

издържаме и бежанци и за това ще 
ни е необходима спешна 
финансова помощ от ЕС. 

354 http://www.segabg.com/article
.php?id=668998#id_4895879 krasnoselo 

Колко още много далавери ще 
изскочат от тези консултанти. По-
интересното е, че Дилян Добрев -
ресорния министър се прави, че не 

е знаел нищо. 
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355 http://www.segabg.com/article
.php?id=668994#id_229384 krasnoselo 

Трябва правителството да работи в 
посока поощряване на износа. 
Дори и с ЕС имаме отрицателен 

търговски баланс. 

356 http://www.segabg.com/article
.php?id=668995#id_4895884 krasnoselo 

На калинките пари им дават да 
изнасят,  а те не са знаели как да 
го направят. Е, по-лесно е да 

откраднеш! 

357 http://www.segabg.com/article
.php?id=668996#id_4895887 krasnoselo Много добра идея да се поощтрява 

инвестциите в бедните райони! 

358 http://www.segabg.com/article
.php?id=668996#id_4895890 krasnoselo 

Северозападния район, който е и 
най-беден в ЕС има крещяща 

нужда от инвестиции и създаване 
на работни места. За това мисля, 
че в бедните райони да се 

приспадат данък печалба просто е 
наложително! 

359 http://www.segabg.com/article
.php?id=669005#id_4895895 krasnoselo 

Разбирам, че трябва да има 
информираност, но чак пък 

толкова милиони... 

360 http://www.segabg.com/article
.php?id=668976#id_4895902 krasnoselo 

Хубаво е, че министър Греков 
удовлетворява исканята на 

земеделците, нали за това е там - 
за да защитава интересите им! 

361 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2354118#comment

s 
krasnoselo 

Държавата не бе направила нищо 
за това да се разшири този 
капацитет а тези 30 милиона, 

които ЕС ни отпусна за бежанците 
ГЕРБ да каже какво направиха с 

тях? 

362 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2354118#comment

s 
masterblaster 

Или както обикновенно се случва 
при ГЕРБ - парите са усвоени и 

безследно изчезнали. 

363 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2353787#comment

s 
masterblaster 

Не можем да връщаме бежанци по 
силата на подписаните от нас 
международни спогодби! 

364 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2353787#comment

s 
masterblaster 

Не можем да си позволим по 1000 
лв на месец за сегашните бежанци, 
камо ли още хиляди. За това ни 
трябва спешна финансова помощ 
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от ЕС! 

365 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2353787#comment

s 
masterblaster 

Съгласен съм с Плевнвлиев - 
майки с деца не представляват 

заплаха за нас.  

366 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2353787#comment

s 
masterblaster 

Наистина има джихадки, но те 
няма да влезнат в България като 
бежанци. Справка - терористичния 

акт в Сарафово! 

367 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2354179#comment

s 
masterblaster 

Уволнен по време на метлата на 
ГЕРБ и сега с право дори 

повишен! 

368 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2351500#comment

s 
masterblaster 

гошко - напълно подкепям 
мнението ти. Здравните вноски 
трябва да са определена сума за 
всички, а не процент от заплатата, 

както е в САЩ. 

369 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2351500#comment

s 
masterblaster 

А за далаверите с НЗОК, 
източените от ГЕРБ 2 милиарда 
лева просто нямам думи. 

370 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2351500#comment

s 
masterblaster 

Какво здравеопазване можем да 
имаме с тези далавери на фирмите 
-вносителки на стентове и протези 

от държави извън ЕС и 
източването от ГЕРБ? 

371 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2354228#comment

s 
masterblaster Цв. Цв. като бивш министър на ВР 

лично ще хване крадците! 

372 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2337863#comment

s 
masterblaster 

Правилно, от тези промени в 
учебния матерял на децата свят им 

се зави. 

373 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2347911#comment

s 
masterblaster Плевнелиев ще брани отмяната на 

пушенето, приета от ГЕРБ до край. 

374 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2347911#comment

s 
masterblaster 

Такава е разпоредбата на ББ, само 
че и да наложи вето закона пак 

може да мине! 

375 http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2353113#comment masterblaster Да, като чуят за социални помощи 

и нашите роми ще хукнат да ги 
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s получават там. 

376 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2354319#comment

s 
masterblaster 

За сега броя на бежанците не е 
толкова голям - настанени са в 

сградите за бежанци. 

377 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2354319#comment

s 
masterblaster 

Какво обаче ще стане , ако 
предвиждането за 20-30 000 

бежанци до пролетта се сбъдне? 
Палатковите лагери ще бъдат 

неизбежни. 

378 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/plevneliev-vyrvi-

narode-vyzrodeni-a-ne-radka-
piratka-5995720 

oficer 
Прав е Плевнелиев - прекалено 
много простотия се шири в 

България. 

379 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/zdravnoosiguritelniiat-

model-s-promeni-do-
septemvri-2014-5995711 

oficer Здравноосигурителният модел има 
кещяща нужда от промяна. 

380 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-krizata-v-

libiia/bhk-iznese-
uzhasiavashti-fakti-za-zhivota-
v-bezhanskite-lageri-5995691 

oficer 

Проблема с бежанците ще се 
задълбочи, когато дойдат новите 
вълни - Йовчев предвижда 20-30 
хиляди да дойдат до пролетта. 

381 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-krizata-v-

libiia/bhk-iznese-
uzhasiavashti-fakti-za-zhivota-
v-bezhanskite-lageri-5995691 

oficer БХК се бърка винаги , където не 
им е работата. 

382 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-krizata-v-

libiia/bhk-iznese-
uzhasiavashti-fakti-za-zhivota-
v-bezhanskite-lageri-5995691 

oficer 
Ако са толкова оправни да ги 

настанят бежанците в наети от тях 
квартири. 

383 

http://www.vesti.bg/bulgaria/s
hema-za-masovo-kupuvane-

na-shofiorski-knizhki-v-sofiia-
5995701 

oficer 
Хубавото в случая е, че МВР си 
върши работата и се бори с 

корупцията. 

384 

http://www.vesti.bg/bulgaria/o
bshtestvo/protestirashti-

aplodiraha-policai-i-
skandiraha-5995634 

oficer Явно парите на Боко за протести 
не са свършили. 
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385 

http://www.vesti.bg/bulgaria/o
bshtestvo/protestirashti-

aplodiraha-policai-i-
skandiraha-5995634 

oficer 
Ако не си плащаше Боко, едва ли 
би имало и един БУДАла на 

площада. 

386 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/osvirkaha-oresharski-

pred-bnt-kydeto-toj-se-
pohvali-5993641 

oficer За 3 месеца не могат да се очакват 
чудеса! 

387 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/osvirkaha-oresharski-

pred-bnt-kydeto-toj-se-
pohvali-5993641 

oficer 
Но Орешарски  поне постави 
началото на много добри 

инициативи. 

388 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/osvirkaha-oresharski-

pred-bnt-kydeto-toj-se-
pohvali-5993641 

oficer 
Защото Бойко за 3,5 години нищо 
друго освен 2-3 магистрали не 

направи! 

389 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-protesti-sreshtu-
kabineta/pavlova-gerb-da-se-

obedini-s-reformatorskiia-
blok-5993897 

oficer 
ГЕРБ защо са толкова сигурни, че 

ако има избори сега ще ги 
спечелят? 

390 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-protesti-sreshtu-
kabineta/pavlova-gerb-da-se-

obedini-s-reformatorskiia-
blok-5993897 

oficer 
И Павлова как определи, че 80 % 
от хората не одобрявали това 

правителство? 

391 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-protesti-sreshtu-
kabineta/pavlova-gerb-da-se-

obedini-s-reformatorskiia-
blok-5993897 

oficer 

Много им се услади властта на 
гербаджиите, за това драпат със 
зъби и нокти, за да могат да лапат, 

но свърши тая! 

392 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-krizata-v-

siriia/prezidentyt-vdovica-ot-
siriia-s-4-deca-ne-e-zaplaha-

5995707?page=1#commentsC
ontainer 

oficer 
Не можем да връщаме 

бежанци,защото сме страна по 
международни конвенции. 
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393 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-krizata-v-

siriia/prezidentyt-vdovica-ot-
siriia-s-4-deca-ne-e-zaplaha-

5995707?page=1#commentsC
ontainer 

oficer 

За това ни трябва спешна 
финансова помощ от ЕСзащото не 
можем да си позволим по 1000 лв 
на месец за сегашните бежанци, 

камо ли още хиляди.  

394 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-krizata-v-

siriia/prezidentyt-vdovica-ot-
siriia-s-4-deca-ne-e-zaplaha-

5995707?page=1#commentsC
ontainer 

oficer 
Границата с Турция също не 
можем да затворим- това са 

утопиите на Болен. 

395 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-krizata-v-

siriia/ns-othvyrli-
predlozhenieto-na-ataka-za-

bezhancite-5995606 

oficer 
Напълно нормално всички да 
отхвърлят предложението на 

Сидеров! 

396 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-krizata-v-

siriia/ns-othvyrli-
predlozhenieto-na-ataka-za-

bezhancite-5995606 

oficer Утопиите на Волен -границата с 
Турция  не можем да затворим. 

397 

http://www.vesti.bg/bulgaria/v
igenin-i-korlycian-niama-
obshto-mezhdu-shengen-i-

romite-5995677 

oficer Аз въобще не виждам връзка 
между ромите и Шенген. 

398 

http://www.vesti.bg/bulgaria/v
igenin-i-korlycian-niama-
obshto-mezhdu-shengen-i-

romite-5995677 

oficer 
Ромите и сега си се придвижват 
където си искат само с лична 

карта. 

399 

http://www.vesti.bg/bulgaria/v
igenin-i-korlycian-niama-
obshto-mezhdu-shengen-i-

romite-5995677 

oficer 

Струва ми се, че французите 
просто искат да ни отмъстят по 
нчкакъв начин за това, че нашите 
роми отиват там, но с какво сме 

виновни ние? 

400 

http://www.vesti.bg/sviat/evro
pa/parizh-e-sreshtu-vlizaneto-

v-shengen-na-rumyniia-i-
bylgariia-5994860 

oficer 
Франция обвързва приемането ни 
в Шенген с ромите, а джете теми 

нямат нищо общо! 
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401 

http://www.vesti.bg/sviat/evro
pa/parizh-e-sreshtu-vlizaneto-

v-shengen-na-rumyniia-i-
bylgariia-5994860 

oficer 

Фабиюс призна, че ромските 
лагери във Франция пораждат 
огромни трудности - защо не ги 
интегрирате, нали нас ни 
обвинявахте,че не можем? 

402 

http://www.vesti.bg/bulgaria/o
resharski-vleze-na-biznes-
sreshta-prez-zadniia-vhod-

5995726 

oficer 
Орешарски влезе на бизнес среща 
през задния вход- нормално, това 

са мерките за сигурност! 

403 

http://www.vesti.bg/bulgaria/o
resharski-vleze-na-biznes-
sreshta-prez-zadniia-vhod-

5995726 

oficer 
Някои съфорумци освен да пишат 
Оставка без никакво покритие 

друго не знаят! 

404 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnesoha-vot-na-
nedoverie-sreshtu-kabineta-

5995679 

oficer Гербаджиите продължават с 
ЦИРКА! 

405 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnesoha-vot-na-
nedoverie-sreshtu-kabineta-

5995679 

oficer Единственото, което постигат е да 
съботират работата на парламента. 

406 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnesoha-vot-na-
nedoverie-sreshtu-kabineta-

5995679 

oficer Само че за този цирк плаща 
бедния български данакоплатец! 

407 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnesoha-vot-na-
nedoverie-sreshtu-kabineta-

5995679 

oficer 

А следващия вот на недоверие щял 
да бъде за здравеопазването - 

точно понеже гербаджиите обраха 
здравната каса. 

408 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/klisarova-iska-

uvelichenie-na-uchitelskite-
zaplati-za-2014-5995723 

oficer 
Орешарски обеща да насочи 
повече средства за образование, 

което е похвално. 

409 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/klisarova-iska-

uvelichenie-na-uchitelskite-
zaplati-za-2014-5995723 

oficer 
Повече пари за образованието ще 
дадат възможност за по-високи 

заплати на учителите. 

410 
http://www.vesti.bg/bulgaria/

mozhe-da-ima-plateno-
obuchenie-i-v-dyrzhavnite-

oficer 
Идеите на минисърката са 

наистина добри, дано качеството 
на обучение се повиши! 
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vuz-5846611 

411 

http://www.vesti.bg/bulgaria/
mozhe-da-ima-plateno-

obuchenie-i-v-dyrzhavnite-
vuz-5846611 

oficer 

Че то и сега се плаща в 
държавните ВУЗ-ове, не знам как 
да и разбирам изказването на 
министърката- плаща се 

магистратурите и няколко бройки 
за бакалавърска степен. 

412 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p

levneliev-vakuum-mezhdu-
biznesa-i-mladite-4657231 

oficer 
Това е истина, че ВУЗ-овете не 
правят справка с бизнеса какви 

кадри им трябват! 

413 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2356607 first choice 

Много далавери в ГЕРБ ще лъснат 
след приключване на проверката 

на прокуратурата. 

414 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2356607 first choice 

тефтерчето му, в което бяха 
записани инициалите на активисти 
от ГЕРБ и инструкции кой да бъде 
ударен и коя проверка да се 
забави. -Кой ли му е давал 

инструкции на Златанов кого да 
ударят и на кого да се забави 

проверката?  

415 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2356607 first choice 

На мен ми се струва, че ще 
излезнат имената на Вожда и Цв. 

Цв. 

416 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2356686 first choice 

Каквито привилегии имат 
останалите граждани на страни-
членки на ЕС, такива ще имаме и 

ние! 

417 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2347766 first choice 

Ние имаме нужда от спешна 
финансова помощ от ЕС за да се 
справим с бежанската вълна. 

418 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2347766 first choioce 

Много добре е, че Йовчев повдига 
този въпрос пред шефа на 
службата за подпомагане на 
убежищата Робърт Висер 

419 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2354919 first choioce 

България не може да се справи 
сама с бежанската вълна, нито да 
им предостави подходящи условия 

за живот. 
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420 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2354919    first choioce 

Ето защо ние имаме нужда от 
спешна финансова помощ от ЕС за 

да се справим с проблема! 

421 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2356733 first choioce 

Цв. Цв. не знам дали щвъобще ще 
бъде осъден, защото още преди 
процеса ми мирише на корупция. 

422 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2356500 first choioce 

ГЕРБ има мнозинство в Столичния 
общински съвет, който определя 
съдебните заседатели - повечето са 
партийни членове на ГЕРБ - И ние 
трябва да очакваме справедлив 
процес -то е ясно всичко ще бъде 

фарс и ще го оправдаят! 

423 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2356500 

       first 
choioce 

До сега няма осъден нито един 
политик, а е ясно, че са крали като 

за световно! 

424 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2354966 first choioce 

Ако не беше излезнала тази 
информация в пресата дали 
съдийката щеше да си даде 

самоотвод? 

425 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2354966  first choioce 

Или адвоката на Цв. Цв. се 
надяваше на бърза оправдателна 

присъда? 

426 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2354946   first choioce 

Цв. Цв. - бившия главен  
милиционер на Републиката лично 
ще хване крадците в операция " 
Супер наглите - свян нямат" 

427 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2353295    first choioce 

Този Петер Ул има ли въобще 
право да практикува като адвокат 

в България? 

428 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2353295   first choioce Или е дошъл тук да дава акъл и 

вдига медиен шум? 

429 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2356757   first choioce 

След 7 години в ЕС ние не можем 
да се присъединим към Шенген, а 

Хърватия може след 2? 
Французите изглежда са доста 
предубедени спрямо нас. 

430 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2356762 first choioce 

Добрев ако си мисли, че Бойко 
Борисов ще се "разпознае"  в 
инициалите ББ много се лъже! 
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431 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2356762    first choioce А Цв. Цв кога някога е бил 

откровен? 

432 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2357132    first choioce 

Освен , че си води записки, 
Златанов допусна тефтерчето му 
да попадне в чужди ръце. Сам се е 

провалил. 

433 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2357132   first choioce 

Освен това дискредитира 
ръководството на ГЕРБ начело с 
ББ. Така поне има светлина за 
задкулисните игри на Боко. 

434 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2354959#comment

s 
masterblaster 

Правилно решение. Както имаше 
една приказка - общото и кучетата 

не го ядат. 

435 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2354959#comment

s 
masterblaster 

Така пон ще може да се дават под 
наем нивите на някой, който да ги 
обработва или да се продадат. 

436 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2356646#comment

s 
masterblaster 

 Тефтерчето дискредитира 
ръководството на ГЕРБ начело с 
ББ. Така поне има светлина за 
задкулисните игри на Боко. 

437 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2356646#comment

s 
masterblaster 

бяха записани инициалите на 
активисти от ГЕРБ и инструкции 
кой да бъде ударен и коя проверка 
да се забави. - Типично мутренски 

похват на Бат Бабуин. 

438 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2356982#comment

s 
masterblaster 

Бандитска шайка - едни 
унищожават улики за да прикрият 
мафиотите ББ и Цветан Цветанов. 

Всичките са за съда! 

439 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2356982#comment

s 
masterblaster 

Дано обаче да се възстановят 
уликите в Англия, иначе ще е 
трудно да ги осъдят двамата 
комисари - Кацаров и Кирилов  

440 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2356594#comment

s 
masterblaster То на Ц.Ц. и ББ винаги  някой 

друг им е виновен! 

441 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2356359#comment

s 
masterblaster 

Б.Б. - всеки идиот може да си 
пише каквото си иска. Аз съм 

Бойко Борисов - и най-глупавия би 
се сетил кой е ББ, само Бойко се 
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прави на ударен. 

442 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2356359#comment

s 
masterblaster Тефтерчето доказва мутренските 

методи на работе на Боко. 

443 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2353787#comment

s 
masterblaster 

България не може да се справи 
сама с бежанската вълна, нито да 
им предостави подходящи условия 

за живот. 

444 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2353787#comment

s 
masterblaster 

Ето защо ние имаме нужда от 
спешна финансова помощ от ЕС за 

да се справим с проблема! 

445 http://www.trud.bg masterblaster 
Не съм сигурен, че 

Реформаторския блок може да 
направи каквито и да е реформи. 

446 http://www.trud.bg masterblaster Съдя по личностите, които го 
основаха. 

447 http://www.segabg.com/article
.php?id=669297#id_4897261 krasnoselo 

Реформата от части ще копира 
американския модел с тази 
разлика, че там здравните 

ЗАСТРХОВКИ са частни , а тук 
ще има 6% за НЗОК и 2 % частни 

фондове. 

448 http://www.segabg.com/article
.php?id=669308#id_4897268 krasnoselo 40 000 лева за охрана на Цветанов 

- тези ни излезнаха златни. 

449 http://www.segabg.com/article
.php?id=669308#id_4897268 krasnoselo 

Да не говорим колко милиарда 
откраднаха и колко далавери с 
цигари и т.н. направиха 

450 http://www.segabg.com/article
.php?id=669308#id_4897268 krasnoselo Май по-ефтино ще ни излезе да ги 

изринем от парламента  

451 http://www.segabg.com/article
.php?id=669305#id_4897279 krasnoselo 

Стефанов е вярното куче на 
Цеветанов- оттърва го от сигурен 
затвор за апартаментите, купени с 
меко казано недекларирани пари. 

452 http://www.segabg.com/article
.php?id=669305#id_4897283 krasnoselo 

В знак на признателност Стефанов 
е депутат от ГЕРБ. Поне се е 
събрал с другите мафиоти. 
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453 http://www.segabg.com/article
.php?id=669303#id_4897293 krasnoselo 

Това тефтерче дискредитира 
ръководството на ГЕРБ начело с 
ББ. Така поне има светлина за 
задкулисните игри на Боко. 

454 http://www.segabg.com/article
.php?id=669303#id_4897296 krasnoselo 

[quote]Б.Б. - всеки идиот може да 
си пише каквото си иска. Аз съм 
Бойко Борисов[/quote] Колко 
нагло изказване, като че ли е 

трудно да се досети човек кой е ББ 

455 http://www.segabg.com/article
.php?id=669303#id_4897301 krasnoselo 

Типично мутренски похват на Бат 
Бабуин: бяха записани инициалите 

на активисти от ГЕРБ и 
инструкции кой да бъде ударен и 

коя проверка да се забави 

456 http://www.segabg.com/article
.php?id=669303#id_4897301 krasnoselo 

T72_не_е_трактор [/quote] То не 
може калинките да са по-умно от 

шефа 

457 http://www.segabg.com/article
.php?id=669302#id_4897336 krasnoselo 

]Аз специално в министъра на 
регионалното развитие не виждам 

кой знае какъв експертен 
потенциал.[/quote]Шадраванов се 
изходи върху цикламеното 

костюмче. 

458 http://www.segabg.com/article
.php?id=669302#id_4897342 krasnoselo 

Не са тайна връзките на Моника 
Йосифова с част от назначените 
хора. Нямам предвид нищо 

нехигиенично, а добри познаства, 
съвместна работа и 

т.н.[/quote]Шадраванов, защо не се 
облекчи преди да се изказваш? 
Някак си много нехигиенично 

звучи. 

459 http://www.segabg.com/article
.php?id=669291#id_4897355 krasnoselo 

Точно така е, в длъжност се 
встъпва, ако си подпишеш 
трудовия договор, написан и 
подписан от работодателя! 

460 http://www.segabg.com/article
.php?id=669289#id_4897361 krasnoselo 

Ако не беше излезнала тази 
информация в пресата дали 
съдийката щеше да си даде 

самоотвод? 
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461 http://www.segabg.com/article
.php?id=669289#id_4897361 krasnoselo 

А може би адвоката на Цв. Цв. се 
надяваше на бърза оправдателна 

присъда? 

462 http://www.segabg.com/article
.php?id=669289#id_4897361 krasnoselo 

Адвоката на Цв. Цв.  Петер Ул има 
ли въобще право да практикува 
като адвокат в България? 

463 http://www.segabg.com/article
.php?id=669277#id_4897375 krasnoselo 

Софиянци сме едни от най-
недоволните, защото Бойко вече 

не ни е кмет 

464 http://www.segabg.com/article
.php?id=669310#id_4897385 krasnoselo 

Очакваме конкретната сума на 
помощ от ЕК да бъде обявена 
скоро. Търсим и имаме идеи за 
нови помещения[/quote]Дано 

помощта от ЕС да е достатъчна, за 
да покрием разходите по 

бежанците! 

465 http://www.segabg.com/article
.php?id=669268#id_229445 krasnoselo 

Хубаво е да имаме чужди 
съветници. Надявам се само , че не 
са го назначили на 400 лв на 

месец. Или това му е хонорара на 
час  

466 http://www.segabg.com/article
.php?id=669272#id_229446 krasnoselo Доста далавери на ГЕРБ и 

приятелските фирми ще лъснат! 

467 http://www.segabg.com/article
.php?id=669311#id_4897400 krasnoselo 

Предлагам да се отвори нова 
рубрика в газетата, озаглавена 

"Какво каза Тиквата 
днес"[/quote]А може да кръстят 
рубриката "Къде във вестника ви 

дебне Тиквата днес" 

468 
http://www.segabg.com/post.p
hp?aid=669311&tid=229444&

action=r 
krasnoselo 

МНЗ предупреждава: " Опасно е 
да се отварят консерви. Може да 

изскочи Тиквата" 

469 http://www.segabg.com/article
.php?id=669306#id_4897430 krasnoselo 

Клипа на Ямболския кмет 
трябваше да се 

казва:"Джобът:Презареждане" 

470 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/oresharski-za-

prodazhbata-na-zemi-na-
chuzhdenci-5995801 

oficer 

И да поиска увеличение на 
забраната, това трябва да се 
ратифицира от останалите 27 
страни-членки, което едва ли ще 

стане. 
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471 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/oresharski-za-

prodazhbata-na-zemi-na-
chuzhdenci-5995801 

oficer 

А юридически лица могат отдавна 
да купуват земя. Повечето руснаци 
имат недвижими имоти в България 

чрез фирми. 

472 

http://www.vesti.bg/bulgaria/s
ad/myzh-poema-deloto-
sreshtu-cvetan-cvetanov-

5995792 

oficer 

Не знам ако не беше излезнала 
тази информация в пресата дали 
съдийката щеше да си даде 

самоотвод? 

473 

http://www.vesti.bg/bulgaria/s
ad/myzh-poema-deloto-
sreshtu-cvetan-cvetanov-

5995792 

oficer 
Цвъки и адвоката мусигурно се 
надяваха на бърза оправдателна 

присъда? 

474 

http://www.vesti.bg/razvleche
nia/lyubopitno/rabota-za-

pozharnikari-cheneta-paiaci-i-
kotki-v-beda-5995806 

oficer 

Пожарникари търсят изгубени 
ченета и гонят паяци от 

възглавници - тъкмо работа за 
нашия Главен Пожарникар! 

475 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/klip-na-iambolskiia-

kmet-razsmia-internet-
5995789 

oficer Цирка от гербаджиите не е само на 
парламентарно ниво! 

476 
http://www.vesti.bg/bulgaria/i

ncidenti/kradci-obrali-
majkata-na-cvetanov-5995697 

oficer 
Цвъки, бившия главен 
милиционер ше ги излови 
крадците с голи ръце! 

477 
http://www.vesti.bg/bulgaria/i

ncidenti/kradci-obrali-
majkata-na-cvetanov-5995697 

oficer 

В знак на протест срещу обира  
Цвъки казал, че ще си купи още 6 
апартамента - тях не можели да му 

ги откраднат! 

478 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/borisov-teftercheto-na-

zlatanov-e-manipulaciia-
5995775 

oficer ББ не са мойте инициали, каза 
Борисов, това е манипулация! 

479 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/borisov-teftercheto-na-

zlatanov-e-manipulaciia-
5995775 

oficer ББ сигурно са инициалите на 
тракторния отбор Бате Борисов 

480 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/borisov-teftercheto-na-

zlatanov-e-manipulaciia-
5995775 

oficer 
Борисов: На Златанов му казах, че 
който е тъп, да си записва като 
мен, а тоя до къде я докара?" 
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481 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/borisov-teftercheto-na-

zlatanov-e-manipulaciia-
5995775 

oficer Гафтерчето доказва мутренските 
методи на работе на Боко 

482 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/reformatorite-iskat-
novo-tylkuvane-na-kazusa-

peevski-5995804 

oficer 
Точно така jerry5 , трябва да се 
знае какво е казал нашият Велик 

Вожд и Ръководител! 

483 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/reformatorite-iskat-
novo-tylkuvane-na-kazusa-

peevski-5995804 

oficer 

Даже предлагам да се качат тезите 
МУ на билбордове, и докато 
пътуваме да споменаваме името 

НЕГОВО! 

484 

http://www.vesti.bg/pari/bizne
s/600-hiliadi-bylgari-rabotiat-

za-pod-352-lv.-mesechno-
5995809 

oficer 

Официалната статистика не дава 
добра представа - във много 
фирми има 2 ведомости - една 
официална за пред данъчните и 

истинската. 

485 

http://www.vesti.bg/pari/bizne
s/600-hiliadi-bylgari-rabotiat-

za-pod-352-lv.-mesechno-
5995809 

oficer Това смъква средната работна 
заплата. 

486 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/citat_na_deniia/2013/10/10/
2158369_citat_na_denia_medi
inite_operacii_na_peevski_sa_

ravni/?p=0#addcomment 

stronger И в какво е успял Пеевски - нали 
нищо не се води на негово име? 

487 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/10/2158503_gruckoto_aktor
_helektor_vse_pak_shte_stroi
_zavoda_za/?p=0#addcommen

t 

stronger 
Много неща започнаха да се 

случват, важното е да има желание 
да се работи. 

488 

http://www.dnevnik.bg/analizi
/2013/10/10/2158610_di_pres
e_za_peevski_olicetvorenie_n
a_mantaliteta_na/?p=0#addco

mment 

stronger 

манталитета на самообслужващия 
се политик- личи му , че 
предпочита заведения на 

самообслужване....Мак доналдс и 
т.н. 

489 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158769_citat_n
a_denia_niama_da_pozvolia_
na_deca_na_ds_da/?p=0#addc

stronger 
Цвъки със сигурност е задминал 
баща си - написал е дисертация на 
тема "Културата на Физкултурата" 
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omment 

490 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158769_citat_n
a_denia_niama_da_pozvolia_
na_deca_na_ds_da/?p=0#addc

omment 

stronger 
Едно е да си шофиор, макар и в 
ДС, друго е да си физкултурник, 
ама депутат и бивш вице! 

491 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/11/2159142_iohanes_haan_
udvoiavame_parite_za_malki_

i_sredni/?p=0#addcomment 

stronger 
Борисов нали много се хвалеше, че 
усвоявал средства -само 36 % сме 

усвоили до сега! 

492 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/11/2159142_iohanes_haan_
udvoiavame_parite_za_malki_

i_sredni/?p=0#addcomment 

stronger На хвалби няма равен, но 
действителността сочи друго. 

493 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158764_desisla
va_terzieva_motivite_na_gerb
_za_vota_sa/?p=0#addcomme

nt 

stronger 

Гербаджиите се чудят за какво да 
се хванат, за това измислят 
всякъкви глупости за вот на 

недоверие. 

494 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158764_desisla
va_terzieva_motivite_na_gerb
_za_vota_sa/?p=0#addcomme

nt 

stronger 
Следващия вот ще е за 

здравеопазване - сектора, който те 
съсипаха. 

495 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2159226_v_och
akvane_na_uchastie_na_oresh
arski_bi_ti_vi_e_pod/?p=0#ad

dcomment 

stronger Вие какво искате - с хеликопртер 
ли да дойде? 

496 

http://www.dnevnik.bg/video/
2013/10/10/2158528_naideno
v_bejancite_niama_da_budat_
nastaniavani_v/?p=0#addcom

ment 

stronger 
Надяваме се наплива от бежанци 
да не е толкова голям, че да има 
нужда от палаткови лагери! 
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497 

http://www.dnevnik.bg/video/
2013/10/10/2158528_naideno
v_bejancite_niama_da_budat_
nastaniavani_v/?p=0#addcom

ment 

stronger Сега ни е спешно необходима 
финансова помощ от ЕС! 

498 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/10/2158456_oresha
rski_se_chuvstval_prekrasno_
vlizaiki_prez/?p=0#addcomme

nt 

stronger Ха ха, някои си крякат ОСТАВКА, 
а не казват за какво. 

499 

http://www.dnevnik.bg/video/
2013/10/10/2158528_naideno
v_bejancite_niama_da_budat_
nastaniavani_v/?p=0#addcom

ment 

stronger Не знаех, че има толкова много 
БУДАли във форума. 

500 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/10/2158456_oresha
rski_se_chuvstval_prekrasno_
vlizaiki_prez/?p=0#addcomme

nt 

stronger 

Орешарски поне върши работа за 
доброто на хората, не е кат Бат 

Боко само да прави словоизлиания 
по телевизията. 

501 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158902_okolo_
600_hiliadi_bulgari_rabotiat_z

a_po-
malko_ot_350/?p=0#addcom

ment 

stronger 

Официалната статистика не дава 
добра представа - във много 
фирми има 2 ведомости - една 
официална за пред данъчните и 

истинската. 

502 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/11/2158902_okolo_
600_hiliadi_bulgari_rabotiat_z

a_po-
malko_ot_350/?p=0#addcom

ment 

stronger Това смъква средната работна 
заплата. 

503 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/11/2159118_i_edna_dobra_
novina/?ref=embed&source=

www.dnevnik.bg#addcommen
t 

stronger 
Защо трябва да ни учудва това - 
нали КС се назначават от 

политици? 

504 
http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/11/40-hil-mesechno-

za-ohranata-na-cvetanov-
                Acer 

Цели 40 000 лева за охрана на 
Цветанов - тези ни излезнаха 

златни. 
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zaplahite-4.202360#comment-
newest 

505 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/11/40-hil-mesechno-

za-ohranata-na-cvetanov-
zaplahite-4.202360#comment-

newest 

                Acer 
Да не говорим колко милиарда 
откраднаха и колко далавери с 
цигари и т.н. направиха 

506 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/11/40-hil-mesechno-

za-ohranata-na-cvetanov-
zaplahite-4.202360#comment-

newest 

                Acer Май по-ефтино ще ни излезе да ги 
изринем от парламента  

507 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2362601   first choioce 

Прав е Атанасов, какво направи 
Бойко докато беше на власт за 

бежанците? 

508 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2362601 first choioce 

Бойко май му приляга повече да е 
в опозиция- знае само да 
критикува. Лошото е, че 

дестабилизира държавата и пречи 
на парламента да работи. 

509 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2362569   first choioce Недейте така - асфалта е гордостта 

на Мутробойко! 

510 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2362569   first choioce 

Проблема е, че дори и 
магистралите не са като хората 
направени - нали парите са 

отишли за комисионни и за асфалт 
няма! 

511 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2365454 first choioce 

Плевнелиев да даде обяснение 
откъде има парите, и защо 
сделката е сключена с пари в 

брой!? 

512 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2365454   first choioce 

Ако такава голяма сума беше 
преведена по банков път най-
вероятно парите са спечелени 

законно. Но понеже Плевнелиев е 
предпочел " неудобството" да 

плати кеш парите най-вероятно не 
са законни! 
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513 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365473#comment

s 
masterblaster 

Общественна тайна е , че 
гербаджиите назначаваха свои 
хора без никакъв конкурс! 

514 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365473#comment

s 
masterblaster 

Така калинките, макар и 
непритежаващи качествата за 
длъжността изпълняваха 

партийните поръчения на Боко. 

515 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365473#comment

s 
masterblaster 

За това като отиде човек в 
държавно учреждение не ти 
вършат работа, а само те 
размотават - защото всички 
назначени там са връзкари, 
уредени без конкурс. 

516 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365546#comment

s 
masterblaster 

Ако тези пари бяха законни 
нямаше да ги пренася кеш през 
границата, а щеше да ги преведе 

по банков път. 

517 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365546#comment

s 
masterblaster 

Но понеже най-вероятно са от 
някоя офшорка и данъци върху тях 

не е плащано Плевнелиев е 
предпочел "неудобството" да ги 

пренася на ръка. 

518 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365546#comment

s 
masterblaster 

Данъчните трябва да се заемат със 
случая, а може при Чехлио да 
изкочат още далавери, кой знае? 

519 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365574#comment

s 
masterblaster Всичките калинки, назначени без 

конкурс -ВЪН! 

520 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365574#comment

s 
masterblaster 

Ако са кадърни, да минат като 
обикновенни граждани и да си 

спечелят конкурса, а не с връзки, а 
за тези които нямат не може. 

521 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2363707#comment

s 
masterblaster Президента Плевнелиев най-

открито защитава ГЕРБ! 

522 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2363707#comment

s 
masterblaster 

Това го прави далече от 
надпартиен президент и за това 

рейтинга му пада. 
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523 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2363707#comment

s 
masterblaster 

Пък и последните скандали с 
купения за 700 000 евро имот в 

Гърция КЕШ хвърля 
допълнителна сянка върху имиджа 

му. 

524 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2363922#comment

s 
masterblaster 

Президентът и правителството 
трябва да са партньори -наистина е 
така, но Чехлио служи само на 
господаря си Боко Тиквата! 

525 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2363922#comment

s 
masterblaster 

Отделно Плевнелиев си гледа 
бизнеса и този на другите 
олигарси като него. 

526 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2358658#comment

s 
masterblaster 

Калинките на Боко, назначавани 
без конкурс трябва да бъдат 

съкратени! 

527 http://www.segabg.com/article
.php?id=669661#id_4900182 krasnoselo 

[quote]Добрата новина е, че 
България ще разполага със 100 
млн. евро за насърчаване на 
младежката безработица през 

следващите няколко 
години.[/quote]Това наистина е 
добра новина, защото младежката 

безработица е най-висока. 

528 http://www.segabg.com/article
.php?id=669661#id_4900182 krasnoselo 

Образованието ни днес е все по-
далеч от модерните форми на 

преподаването и от съвременните 
практики[/quote]Направо си е на 
писредствено ниво - много 
дипломи се купуват, което ги 

обезценява. 

529 http://www.segabg.com/article
.php?id=669661#id_4900182 krasnoselo 

За съжаление и бръзката училища-
бизнес се ескъсала някъде и те 

взаимно се обвиняват, но никой не 
прави нищо по въпроса. 

530 http://www.segabg.com/article
.php?id=669659#id_4900188 krasnoselo 

onzi - Бойко щеше да е цвете, ако 
само с образованието ни беше 

нахендрил! 
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531 http://www.segabg.com/article
.php?id=669659#id_4900190 krasnoselo 

Ние определяме три приоритета в 
този бюджет - социална политика, 

икономически растеж и 
образование.[/quote]Много 
правилни преоритети. Боко го 

интересуваха само магистралите и 
комисионните от там и беше 
оставил на самотек всичко 

останало! 

532 http://www.segabg.com/article
.php?id=669660#id_4900195 krasnoselo 

Гербаджиите вместо да си играят 
на вотове на недоверие да седнат в 
парламента и да се захващат за 

работа! 

533 http://www.segabg.com/article
.php?id=669660#id_4900199 krasnoselo 

Нали за това са ги пратили хората 
там - за да творят закони, и им се 
плаща от нашите данъци, а правят 
само циркове и блокират работата 

на целия парламент. 

534 http://www.segabg.com/article
.php?id=669645#id_4900212 krasnoselo 

Броя на бежанците непрекъснато 
расте, а от там и разходите. Имаме 
нужда от спешна финансова 

помощ от ЕС. 

535 http://www.segabg.com/article
.php?id=669645#id_4900216 krasnoselo 

Изглежда и тези бунгала ще се 
претъпкат скоро и ще минаваме на 
палаткови лагери като в Турция. 

536 http://www.segabg.com/article
.php?id=669645#id_4900216 krasnoselo 

„Не мога да разбера кога и какво 
трябва да се случи, за да има 
Консултативен съвет за 
национална сигурност при 
президента” заяви в „Здравей, 
България” евродепутатът Илияна 
Йотова [/quote]А Плевнелиев 

дреме по въпроса, който става все 
по-наболял! 

537 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2365631 masterblaster 

„Не мога да разбера кога и какво 
трябва да се случи, за да има 
Консултативен съвет за 
национална сигурност при 
президента” заяви в „Здравей, 
България” евродепутатът Илияна 
Йотова. А Плевнелиев дреме по 
въпроса, който става все по-
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наболял! 

538 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2365631 first choioce 

„Не мога да разбера кога и какво 
трябва да се случи, за да има 
Консултативен съвет за 
национална сигурност при 
президента” заяви в „Здравей, 
България” евродепутатът Илияна 
Йотова. А Плевнелиев дреме по 
въпроса, който става все по-

наболял! 

539 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/14/2160326_inflaciiata_se_z
avurna/?ref=embed&source=

www.dnevnik.bg 

stronger 
Не мисля, че цените ще се покачат 
много. Плодовете и зеленчуците 
нормално поскъпват зимата. 

540 

http://www.dnevnik.bg/biznes/
finansi/2013/10/14/2160092_d
o_kraia_na_meseca_se_ochak
vat_novi_regulacii_za/?p=0#a

ddcomment 

stronger 
Хората трябва да бъдат защитени 
от тези обирджии със държавно 

регулиране! 

541 

http://www.dnevnik.bg/biznes/
finansi/2013/10/14/2160092_d
o_kraia_na_meseca_se_ochak
vat_novi_regulacii_za/?p=0#a

ddcomment 

stronger 

Сега, понеже няма законова рамка 
БНБ да ги регулира и те си правят 
каквото си искат - например 
годишна лихва 1000 % -това го 
няма никъде в белите държави! 

542 

http://www.dnevnik.bg/biznes/
finansi/2013/10/14/2160092_d
o_kraia_na_meseca_se_ochak
vat_novi_regulacii_za/?p=0#a

ddcomment 

stronger 
Според мен е отлична идея да се 
напише закон за нефинансовите 
институции, браво на Цонев. 

543 

http://www.dnevnik.bg/biznes/
finansi/2013/10/14/2160092_d
o_kraia_na_meseca_se_ochak
vat_novi_regulacii_za/?p=0#a

ddcomment 

stronger 

Аз също съм ЗА закон за 
гражданския фалит - навсякъде в 

Европа и САЩ можеш да 
фалираш като физическо лице, ако 

си неплатежоспособен. 

544 
http://www.dnevnik.bg/analizi
/2013/10/14/2157992_kak_gra
jdanite_prechat_na_durjavata/

stronger 
Ние не можем да изгоним 

бежанците - трябва да се държим с 
тях, както биха се държали в 
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?p=0#addcomment Германия с тях например. 

545 

http://www.dnevnik.bg/analizi
/2013/10/14/2157992_kak_gra
jdanite_prechat_na_durjavata/

?p=0#addcomment 

stronger 
Друг е въпроса, че ни трябва 

спешна финансов апомощ от ЕС за 
да се справим с бежанския поток. 

546 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/13/2159934_boriso
v_kogato_planut_oresharski_k
azva_otkrivane_na/?p=0#addc

omment 

stronger 
Борисов освен да говори празни 
приказки нещо свясно може ли да 

направи? 

547 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/13/2159934_boriso
v_kogato_planut_oresharski_k
azva_otkrivane_na/?p=0#addc

omment 

stronger 

По времето на ГЕРБ за 3,5 години 
безработните в България 

нарастнаха с 300 000! И сега 
Тиквата има наглостта да говори, 

че безработицата растяла. 

548 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/13/2159934_boriso
v_kogato_planut_oresharski_k
azva_otkrivane_na/?p=0#addc

omment 

stronger 

Трябва да се раздвижи 
икономиката, за да се създадът 
нови работни места - нещо което 

Боко и калинките му не 
направиха! 

549 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25640-

%D0%98%D0%BC%D0%B0
-

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

%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B7%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%BE%D1%82%D0%BE 

       hop 

Президента Плевнелиев е 
ДЛЪЖЕН да свика 

Консултативния съвет, защото 
полужението с бежанците от 

Сирия придобива катастрофални 
размери! 

550 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25640-

%D0%98%D0%BC%D0%B0
-

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

%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B5

                 hop 

Аз много добре зная защо г-н 
Борисов иска дата за избори. Това 
е единственият начин, по който 

може да запази все още 
разпадащата се партия.- Точно 
така е! Ако Борисов не е във 
властта ще стане като с царя! 
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%D0%B7%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%BE%D1%82%D0%BE 

551 

http://novanews.bg/news/view
/2013/10/14/59806/%D0%B5
%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D1%82%D0%B8%D1%82
%D1%83%D1%86%D0%B8
%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%82%D1%80%D1%8F
%D0%B1%D0%B2%D0%B0

-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%88

%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5
%D0%B4%D0%BD%D0%B

E-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D0%BB%D0%B5

%D0%BC%D0%B0-
%D1%81-

%D0%B1%D0%B5%D0%B6
%D0%B0%D0%BD%D1%86
%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 

               
Тимур 

Не мога да разбера кога и какво 
трябва да се случи, за да има 
Консултативен съвет за 
национална сигурност при 
президента”- Президента 

Плевнелиев е ДЛЪЖЕН да свика 
Консултативния съвет, защото 
полужението с бежанците от 

Сирия придобива катастрофални 
размери! 
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552 

http://novanews.bg/news/view
/2013/10/14/59806/%D0%B5
%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D1%82%D0%B8%D1%82
%D1%83%D1%86%D0%B8
%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%82%D1%80%D1%8F
%D0%B1%D0%B2%D0%B0

-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%88

%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5
%D0%B4%D0%BD%D0%B

E-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D0%BB%D0%B5

%D0%BC%D0%B0-
%D1%81-

%D0%B1%D0%B5%D0%B6
%D0%B0%D0%BD%D1%86
%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 

               Човек 
Разбира се, че Йотова е права, но 
Плевнелиев се ослушва, което 

едва ли е случайно... 

553 

http://novanews.bg/news/view
/2013/10/14/59806/%D0%B5
%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D1%82%D0%B8%D1%82
%D1%83%D1%86%D0%B8
%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%82%D1%80%D1%8F
%D0%B1%D0%B2%D0%B0

-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%88

%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5
%D0%B4%D0%BD%D0%B

E-
%D0%BF%D1%80%D0%BE

               Тигър 

Йотова , която е ЕВРОДЕПУТАТ 
се интересува от проблема с 
бежанците повече, отколкото 
президента Плевнелиев 
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%D0%B1%D0%BB%D0%B5
%D0%BC%D0%B0-

%D1%81-
%D0%B1%D0%B5%D0%B6
%D0%B0%D0%BD%D1%86
%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 

554 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2366102   first choioce 

„Не мога да разбера кога и какво 
трябва да се случи, за да има 
Консултативен съвет за 
национална сигурност при 
президента” заяви в „Здравей, 
България” евродепутатът Илияна 
Йотова [/quote]А Плевнелиев 

дреме по въпроса, който става все 
по-наболял! 

555 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365684#comment

s 
masterblaster 

Президента Плевнелиев е 
ДЛЪЖЕН да свика 

Консултативния съвет, защото 
полужението с бежанците от 

Сирия придобива катастрофални 
размери! 

556 

http://www.dnevnik.bg/biznes/
companii/2013/10/14/2160617
_bezraboticata_prez_septemvr
i_se_povishi_s_01_punkta_do

/?p=0#addcomment 

stronger 

Безработицата през септември се 
повиши с 0.1 пункта до 10.8% - 
това е наистина незначително, 
като се има в предвид, че много 
хора са на временна заетост през 

лятото. 
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557 

http://www.dnevnik.bg/biznes/
companii/2013/10/14/2160617
_bezraboticata_prez_septemvr
i_se_povishi_s_01_punkta_do

/?p=0#addcomment 

stronger 

През Септември много хора, заети 
по хотелите на морето се 
освобождават, също така и 

селското стопансво няма нужда от 
толкова работници, както през 

лятото. 

558 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/14/2160683_prezid
entut_gotov_sum_da_vodia_d
ela_sreshtu_vseki/?p=0#addco

mment 

stronger 
Ами ако обвиненията на Бареков 
излезнат верни, какво ще прави 

Плевнелиев тогава? 

559 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/14/2160683_prezid
entut_gotov_sum_da_vodia_d
ela_sreshtu_vseki/?p=0#addco

mment 

stronger 

Вестник 24 часа са публикували и 
разни документи, с които 
разполага Бареков. 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?
ArticleId=2366102 

560 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/14/2160605_porednata_atak
a_sreshtu_prezidenta_zashto_t
ochno_sega/?p=0#addcommen

t 

stronger 

Бареков е публикувал някакви 
документи за строителната фирма 
на Плевнелиев - има ги във 

вестник 24 часа. 

561 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/14/2160500_glavnii
at_sekretar_na_bivshiia_kabin
et_e_obvinen_za/?p=0#addco

mment 

stronger 
Тези бюлетини са напечатани, за 
да може ГЕРБ да фалшифицират 

изборите! 

562 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/14/2160500_glavnii
at_sekretar_na_bivshiia_kabin
et_e_obvinen_za/?p=0#addco

mment 

stronger 

Само, че номера не мина и ги 
хванаха. За това и изборния 
резултат е такъв. Сега Росен 

Желязков ще изпере пишкира на 
Боко. 

563 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/14/2160500_glavnii
at_sekretar_na_bivshiia_kabin
et_e_obvinen_za/?p=0#addco

mment 

stronger 
Бойко доказа, че е готов на 

абсолютно всичко, само и само да 
е на власт! 

564 http://www.segabg.com/article
.php?id=669670#id_4900628 krasnoselo 

На Плевнелиев май много му се 
събраха далаверите- 700 000 Е за 
къща в Гърция КЕШ, офшорните 
фирми и сега и сделката , огласена 
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от Бареков? 

565 http://www.segabg.com/article
.php?id=669670#id_4900631 krasnoselo 

Вестник 24 часа са публикували и 
разни документи, с които 
разполага Бареков. 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?
ArticleId=2366102 

566 http://www.segabg.com/article
.php?id=669669#id_4900635 krasnoselo 

Нали ООН щеше да ни 
подпомогне финансово? Да 

преведат помощ и да следят тогава 
как се харчат парите и да държат 

на условията! 

567 http://www.segabg.com/article
.php?id=669665#id_4900637 krasnoselo 

Тези бюлетини са напечатани, за 
да може ГЕРБ да фалшифицират 

изборите! 

568 http://www.segabg.com/article
.php?id=669665#id_4900637 krasnoselo 

 За това и изборния резултат е 
такъв. Само, че номера не мина и 
ги хванаха. Сега Росен Желязков 
ще изпере пишкира на Боко. 

569 http://www.segabg.com/article
.php?id=669663#id_4900643 krasnoselo 

При всички полужения по-добре 
еда има дефлация, отколкото 

инфлация! 

570 http://www.segabg.com/article
.php?id=669663#id_4900649 krasnoselo 

Хората са толкова обезпаричени 
след "фискалната дисциплина" на 
Джанков, че не ме учудва, че има 
дефлация- хората не могат да си 
позволят дори елементарни неща и 

цените падат. 

571 http://www.segabg.com/article
.php?id=669644#id_4900652 krasnoselo 

Щом роптаят, значи назначенията 
не са политически, а по 

професионален признак. Така 
трябва да бъде! 

572 http://www.segabg.com/article
.php?id=669645#id_4900224 krasnoselo 

„Не мога да разбера кога и какво 
трябва да се случи, за да има 
Консултативен съвет за 
национална сигурност при 
президента” заяви в „Здравей, 
България” евродепутатът Илияна 
Йотова А Плевнелиев дреме по 
въпроса, който става все по-



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/10/2013	  
	  

115	  
	  

наболял! 

573 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365684#comment

s 
masterblaster 

„Не мога да разбера кога и какво 
трябва да се случи, за да има 
Консултативен съвет за 
национална сигурност при 
президента” заяви в „Здравей, 
България” евродепутатът Илияна 
Йотова. А Плевнелиев дреме по 
въпроса, който става все по-

наболял! 

574 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2365631 

           first 
choioce 

„Не мога да разбера кога и какво 
трябва да се случи, за да има 
Консултативен съвет за 
национална сигурност при 
президента” заяви в „Здравей, 
България” евродепутатът Илияна 
Йотова. А Плевнелиев дреме по 
въпроса, който става все по-

наболял! 

575 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25640-

%D0%98%D0%BC%D0%B0
-

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

%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B7%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%BE%D1%82%D0%BE 

                 hop 

Президента Плевнелиев е 
ДЛЪЖЕН да свика 

Консултативния съвет, защото 
полужението с бежанците от 

Сирия придобива катастрофални 
размери! 

576 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25640-

%D0%98%D0%BC%D0%B0
-

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

%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%B5

                 hop 

Аз много добре зная защо г-н 
Борисов иска дата за избори. Това 
е единственият начин, по който 

може да запази все още 
разпадащата се партия.- Точно 
така е! Ако Борисов не е във 
властта ще стане като с царя! 
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%D0%B7%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%BE%D1%82%D0%BE 

577 

http://novanews.bg/news/view
/2013/10/14/59806/%D0%B5
%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D1%82%D0%B8%D1%82
%D1%83%D1%86%D0%B8
%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%82%D1%80%D1%8F
%D0%B1%D0%B2%D0%B0

-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%88

%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5
%D0%B4%D0%BD%D0%B

E-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D0%BB%D0%B5

%D0%BC%D0%B0-
%D1%81-

%D0%B1%D0%B5%D0%B6
%D0%B0%D0%BD%D1%86
%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 

               
Тимур 

Не мога да разбера кога и какво 
трябва да се случи, за да има 
Консултативен съвет за 
национална сигурност при 
президента”- Президента 

Плевнелиев е ДЛЪЖЕН да свика 
Консултативния съвет, защото 
полужението с бежанците от 

Сирия придобива катастрофални 
размери! 
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578 

http://novanews.bg/news/view
/2013/10/14/59806/%D0%B5
%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D1%82%D0%B8%D1%82
%D1%83%D1%86%D0%B8
%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%82%D1%80%D1%8F
%D0%B1%D0%B2%D0%B0

-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%88

%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5
%D0%B4%D0%BD%D0%B

E-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D0%BB%D0%B5

%D0%BC%D0%B0-
%D1%81-

%D0%B1%D0%B5%D0%B6
%D0%B0%D0%BD%D1%86
%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 

               Човек 
Разбира се, че Йотова е права, но 
Плевнелиев се ослушва, което 

едва ли е случайно... 

579 

http://novanews.bg/news/view
/2013/10/14/59806/%D0%B5
%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D1%82%D0%B8%D1%82
%D1%83%D1%86%D0%B8
%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%82%D1%80%D1%8F
%D0%B1%D0%B2%D0%B0

-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%88

%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5
%D0%B4%D0%BD%D0%B

E-
%D0%BF%D1%80%D0%BE

               Тигър 

Йотова , която е ЕВРОДЕПУТАТ 
се интересува от проблема с 
бежанците повече, отколкото 
президента Плевнелиев 
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%D0%B1%D0%BB%D0%B5
%D0%BC%D0%B0-

%D1%81-
%D0%B1%D0%B5%D0%B6
%D0%B0%D0%BD%D1%86
%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 

580 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2366102   first choioce 

„Не мога да разбера кога и какво 
трябва да се случи, за да има 
Консултативен съвет за 
национална сигурност при 
президента” заяви в „Здравей, 
България” евродепутатът Илияна 
Йотова А Плевнелиев дреме по 
въпроса, който става все по-

наболял! 

581 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365684#comment

s 
masterblaster 

Йотова , която е ЕВРОДЕПУТАТ 
се интересува от проблема с 
бежанците повече, отколкото 
президента Плевнелиев 

582 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2375857#comment

s 
nonkata 

Е, че как нали Бориславова и ред 
други лични приятели и гербери 
имат дялове в този бизнес?!?Какво 
значение имат тук значи някакви 

си редки птичи видове?!? 

583 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2375742#comment

s 
nonkata 

Понеже нямат какво да правят, 
ГЕРБ внасят вотове за намерения... 
Ама и тях не могат да защитят! 
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584 
http://dariknews.bg/view_artic
le_comments.php?article_id=1

159848&comments=1 
Петър 

Божееее, ГЕРБ обвиняват другите 
в лобизъм като 4 години само това 
правеха. А избраният от тях 
директор на НЗОК се прочу с 
опита си да подмени текст в 

закона в полза на производител на 
алкохол! 

585 

http://novanews.bg/news/view
/2013/10/14/59806/%D0%B5
%D0%B2%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B5%D0%BF
%D1%83%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B8-
%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D1%82%D0%B8%D1%82
%D1%83%D1%86%D0%B8
%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%82%D1%80%D1%8F
%D0%B1%D0%B2%D0%B0

-%D0%B4%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%88

%D0%B0%D1%82-
%D0%B7%D0%B0%D0%B5
%D0%B4%D0%BD%D0%B

E-
%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B1%D0%BB%D0%B5

%D0%BC%D0%B0-
%D1%81-

%D0%B1%D0%B5%D0%B6
%D0%B0%D0%BD%D1%86
%D0%B8%D1%82%D0%B5/ 

Kostadina 
"Koni" 

Valerieva 

Иотова е права - какво трябва да 
стане за да свика Президентът 
Консултативния си съвет?! 
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586 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%8F/%D0%B
3%D0%BE%D1%80%D0%B

5%D1%89%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B0/%D0%B8%D0%B
B%D0%B8%D1%8F%D0%B

D%D0%B0-
%D0%B9%D0%BE%D1%82
%D0%BE%D0%B2%D0%B0

-
%D0%BA%D1%8A%D0%B

C-
%D0%B2%D0%B8%D0%BA
%D1%82%D0%BE%D1%80-
%D0%BD%D0%B8%D0%B
A%D0%BE%D0%BB%D0%

B0%D0%B5%D0%B2-
%D0%BD%D0%BE%D0%B

2/10939/ 

Todor 
Krustanov 

Йотова е абсолютно права за 
дистанционното управление на  
медиите от ББ. Но верния му паж 
В.Николаев за малко да получи 
инфаркт от публичното разкритие, 
че ако и Нова ТВ "напусне" 
направо остава на улицата... 

587 

http://bezcenzura.bg/iliana-
iotova-zaplashva-viktor-

nikolaev-s-uvolnenie-ot-nova-
tv/ 

Todor 
Krustanov 

Което си вярно, си е вярно - 
Орешарски не е диктатор като 
предишния премиер....сега 
медиите си пишат каквото им 

дойде... 

588 http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2375782 oficer Докога ще ги търпим тези наглеци 

от ГЕРБ? 

589 http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2375782 oficer 

Предлагам на следващите избори 
да изринем тази сган от 

парламента - така няма да има кой 
да пречи... 

590 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25640-

%D0%98%D0%BC%D0%B0
-

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

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

Мария 

Още щом Европа забрани 
офшорки да кандидатстват за 
финансирани от Евросъюза 

проекти и нашите "Плевнелиев и 
ко" ще отгърмят... 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/10/2013	  
	  

121	  
	  

%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%BE%D1%82%D0%BE 

591 http://www.segabg.com/article
.php?id=670223#id_4904486 krasnoselo 

Дали този случай няма да повлече 
крак и други калинки по разни 
агенцийки и министерства да 
бъдат осъдени ефективно... ? 

592 http://www.segabg.com/article
.php?id=670223#id_4904486 

 

krasnoselo 

Може пътят от опашката до 
главата да не е толкова дълъг? 

593 
http://www.vesti.bg/bulgaria/e
k-s-isk-sreshtu-bylgariia-za-

zastrashenite-vidove-5996245 
oficer 

Разрешенията за вятърните 
мелници са давани, защото 
правителството на Бат Бойко 
имаше далавера от т.н. зелена 

енергия! 

594 
http://www.vesti.bg/bulgaria/e
k-s-isk-sreshtu-bylgariia-za-

zastrashenite-vidove-5996245 
oficer 

Цветелина Бориславова има 
вложения за над 15 милиона Евро 
в зелена енергия, при гарантирано 
изкупуване от НЕК със 70 % по-
висока цена от тази на другата ел. 

енергия! 

595 
http://www.vesti.bg/bulgaria/e
k-s-isk-sreshtu-bylgariia-za-

zastrashenite-vidove-5996245 
oficer 

Също така обкръжаващия бизнес 
кръг на Боко има много 

капиталовложения, а сега ще 
плащаме и глоби от ЕК! Много 
поразии направиха калинките, но 
това не им пречи да искат пак 
властта! Пълна наглост! 

596 

http://www.vesti.bg/novini/ipi
-triabvat-ravnomerni-stypki-
pri-povishavane-akciza-na-

cigarite-5996247 

oficer 

Джанков вдигна рязко акциза на 
цигарите през 2010 г. като обеща 

парите да отидат за 
здравеопазване. 

597 

http://www.vesti.bg/novini/ipi
-triabvat-ravnomerni-stypki-
pri-povishavane-akciza-na-

cigarite-5996247 

oficer 

После не само, че не даде парите 
за здравеопазване, а и изтегли 
близо 2 милиарда от НЗОК. 
Толкова нагло правителство не 

сме имали за 24 години 
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"демокрация"! 

598 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/narodnoto-sybranie-

othvyrli-vtoriia-vot-na-
nedoverie-5996207 

oficer 
Шоуто "Цирк ГЕРБ" продължава с 
едноличен водещ Пожарогасителя 

Боко 

599 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/narodnoto-sybranie-

othvyrli-vtoriia-vot-na-
nedoverie-5996207 

oficer 
Билети се продават на касите на 
Народното събрание на цена 500 

000 лв на ден! 

600 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/narodnoto-sybranie-

othvyrli-vtoriia-vot-na-
nedoverie-5996207 

oficer Докога ще плаща изтънелия ни 
бюджет за номерата на Бабуина? 

601 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/bsp-stiaga-redicite-za-
vota-ataka-tozi-pyt-sa-vyv-

viena-
5996075?page=1#commentsC

ontainer 

oficer Цирка продължава, клоуните са си 
същите -ГЕРБ, държавата затъва... 

602 http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2375782 

 

oficer 

Правителството се опитва да 
извади държавата от батака, в 

който ГЕРБ я вкараха, а калинките 
саботират, блокират... 

603 

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

politika/siderov_plevneliev_da
_svika_konsultativen_savet-

209623.html?rand=0.6846261
783604501#comments 

потребител 

След БСП и Атака призова 
президента да прояви мъжество и 
да се еманципира от тези, които не 
му разрешават да свика съвета... 

604 

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

obshtestvo/balgariya_na_sad_
za_vetroparkovete_kray_kalia

kra-209622.html 

Цецо 

Доказано калинките на ГЕРБ се 
интересуват само от личната си 
изгода... Дори и не са помислили 
за околната среда, но ЕС им 
напомни за това. Лошото е, че 

наистина ще осъдят страната и ще 
прлащаме всички ние заради 

техните глупости! 
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605 

http://www.cross.bg/vigenin-
kristian-gurtziya-

1380256.html#axzz2hypyCCi
a 

 

Валери 

Правилно, но също така може да 
се потърсят в чии дълбоки 
герберски джобове потънаха 
милионите евро, които ни прати 
миналата година ЕК точно по 
въпроса за очакваните бежанци...  

606 
http://www.blitz.bg/index.php
?news=228174#commentsfor

m 
Драго 

Ами, че ГЕРБ и Протестна мрежа 
не са спирали да си сътрудничат 
още от т.нар. "протести", които ББ 
яхна.... Сега са подхванали същата 
песен на нов глас (т.нар."чисти 
ръце"), но безрезултатно, защото 
нещата им се случват основно в 
интернет, а не в реалния живот.... 

хахаха 

607 

http://bezpartien.com/%D0%B
D%D0%B0%D0%B3%D0%B
B%D0%BE%D1%81%D1%8

2-
%D0%BF%D0%BB%D0%B5
%D0%B2%D0%BD%D0%B5
%D0%BB%D0%B8%D0%B5

%D0%B2-
%D0%B8%D0%B7%D0%BD
%D0%B0%D1%81%D1%8F-
%D0%BC%D0%B8%D0%B
B%D0%B8%D0%BE%D0%

BD%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0/ 

Марина 
Каменова 

Дай боже всекиму ... Плевнелиев е 
поредният морален стожер 

изпълзял от герберските редици... 
как ще хване вяра на сирийските 
бежанци за мизерята им и ще 

свика консултативния съвет, като 
самият той тъне в разкош? 

608 
http://www.blitz.bg/index.php
?news=227508#commentsfor

m 
Мирела 

колкото и да се опитват да 
преиначат думите на Йотова, тя 

всъщност каза че никой 
работодател няма  да търпи 

служгителите му да не ходят на 
работа... Това,ч е Атака ходи на 
работа се зловиди само на ГЕРБ, а 
медиите близки до тях го тълкуват 

превратно... 

609 
http://www.blitz.bg/index.php
?news=227508#commentsfor

m 
Борис Славчев 

Много точно го каза Йотова - и аз 
не виждам какво трябва да се 
случи в БГ за да си изпълни 
задължението президентът и да 
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свика Консултативния съвет.... 

610 
http://www.blitz.bg/index.php
?news=227508#commentsfor

m 
Борето 

Не разбирате ли,че с обидни 
квалификации нищо не се постига. 
Политиката не е моден подиум, а 
решаване на проблеми, които са 
важни за обществото. В момента 
бежанската вълна ни залива, а 
президентът си пазарува къщи в 
Гърция и въобще нехае... 

611 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2365286#comment

s 
nonkata 

Йотова е права - не знам какво 
трябва да се случи за да си свърши 
работата нашия президент?! Май е 
зает да си купува къщи в чужбина, 

но това не го оправдава... 

612 

http://www.frognews.bg/news
_59864/Iovchev_SHTe_badat
_nakazani_komisarite_za_Bal
garskiia_Uotargeit/#nnn_9170

98 

Весо 

Накрая някой да си понесе 
последствията от масовото 

слухтене по времеето на ЦЦ! Ама 
нещо бройката на цецомобилите  
не излиза - да вземат да ги 
проверят пак, и да включат 

всичките, които сега се шматкат 
по улиците уж като частни коли 
пак в услуга на гербаджиите... 

613 

http://www.frognews.bg/news
_59995/Iordan_TSonev_Zaed
no_s_Peevski_vnesohme_zak
ona_za_mediite#nnn_917618 

Пепино 

Такъв закон за медиите е нужен, а 
това че го внася Д.Пеевски, който 
притежава повечето медии у нас - 
означава, че първо към тях трябва 

да ес приложат правилата! 

614 http://www.vsekiden.com/141
818 Совиньон 

И за децата е ясно, че такъв обир 
не се прави от аматьори - това е 
дело на изгладнелите служители 
на ЦЦ и ББ, които бяха си 

свикнали да припечелват заедно с 
крими контингента докато ГЕРБ 

бяха на власт... 

615 http://www.vsekiden.com/141
837 помнещ 

Ами, че този същият беше и в 
първите редици на 

антиправителствените протести .- 
явно дилемата за не го е била 
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свобода или затвор... 

616 

http://www.dnevnik.bg/biznes/
2013/10/15/2161158_bsp_pod
krepia_ogranichavaneto_na_of
shorkite_v/?p=0#addcomment 

chuvalcheto 

Отдавна трябваше да има такъв 
закон, който да гарантира 

прозрачност в собствеността на 
медиите. А това, че го внася 
Пеевски (набеждаван за 

собственик на повечето български 
медии) означава, че законът бързо 
ще бъде приложен - и най-първо в 

тях! 

617 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/15/2161143_evrope
iskiiat_sud_v_strasburg_osudi
_bulgariia_zaradi/?p=0#addco

mment 

chuvalcheto 

Точно така - ЦЦ да вземе да 
продаде единия от апартаментите 
си и да плати глобата, присъдена 
от Съда в Страсбург. Защо 

бедните и болни българи да му 
плащаме изцепките?!? 

618 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/15/2161135_sudut_
opredeli_garancii_za_rukovod
stvoto_na_napoitelni/?p=0#ad

dcomment 

chuvalcheto 

Този човек беше доста активен и 
на антиправителствените 

простести. Сега става ясно защо - 
за него дилемата е била свобода 
или затвор... Как няма да иска 
отново ГЕРБ да е на власт!?! 

619 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/15/2160996_rosen_plevnelie
v_tova_koeto_se_tirajira_sa_a
bsoljutni/?p=0#addcomment 

chuvalcheto 

Този имот май беше последната 
капка, която преля търпението към 
президента. Вместо да се обяснява 
голословно, да беше показал 

документи на медиите. Не мисля, 
че има атака срещу него - той и 
сега си е удобен и зависим от един 
олигархичен кръжец, които си 

играе на политика... 

620 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/15/2161096_prozrachnost_b
ez_granici_s_15_vuprosa_za_
korupciiata_i/?p=0#addcomm

ent 

chuvalcheto 

Леле-мале, до вчера беше 
правосъден министър, а днес 
същата пита защо била толкова 
голяма корупцията у нас?! Ами 
защото не си си свършила 

работата като минстър, това е... 
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621 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25556-

%D0%9A%D0%B0%D0%B
A-

%D0%A1%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%88

%D0%B5%D0%B2-
%D0%9C%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B0%D0%BD

-%D0%B8-
%D0%A1%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D1%80%D0%BE

%D0%B2-
%D0%BE%D0%B1%D1%8F
%D1%81%D0%BD%D1%8F
%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D1%81%D1%8A%D1%82
%D1%80%D1%83%D0%B4
%D0%BD%D0%B8%D1%87
%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%BE%D1%82

%D0%BE-
%D1%81%D0%B8/ 

дядо поп 

Много мъка има по този свят, но 
на Боко напарвао му чернее пред 
очите, че хората го изритаха от 
властта! Иначе щеше да 
продължава да си върти 

далаверите начело на държавата ... 

622 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25578-

%D0%9F%D1%80%D0%B5
%D0%B7%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D1%8A%D1%82-
%D0%9F%D0%BB%D0%B5
%D0%B2%D0%BD%D0%B5
%D0%BB%D0%B8%D0%B5

%D0%B2-%D1%81-
%D0%B8%D0%BC%D0%B

E%D1%82-
%D0%B7%D0%B0-

%E2%82%AC700-000-
%D0%B2-

%D0%93%D1%8A%D1%80
%D1%86%D0%B8%D1%8F/ 

ужас 

На този г-н му тръгна още 
отначалото накриво - 

фалшифицирания му избор 
(справка Костинбродската 

печатница) е обществена тайна, 
поздрави войската като пискащо 
пиле, после лъснаха офшорните 
далавери, подкрепи протестите на 
олигархията (разедини нацията), а 
накрая лъсна и като валутен 

нарушител... 
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623 http://www.segabg.com/article
.php?id=669824#id_4902146 Мишо 

И после с какви очи Р.Оч. ще се 
прави на опозиция и ще критикува 
правителството за икономическата 
му стратегия, като е в управата на 
най-страшния монопол?!? Нещата 
си идват по местата и енергийната 
мафия разкрива лицата си... 

624 http://www.segabg.com/article
.php?id=669810#id_4902165 Мишо 

Като се замисля не е чак толкова 
чудно, че Пеевски пише закон за 
медиите - та нали повечето са 
негови?! Щом е автор на този 
закон, значи прозрачността в 

собствеността на медиите трябва 
да бъде въведена първо в неговите 
медии! А по-добро от това, здраве 

му кажи! 

625 http://www.segabg.com/article
.php?id=669820#id_4902171 Мишо 

Костов нетрябва да пита 
бежанците икономически 

нелегални имигранти ли са, а 
направо да пита къде са парите 

отпуснати от Европа на 
предишното правителство за 
потягане на границата и 

обшежитията?!? Губят се някъде 
около 3 млн.евро, щото от 

отпуснатите 15 млн. с 12 млн. уж 
са потегнали границата!?! А тя 
прилича на сито, през което който 

не е пожелал не е влязъл... 

626 http://www.segabg.com/article
.php?id=669817#id_4902173 Мишо 

А дано новите управляващи 
измислят нещо по-хуманно в 

здравната система, щото сега хич 
не е добре... 

627 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25717-

%D0%97%D0%B0%D0%BA
%D0%BE%D0%BD-

%D1%81-
%D0%BC%D0%BE%D1%80
%D0%B0%D0%BB%D0%B

D%D0%B8-
%D0%B4%D0%B8%D0%B2

Зоя 

Е, право в очите му го казаха на 
президента - дори е да е закконно, 
поведението му нее морално... А 
нали претендира да  е морален 

стожер на нацията?!? 
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%D0%B8%D0%B4%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D0%B8

/ 

628 

http://www.vevesti.com/%D0
%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D1%82%D
0%B0%D1%80%D0%B8/%D
0%BA%D0%BE%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D1%82%
D0%B0%D1%80%D0%B8/%
D1%82%D1%80%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B8
%D1%87%D0%B8%D0%BD

%D0%B8-
%D0%B4%D0%B0-

%D1%83%D0%B1%D0%B8
%D0%B5%D1%88-

%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B7%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%B0 

Борис Славчев 

На практика служебното 
правителство на Райков свърши 
само едно - изпрати го посланик в 
Рим. А беше назначено всъщност 
за да организира изборите, които 
за малко да провали с участието на 
гл.секретар на МС при печатането 
на фалшивите бюлетини! Щом е  
функция на президента - значи и 
този гаф  трябва да се запише в 

неговата сметка! 

629 

http://www.silnabulgaria.com/
%D0%BC%D0%B0%D1%8F

-
%D0%BC%D0%B0%D0%B
D%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B2%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D0%B
F%D0%B0%D0%B4%D0%B

D%D0%B0-
%D0%B0%D0%BD%D0%B8

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

-%D0%B8-
%D0%B2%D0%B8%D0%BA

%D1%82/ 

Борис Славчев 

Точно там е въпросът - че 
костингбродският сценария беше 
проигран от ГЕРБ първо на 

президентските избори, а после на 
парламентарните. Но първия път 
не ги хванаха и затова сега си 
имаме президент-гафолог!!! 
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630 

http://www.bulgariautre.bg/20
13/10/16/189952-

oresharski_posreshtnat_s_osta
vka_v_plenarna_zala#cmtx_fo

rm 

Цонко 

Освен циркове и подвиквания, 
ГЕРБ не са способни на нищо 
друго... И какво от това, че се 
държат като деца?! Вече дори не 

впечатляват хората! 

631 

http://www.bulgariautre.bg/20
13/10/15/189835-

georgi_kadiev_ne_mozhe_he
m_da_iskame_shengen_hem_
da_si_zatvorim_granitsite#cmt

x_form 

Пепи 

Кадиев е прав, че кметицата на 
София нищо не прави, а ес оптива 
да прехвърли отговорността на 
друг. Но въпроса с бежанците 
въобще не трябва да се обвързва 
със Шенген! Та нали европейците 
се опитват да напарвят точно 

това?!? 

632 

http://www.bulgariautre.bg/20
13/10/16/189946-

borislav_sarafov_nemarliv_ch
inovnik_e_vinoven_za_kostin

brod#cmtx_form 

Симо 

Не ме учудва, че Цвинокио 
отрича, че е виновен... Прокурорът 
е прав, че акцията по задържането 
на Гуцанов си е на МВР и беше  
обявена за успешна "полицейска 

работа"... 

633 http://19min.bg/news/8/48882.
html#comments анонимен Семейна идилия! 

634 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2372808 галя 

Не харесвам Бареков, но в случая е 
прав - уличаващите документи 
разкриват морала на конкретния 
човек, който по случайност се 
оказа начело на държавата. 
Въобще не става въпрос за 

президентската институция! Дори 
да не  незаконно, направетното от 
него е неморално, а пък се напъва 
да бъде морален съдник на 

нацията... 

635 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2372951 галя 

Не вярвам да има предсрочни 
парламентарни излбори, но както е 
тръгнало ще имаме ппредсрочни 
президентски избори! Както 

започна с фалшифицирания вот и 
офшорките, така и ще завърши с 

пробутване на "Глобална 
България" и купуване на имоти зад 
граница в брой... хахаха ...много 

прозрачно и морално! 
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636 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2373010 галя 

По-добре да не беше защитавал 
президента, щото му прави 

мечешка услуга!  Един подсъдим 
хвали друг потенциален такъв.... 

637 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2372969 галя 

Една герберска калинка по-
малко... Лошото е, че 

автобиографията му издава 
произхода и  кариерното развитие 

и на лидерите на ГЕРБ! 

638 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2373060 галя 

Прав е Станишав - когато ГЕРБ 
уволняваха наред по политическа 
целесъобразност и назначаваха 
малоумници без дипломи, 

синдикатите се бяха спотаили от 
страх (даже се изсулиха от 
тристранката за  да си спасят 
кожите). А денс, когато 

диктатурата падна и е лесно да се 
говори, се навъдиха големи 
морализатори в редиците на 

герберите! 

639 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2373060 галя 

Депутатите на ГЕРБ искат да 
ходят на работа, защото със 

заплатите си издържат семейства и 
плащат кредите. Ама на ББ и на 
ЦЦ въобще не им пука за някакви 
си там депутати, които нямат 

скатани парици за черни дни като 
тях... 

640 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnasia-treti-vot-

na-nedoverie-5996119 
dimitar_di 

Неспирните вотове на недоверие 
не са политика , а инатлък... И 
както знае всяко дете - накрая от 
играчка става плачка... А ГЕРБ 
започнаха да понасят негативите 
от несериозното си поведение - 

никой вече не ги взема 
насериозно... 

641 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/kmetove-se-oplakvat-

ot-filip-zlatanov-v-ns-5996066 
dimitar_di 

Ами, то с тефтера на тъпия 
Златанов публично известната 
практика на ГЕРБ просто доби 
документално потвърждение... 
цялата им политика беше рекет, 
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изнудване и усвояване на едни 
средства.... Как да пуснат кокала?! 

Вотове до дупка! 

642 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnasia-treti-vot-

na-nedoverie-5996119 
dimitar_di 

С ината си да бъде отпред на всяка 
цена, "лидера "превърна в 
посмешище не само себе си и 
ГЕРБ, но и парламента... как се 
кани да управлява безавторитетна 

институция?! 

643 
http://www.vesti.bg/bulgaria/s
ad/iskat-3-g.-uslovno-za-53-
te-hil.-lv.-bonusi-5996136 

dimitar_di 

Еми така е, за нас обикновените 
българи ни показваха как да 

затягаме дупките по колана, а за 
герберската администрация винаги 
е имало бонуси... Защо и Дянков 
не отговаря за същото - само че в 

по-големи мащаби... 

644 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/premieryt-vyprosyt-e-
dokoga-gerb-shte-izdyrzhat-

5996140 

dimitar_di 

Липсата на интелектуален 
потенциал при герберетие лъсна 
тотално. Разбрахме, че  не искат да 
работят в парламента, но дори не 
могат да измислят логични мотиви 
за вотовете си. Станаха за смях! 

645 

http://bezpartien.com/%D1%8
1%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D1%88%D0%B

5%D0%B2-
%D0%B2%D0%B8%D0%B5

-
%D1%81%D1%82%D0%B5-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7
%D1%81%D1%80%D0%B0
%D0%BC%D0%BD%D0%B

8%D1%86%D0%B8/ 

Марина 
Каменова 

Наистина е нелепо ГЕРБ да внасят 
вот на недоверие и после да не 
присъства на обсъждането му! А 
това, че днес останаха в залата е 

признание, че платения 
"протест"се провали... 
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646 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%8F/%D0%B
F%D0%BE%D0%BB%D0%
B8%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B0/%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D0%BD%D
0%B4%D0%B0%D0%BB%D

0%B5-
%D0%BE%D0%BA%D0%B

E%D0%BB%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B7%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7
%D1%82%D1%8A%D1%80

%D1%81%D0%B8-
%D0%B4/11002/ 

Марина 
Каменова 

Май това е началото на края на 
политическата кариера на г-н 

президента.... 

647 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%8F/%D0%B
F%D0%BE%D0%BB%D0%
B8%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B0/%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D0%BD%D
0%B4%D0%B0%D0%BB%D

1%8A%D1%82-
%D0%B4%D0%BD%D0%B5

%D1%81-
%D1%81%D0%B8%D0%B3
%D0%BD%D0%B0%D0%B

B%D1%8A%D1%82-
%D0%B4%D0%BE-

%D1%86%D0%B0%D1%86
%D0%B0%D1%80%D0%BE

%D0%B2-
%D0%BF%D0%BB/10943/ 

Марина 
Каменова 

Бареков напразно очаква оставка 
от президента. За това трябва 

морал.  А той пак ще се извърти и 
ще кажесаом  голословно да му 

вярваме ... 
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648 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D0%B1%D1%8A%D0%B
B%D0%B3%D0%B0%D1%8
0%D0%B8%D1%8F/%D0%B
F%D0%BE%D0%BB%D0%
B8%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B0/%D0%BC%D0
%B0%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D0%B0%D0%B4

%D0%B0%D1%82-
%D0%BC%D0%B5%D0%B3
%D0%BB%D0%B5%D0%B

D%D0%B0-
%D0%BA%D1%83%D0%B

D%D0%B5%D0%B2%D0%B
0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%82%D1%8F%D0%B3

%D0%B0/10952/ 

Марина 
Каменова 

Направо не е за вярване докъде 
може да стигне кариеризмътна 
тази жена. Кунева наистина няма 
спирачки, когато иска да влезе в 
отново в голямата политика - на 
какви принципи  ще се съюзява с 

"неприличната" ГЕРБ... 

649 

http://www.frognews.bg/news
_60075/TSvetan_TSvetanov_
bez_darjavna_ohrana/#nnn_91

8802 

Пиф 

Малееееее, защо толкова е чакал и 
не е поискал по-рано да му свалят 
охраната, че " да се почувства 
свободен"!?! Гроздето е кисело, 

нали! 

650 

http://www.frognews.bg/news
_60060/Stanishev_sreshtu_GE
RB_SHTe_mi_govorite_za_ch
istka_bezsramnitsi!/#nnn_918

763 

Бонев 

Станишев е абсолютно прав - по 
времето на ГЕРБ, за да настанят 
недоучените си калинки, мина не 

метла, а булдозер... Ама 
синдикатите тогава се направиха 
на разсеяни, респектирани от 
цецомобилите и следващите ги 
процесуални поръчкови 

действия.... 

651 

http://www.frognews.bg/news
_59960/Kragat_Kapital_na_Iv
o_Prokopiev_stoial_zad_Refo
rmatorskiia_blok/#nnn_91806

7 

политик 

Казаното от Цонев е вярно с едно 
допълнение - този път пасиансът 
на политическите инженери в 

сянка няма да ес нареди! Справка 
пропадналия "протест" срещу 

правителството - въпреки налятите 
пари и организирането му по 

учебник!!! 
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652 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2162032_cvetan
ov_stanishev_shte_vuzstanovi
_li_3_mln_lv_dadeni/?p=0#ad

dcomment 

transa_23 

До коментар [#4] от "Депутат 
241":Зам.гл.прокурор Сарафов 

уточни, че МВР, а не 
прокуратурата задържа, а 

осъдителната присъда е точно за 
унизително отношение при ареста! 
Така че ЦЦ може да си отрича 
колкото иска, всеки знае че 

полицаите арестуваха Гуцанов и 
дори бяха похвалени от 

миинистъра! 
http://www.bulgariautre.bg/2013/10/

16/189946-
borislav_sarafov_nemarliv_chinovni
k_e_vinoven_za_kostinbrod#cmtx_f

orm 

653 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2162032_cvetan
ov_stanishev_shte_vuzstanovi
_li_3_mln_lv_dadeni/?p=0#ad

dcomment 

transa_23 

Като няма какво да каже ЦЦ пита 
ззадава отклоняващ вниманието 
въпрос, както на времето 

съветските пропагандатори питаха 
американците "А вие защо биете 
негрите?" Смешно и жалко, но 

след тази реторика пак 
обикновения българин ще плаща 

заради грешките му... 

654 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2162233_oshte_
27_miliona_leva_moje_da_bu
dat_otpusnati_za/?p=0#addco

mment 

transa_23 

То правителството на Орешарски 
добре отпуска допълнителни пари 
за бежанците, ама да вземе и да 
провери къде ГЕРБ покриха онези 
3 млн.евро, които им се губят (от 
общо 15 млн.евро, отпуснати по 
темата от ЕС миналата година). 
Защо все от съдрания бюджет ще 
вадят пари, докато герберските 
котараци ще лъскат косъма??? 

655 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/16/2162071_gerb_sledvat_o
pozicionnata_taktika_za_vot_
edin_sled/?p=0#addcomment 

transa_23 

По-безсмислена, да не кажа 
глупава, тактика от тази на ГЕРБ с 
вотовете не бях виждал! Та те 
сами се лишават от най-силното 

оръжие на опозицията в 
парламента! И стават за смях и на 

гаргите... 
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656 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25805-

%D0%9D%D0%B5%D0%BE
%D1%87%D0%B0%D0%BA
%D0%B2%D0%B0%D0%BD

-
%D0%BA%D0%B2%D0%B
E%D1%80%D1%83%D0%B

C-
%D1%8F%D0%B4%D0%BE

%D1%81%D0%B0-
%D0%91%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D1%81%D0%BE

%D0%B2/ 

Чаво 

Ако ББ е пример за компетентен 
човек, значи наистина всички 
останали са некомпетентни... 

хахаха 

657 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25805-

%D0%9D%D0%B5%D0%BE
%D1%87%D0%B0%D0%BA
%D0%B2%D0%B0%D0%BD

-
%D0%BA%D0%B2%D0%B
E%D1%80%D1%83%D0%B

C-
%D1%8F%D0%B4%D0%BE

%D1%81%D0%B0-
%D0%91%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D1%81%D0%BE

%D0%B2/ 

Stoyan Popov 

ГЕРБ не очакваха да се събере 
кворум и затова бяха безпомощни 
в същинските дебати по искания 

от тях вот на недоверие... 

658 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25727-

%D0%9F%D0%BB%D0%B0
%D1%82%D0%B8%D1%85-

%D1%81%D0%B8-
%D0%BA%D1%8A%D1%89
%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B2-
%D0%93%D1%8A%D1%80
%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD
%D0%BA%D0%BE%D0%B

2-
%D0%BF%D1%8A%D1%82/ 

Stoyan Popov 

Вместо да се плюнчи и да се 
обясвнява в стил "вервайте ми", 
Плевнелиев да вземе и да 
представи документи пред 

медиите. Тогава наистина ще се 
съглася, че срешщу него се води 

кампания... 
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659 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25727-

%D0%9F%D0%BB%D0%B0
%D1%82%D0%B8%D1%85-

%D1%81%D0%B8-
%D0%BA%D1%8A%D1%89
%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B2-
%D0%93%D1%8A%D1%80
%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D0%BE-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD
%D0%BA%D0%BE%D0%B

2-
%D0%BF%D1%8A%D1%82/ 

Зора 

Много по-лесно щеше да бъде, ако 
в отговор на журналистическото 
разследване президентът покаже 
дори един документ, който да 
потвърждава думите му! 

660 

http://pressadaily.bg/publicati
on/25661-

%D0%9F%D1%80%D0%B5
%D1%87%D0%B5%D0%BD

%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BB%D1%8A%D0%B3
%D0%B0%D0%BD%D0%B5

-%E2%80%93-
%D1%84%D0%B0%D1%80

%D1%81-%D0%B2-
%D0%BF%D0%BE%D0%B
B%D0%B8%D1%82%D0%B
8%D0%BA%D0%B0%D1%8

2%D0%B0/ 

Петрана 

Точно така е, тефтера на Златанов 
е еманация на цялото управление 
на ГЕРБ - държавен рекет, 

политическа репресия и разцвет на 
организиранаат престъпност. С 

една цел - максимално 
облагодетелстване на първите... 

661 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2369034#comment

s 
masterblaster 

Съкращенията са необходими. 
Прекалено много е раздиут щата и 
същевременно не си вършат 

работата държавните служители.  

662 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2369034#comment

s 
masterblaster 

Същевременно много от 
служителите са назначавани без 
конкурс и не притежават 
необходимите качества за 
заеманата позиция. 

663 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2369657 first choice 

Този Борисов освен да блещи 
глупости по фейсбук и медиите 

нещо друго може ли? 
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664 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2369657 first choice 

Та, пак питам, ти Бойко какво 
направи, че сега си позволяваш да 
критикуваш?!", пита генералът. - 
Естественно, че нищо. Той може 
да критикува предишни, следващи 
но никога не е виновен за нищо. 

665 

http://www.dnes.bg/obshtestv
o/2013/10/14/zaradi-
sykrashteniiata-zreiat-

chinovnicheski-
stachki.202557,4#comment-

newest 

The king 

Администрацията в някои 
институции и министерства е 

повече от раздута Крайно време е 
да бъде намалена И най после да 

се помисли за някакво 
производствено предприятие в 

тази държава 

666 

http://www.dnes.bg/world/201
3/10/15/vyzduhyt-v-bylgariia-

e-nai-mrysen-v-ciala-
evropa.202727#comment-

newest 

The king Защо винаги трябва да водиме 
отрицателните класации? 

667 

http://www.dnes.bg/business/2
013/10/15/nad-50-ot-

rabotodateli-u-nas-s-trudnosti-
pri-namirane-na-podhodiashti-

kadri.202742#comment-
newest 

The king 

Василева от Менпауър е права, че 
и училищата и ВУЗ-овете не 
подготвят добри кадри. Дори 

Орешарски каза, че 
образователната система трябва да 

се подобри. 

668 

http://www.dnes.bg/business/2
013/10/15/nad-50-ot-

rabotodateli-u-nas-s-trudnosti-
pri-namirane-na-podhodiashti-

kadri.202742#comment-
newest 

The king 

Същевременно обаче и при 
работодателите не съответства 
заплащането ин спрямо 

изискванята. За държавна работа 
пък си трябват връзки и 

обикновенно ги заемат некадърни 
мързели. 

669 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/15/svaliat-taksata-pri-

djipito-za-pensioneri-do-
levche.202748#comment-

newest 

The king 

Това правителство има доста 
социално-ориентирана политика, 
но трябва да се мисли и кой ще 

поеме разходите! 

670 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/15/kmetove-ot-
teftercheto-na-zlatanov-

tormoziha-
ni.202741#comment-newest 

The king Какъв мутренски похват използват 
Боко и калинките му! 
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671 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/15/kmetove-ot-
teftercheto-na-zlatanov-

tormoziha-
ni.202741#comment-newest 

 

The king 

Същото като направените записи, 
които не ги приеха за 

доказателство, но разкриха 
връзките на Боко със съдебната 

система. 

672 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/15/kmetove-ot-
teftercheto-na-zlatanov-

tormoziha-
ni.202741#comment-newest 

The king изнудване , крадене , интриги , 
пари, власт -ГЕРБ= МАФИЯ 

673 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/sydyt-

namali-napolovina-
garanciiata-na-bogomil-

manchev,159555/#comment-
newest 

King А гаранцията за Делян Добрев 
колко ще бъде? 

674 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/sydyt-

namali-napolovina-
garanciiata-na-bogomil-

manchev,159555/#comment-
newest 

King 
Той открито заяви, че не е знаел за 
плащанята към фирмите, а те са за 
милиони левове бюджетни пари!? 

675 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/za-

zakon-za-lobizma-nastoiavat-
ot-prozrachnost-bez-

granici,159573/#comment-
newest 

King 

Според него институциите и 
политическата класа преживяват 
сериозна дегенерация и е намаляла 
мотивацията им да се реформират 
и да има прозрачност в работата 
им.- При управлението на Боко 
единственното прозрачно беше, че 

строи магистрали. 

676 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/za-

zakon-za-lobizma-nastoiavat-
ot-prozrachnost-bez-

granici,159573/#comment-
newest 

King Далаверите оставаха задкулисни, 
при това навсякъде. 

677 

http://www.investor.bg/imenat
a-na-biznesa/107/a/lukan-

lukanov-ima-chisto-bylgarska-
kriza-koiato-spyva-rodnoto-

proizvodstvo,159322/#comme

King 

Бившият финансов министър 
Симеон Дянков беше човекът, 
който с абсолютна сигурност, 
може да влезе в историята като 
убиецът на българския бизнес. По 
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nt-newest негово време чувалът се тупаше, 
докато и прахта се изтупа.-За това 
България е като изтупан брашнен 

чувал! 

678 

http://www.investor.bg/imenat
a-na-biznesa/107/a/lukan-

lukanov-ima-chisto-bylgarska-
kriza-koiato-spyva-rodnoto-

proizvodstvo,159322/#comme
nt-newest 

King 

Субсидиите на нашите ферми и на 
фирмите от преработвателната 
промишленост са в пъти по-малки 
от тези на западните компании. 

Лихвите по кредитите и 
финансирането ни е отново 2-3 
пъти по-скъпо отколкото на една 
френска или немска компания._ И 

после искаме да имаме 
производство и да сме 
конкурентноспособни! 

679 

http://www.investor.bg/imenat
a-na-biznesa/107/a/cv-

nikolova-proizvoditelite-na-
vino-shte-specheliat-ako-se-

obediniat-v-obshta-
kauza,159059/#comment-

newest 

King 

Точно от такива хора като 
Цветелина има нужда България. 
Производството на вино ще се 

увеличи с добра пазарна стратегия 
и инвестиции! 

680 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/nzok-

iska-aktualizaciia-na-biudjeta-
v-razmer-na-150-mln-

lv,159575/#comment-newest 

King 
След като ГЕРБ източиха близо 2 
милиарда от НЗОК как няма да 

има дефицит! 

681 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/nzok-

iska-aktualizaciia-na-biudjeta-
v-razmer-na-150-mln-

lv,159575/#comment-newest 

King За това няма да има и качествени 
медицински услуги! 

682 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/razhodite-za-

pensii-sa-narasnali-dva-pyti-
za-poslednite-12-

godini,159382/#comment-
newest 

King 
За съжаление тенденцията е към 
все по-мизерни пенсии. Това ни 

чака за в бъдеще! 
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683 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/oresharski-tova-e-
edin-ot-nai-dobrite-kabineti-

na-
prehoda,159015/#comment-

newest 

King 

Министър-председателят отново 
защити принципа на фискална 

стабилност, но подчерта, че без да 
е подкрепен от икономически 

растеж той де факто представлява 
нестабилност.-Точно така е -
видяхте Дянков с неговата 

фискална стабилност до къде ни 
докара! 

684 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/oresharski-tova-e-
edin-ot-nai-dobrite-kabineti-

na-
prehoda,159015/#comment-

newest 

King 

Това правителство е цвете в 
сравнение с Мутробойковото. За 
сега се описва наистина като едно 

от най-добрите. 

685 

http://www.investor.bg/na-
fokus/441/a/borisov-shte-
prodyljim-da-provaliame-

parlamentarni-
zasedaniia,159009/#comment-

newest 

King 

Борисов: Ще продължим да 
проваляме парламентарни 

заседания!- То освен да провалят 
държавата и парламентарни 

заседания нещо друго правят ли? 

686 

http://www.investor.bg/ikono
mika-i-politika/332/a/nad-

polovinata-rabotodateli-u-nas-
se-zatrudniavat-s-namiraneto-

na-podhodiashti-
kadri,159540/#comment-

newest 

King 

При българските работодатели не 
съответства заплащането им 

спрямо изискванята. За държавна 
работа пък си трябват връзки и 
обикновенно ги заемат некадърни 

мързели. 

687 http://www.segabg.com/article
.php?id=669805#id_4901956 krasnoselo 

На нас ни трябва спешна помощ от 
ЕС за да се справим с бежанската 

вълна! 

688 http://www.segabg.com/article
.php?id=669817#id_4901973 krasnoselo 

Негативите са повече посещения 
от пенсионери( повече чакане за 
нас) и недоволство на GP-ата от 

по-ниската такса. 

689 http://www.segabg.com/article
.php?id=669817#id_4901973 krasnoselo 

Това е добро предложение, като се 
има в предвид мизерните пенсии в 

България.  

690 http://www.segabg.com/article
.php?id=669791#id_4901985 krasnoselo 

Наистина това е една добро 
начинание да се съкрати 

излишната администрация и се 
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съкратят разходите по нея. 

691 http://www.segabg.com/article
.php?id=669791#id_4901990 krasnoselo 

Mного от служителите са 
назначавани без конкурс и не 
притежават необходимите 

качества за заеманата позиция. 

692 http://www.segabg.com/article
.php?id=669789#id_4902001 krasnoselo 

С евросредства по схеми на 
Оперативната програма "Развитие 
на човешките ресурси" на работа 
са постъпили 7186 лица, а с пари 

от бюджета - 911 лица. 
[/quote]Нека не забравяме, че през 
септември се освобождават много 

заети в туризма и селското 
стопанство през лятото. 

693 http://www.segabg.com/article
.php?id=669786#id_4902009 krasnoselo 

Няма вече рязане на лентички за 
Боко - той за това е толкова 

яростен. 

694 http://www.segabg.com/article
.php?id=669786#id_4902011 krasnoselo 

Но е хубава новина, че ще го 
построят най-накрая този завод. 
Бойко докато беше кмет само 
обещаваше и нищо не направи! 

695 http://www.segabg.com/article
.php?id=669784#id_229619 krasnoselo 

Тази програма ще създаде много 
работни места и ще запази 
природата на България 

696 http://www.segabg.com/article
.php?id=669782#id_4902068 krasnoselo 

За съжаление повечето от 
построените магистрали се 
оскъпиха и качеството е под 

всякакво ниво! Язък, че това беше 
гордостта на Боко.  

697 http://www.segabg.com/article
.php?id=669780#id_4902071 krasnoselo 

Колкото повече пари привличаме 
от ЕС, толкова повече работни 

места се създават тук 

698 http://www.segabg.com/article
.php?id=669778#id_229620 krasnoselo 

Предполагам, че леката инфлация 
е породена от поскъпването на 
плодовете и зеленчуците, което е 
нормално за тази част на годината. 

699 http://www.segabg.com/article
.php?id=669777#id_229621 krasnoselo 

Трябва да се регулира законово 
дейността на  фирмите за бързи 
кредити! Сега те си правят каквото 
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си поискат, дори слагат 4-цифрени 
лихви. 

700 http://www.segabg.com/article
.php?id=669777#id_4902080 krasnoselo 

Изменения ще има и при 
регулациите за отпускане на 
потребителски и ипотечни 

кредити.[/quote]Това също трябва 
да се направи -банките променят 
лихвените проценти както им 

дойде. 

701 http://www.segabg.com/article
.php?id=669810#id_4902097 krasnoselo 

Офшорни компании няма да могат 
да притежават банки, медии, 
здравни и пенсионни фондове, 
футболни клубове[/quote]Не 
виждам нищо лошо в 

законопроекта, независимо кой го 
е писал 

702 http://www.segabg.com/article
.php?id=669810#id_4902108 krasnoselo 

Този закон здраво ще удари 
офшорчици като Прокопиев и 

Плевнвлиев.  

703 http://www.segabg.com/article
.php?id=669823#id_4902120 krasnoselo 

Ювелирните акции на Цвъки 
"Октоподи, миди и скариди" могат 
да доведат само до глоби от 

Страсбург. Браво на Милиционера 
на Републиката! 

704 http://www.segabg.com/article
.php?id=669823#id_4902123 krasnoselo Сега да продава апартамент 1 от 6 

и да плаща за морските дарове! 

705 http://www.segabg.com/article
.php?id=669820#id_4902136 krasnoselo 

Президента Плевнелиев е 
ДЛЪЖЕН да свика 

Консултативния съвет, защото 
полужението с бежанците от 

Сирия придобива катастрофални 
размери! 

706 http://www.segabg.com/article
.php?id=669756#id_4902151 krasnoselo МВР ще поеме контрабандата от 

Борисов 

707 http://www.segabg.com/article
.php?id=669752#id_4902163 krasnoselo 

Изглежда министъра само чака да 
завърши ремонта на сградата и 

започват да действат. 

708 http://www.segabg.com/article
.php?id=669751#id_4902176 krasnoselo 

За съжаление богатите стават още 
по-богати, бедните още по-бедни, 
а средната класа изчезва. В 



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
17/10/2013	  
	  

143	  
	  

България почти няма средна класа.  

709 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/15/2161143_evrope
iskiiat_sud_osudi_bulgariia_z
aradi_akciia_na/?p=0#addcom

ment 

stronger 
Сега трябва тая "Медуза" Цвъки да 
плати от джоба си, а не от този на 

данъкоплатеца! 

710 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/15/2161143_evrope
iskiiat_sud_osudi_bulgariia_z
aradi_akciia_na/?p=0#addcom

ment 

stronger 

Aкциитe на Цвъки "Октоподи, 
миди и скариди" могат да доведат 
само до глоби от Страсбург. Браво 
на Милиционера на Републиката! 

711 

http://www.capital.bg/politika
_i_ikonomika/bulgaria/2013/1
0/15/2160996_rosen_plevnelie
v_tova_koeto_se_tirajira_sa_a
bsoljutni/?p=0#addcomment 

stronger 

Офшорни компании няма да могат 
да притежават банки, медии, 
здравни и пенсионни фондове, 
футболни клубове - това е най 

тежко за Плевнелиев 

712 

http://www.capital.bg/biznes/k
ompanii/2013/10/14/2160697_

paket_ot_agro_finans_-
_ot_virdjinskite_ostrovi_kum/

?p=0#addcomment 

stronger 
Тези "бизнесмени" са навързани 
като свински черва. Офшорка до 

офшорка... 

713 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/15/2161345_bsp_o
bvini_gerb_v_narushavane_na
_konstituciiata_ot/?p=0#addco

mment 

stronger 

През 2012 парламента беше 
окупиран от ГЕРБ. За какво му е 
на Боко да чака парламента да 

одобри споразумението, като знае, 
че послушковците ще го одобрят 

714 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/15/2161106_snimk
a_na_kostov_i_iovchev_nasoc
hi_borisov_kum_izvod/?p=0#

addcomment 

stronger Всички са оплетени като свински 
черва. 

715 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2372350 first choice 

Да се надяваме, че ЕС ще ни 
помогне с  допълнителни средства, 
за да се справим с бежанската 

вълна. 

716 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2372350 first choice 

Тези останали 11 милиона няма да 
ни стигнат до никъде, пък и не се 

знае дали са само за нас. 
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717 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2372350 first choice 

Да не говориме, че бежанските 
лагери имат нужда от спешен 
ремонт и държавата едва ли има 
резервни средства за това. 

718 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2372327 first choice 

Наем от 50 лв е нищожен спрямо 
пазарните условия и въпреки 
всичко не го плащат. Ако бяха 
настанени българи там отдавна да 

ги бяха "евакуирали". 

719 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2369177 first choice 

За да изчисти името си трябва да 
покаже документите, за които 

говори. 

720 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2369177 first choice В противен случай обвиненията на 

Бареков ще излезнат вярни! 

721 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2369177 first choice 

Но аз си мисля, че Плевнелиев е 
забъркан с много далавери, 
особенно с офшорните му 

компании в Кипър и едва ли ще 
покаже сносни документи откъде 

има 700 000 Е за къща в 
Халкидики. 

722 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2370988 first choice 

Определено трябва да се вдигнат 
доходите в България и това 
правителство направи първите 

стъпки в тази насока. 

723 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2370988 first choice 

Ако имахме доходи като в западна 
Европа щяхме да караме по-нови 
коли, които не замърсяват толкова 
много околната среда като старите 

коли. 

724 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2370988 first choice 

Също така парното нямаше да е 
непосилно за много българи и 

нямаше да се отопляват на дърва и 
да замърсяват въздуха! 

725 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2372499 first choice 

Александър Ненков -този 
послушко тръгнал да дава акъл за 
регионалната политика, без дори 
да знае за какво става на въпрос. 
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726 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2372499 first choice 

Според него с разделянето на 
Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството на 
две министерства настоящият 
кабинет е показал, че няма 

желание да надгради постигнатото 
до тук.- И какво е постигнато - 
България е в състояние на фалит 
заради арогантното ограбване от 

герберите! 

727 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2372499 first choice 

Не, мерси да се надграждат 
кражбите на калинките, то има ли 

накъде? 

728 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2370437 first choice 

Немските студенти в българският 
парламент ще научат как НЕ 

трябва да се държи една партия в 
опозиция, като пречи на целия 

парламент да работи. 

729 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/premieryt-vyprosyt-e-
dokoga-gerb-shte-izdyrzhat-

5996140 

oficer 

Във връзка с вота за 
инфраструктурата искам да кажа, 
че големите раздувки, които бяха 

по времето на Борисов с 
магистралите и т.н., всъщност той 

дори не успя да завърши 
магистрала "Тракия” в срока, 
който обеща.- Да си гласува 
Борисов сам вот на недоверие! 

730 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/premieryt-vyprosyt-e-
dokoga-gerb-shte-izdyrzhat-

5996140 

oficer 

Част от истината:Михалевски 
обобщи, че управлението на ГЕРБ 
не е било добро за регионалното 
развитие и се характеризира с 
бетониране на бедността, 
обезлюдяване на огромни 
територии, пи ар с малко 

магистрали и с много лентички и 
липса на реална посока и 

резултати. 

731 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/premieryt-vyprosyt-e-
dokoga-gerb-shte-izdyrzhat-

5996140 

oficer 

Въпросите на дневен ред са:-До 
кога българския народ ще търпи 
цирковете на гербаджиите?Кога 
най-после ще бъде подведен 
престъпника Бойко Методиев 
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Борисов, за цялата му престъпна 
дейност? 

732 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/premieryt-vyprosyt-e-
dokoga-gerb-shte-izdyrzhat-

5996140 

oficer 
Кога ще бъде осъден за 

престъпленията към граждани, 
фирми и към държавата? 

733 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/premieryt-vyprosyt-e-
dokoga-gerb-shte-izdyrzhat-

5996140 

oficer 

Вотът е колкото да покажат, че 
съществуват като политическа 
сила (бел.ред. ГЕРБ), той не може 
да мине, но трябва да покажат, че 
ги има на сцената.- Уточнявай се, 
Волене, на ЦИРКОВАТА сцена! 

734 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/mihail-mikov-votyt-

shte-se-obsyzhda-na-16-
oktomvri-5995947 

oficer Нов цирк- старите палячовци от 
ГЕРБ! 

735 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnasia-treti-vot-

na-nedoverie-5996119 
oficer 

По-добре да съм карикатура като 
опозиция, отколкото карикатура 
като управляващи - Е Боко, вие 
бяхте вече карикатура като 

управляващи   

736 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnasia-treti-vot-

na-nedoverie-5996119 
oficer 

 Последният вот на недоверие ще 
бъде за международната изолация 
на кабинета „Орешарски”.- Знаех 
си, че Орешарски е виновен за 
международното полужение :-) 

737 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnasia-treti-vot-

na-nedoverie-5996119 
oficer 

Лидерът на ГЕРБ си каза обаче, че 
ролята на опозицията е да пречи. 
Това правите от първия месец на 
този парламент.- Бе няма ли да се 
намери някой да му обясни на 

Мутобойко какво трябва да прави 
опозицията? 

738 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnasia-treti-vot-

na-nedoverie-5996119 
oficer 

Утре Боко ще реши, че да си в 
опозизия значи да позираш с О на 
устата, като кокоша трътка :-) 

739 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnasia-treti-vot-

na-nedoverie-5996119 
oficer 

Към редакцията : Моля правете 
по-големи снимки на Бат Бабуин, 
че в по-малките не се събира... 
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740 
http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/gerb-vnasia-treti-vot-

na-nedoverie-5996119 
oficer 

 в това ви беше цялата политика - 
бъркотия и раздвоение на 

съзнанието - Защо Боко не си 
почине малко в Правителствена. 
Да си починем и ние от него. 

741 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/prezidentyt-vze-na-

rabota-bivshiia-shef-na-arhivi-
5996133 

oficer Плевнелиев бая калинки ще трябва 
да назначи. 

742 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/prezidentyt-vze-na-

rabota-bivshiia-shef-na-arhivi-
5996133 

oficer 
Освободените герберисти са 

толкова много, че едва ли ще му 
стигне щата на Чехлио! 

743 

http://www.vesti.bg/analizi-i-
komentari/komentari/andrej-
rajchev-stranata-e-zaciklila-

5996124 

oficer 

 " това правителство ще е по-
социално от предишното"- Че то в 
предишното имаше ли нещо 

социално? 

744 

http://www.vesti.bg/analizi-i-
komentari/komentari/andrej-
rajchev-stranata-e-zaciklila-

5996124 

oficer 

Според него страната е зациклила, 
а зациклянето ще спре, когато 
ГЕРБ спрат политиката си и 

мисленето си, че всеки момент ще 
се върнат на власт. - Зациклянето 
ще спре, когато Боко спре да 

зацикля.  

745 

http://www.vesti.bg/analizi-i-
komentari/komentari/andrej-
rajchev-stranata-e-zaciklila-

5996124 

oficer За целта - компетентна лекарска / 
психиатърска помощ! :-) 

746 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-bezhancite-ot-

siriia/zashtitata-na-bezhancite-
otgovornost-na-dyrzhavata-

5996147 

oficer 
Ние имаме спешна нужда от 
финансова помощ, за да се 
справим с бежанската вълна. 

747 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-bezhancite-ot-

siriia/zashtitata-na-bezhancite-
otgovornost-na-dyrzhavata-

5996147 

oficer 

 ЕС ще отпусне на страната ни 
значителна сума от фондовете с 
оглед на сегашната ситуация с 
бежанския поток у нас. - Това е 
една добра новина за нас! 
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748 

http://www.vesti.bg/temi-v-
razvitie/tema-bezhancite-ot-

siriia/zashtitata-na-bezhancite-
otgovornost-na-dyrzhavata-

5996147 

oficer 

Нали виждаш откъде ще дойдат 
парите...Нашите пенсионери ги 
остави на мира - и без това са 

бедни. 

749 

http://www.vesti.bg/bulgaria/s
luchaiat-s-biuletinite-bil-delo-

na-nemarliv-chinovnik-
5996089 

oficer Цвъки започна да се изплъзва на 
съдебната система като гол охлюв. 

750 

http://www.vesti.bg/bulgaria/s
luchaiat-s-biuletinite-bil-delo-

na-nemarliv-chinovnik-
5996089 

oficer Защо ли започва да ми мирише на 
корупция ? 

751 

http://www.vesti.bg/bulgaria/s
luchaiat-s-biuletinite-bil-delo-

na-nemarliv-chinovnik-
5996089 

oficer 
Някой да не си помисли, че това е 

опит да се фалшифицират 
изборите? 

752 

http://www.vesti.bg/bulgaria/s
luchaiat-s-biuletinite-bil-delo-

na-nemarliv-chinovnik-
5996089 

oficer 
Просто немърлив чиновник е 

забравил да се обади по телефона - 
наказва се с устна забелешка :-) 

753 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/88-merki-za-
oblekchavane-na-

regulatornata-tezhest-5996149 

oficer 
Ход в правилната посока - трябва 
да се намали административната 

тежест! 

754 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/88-merki-za-
oblekchavane-na-

regulatornata-tezhest-5996149 

oficer 
В момента имаме твърде много 
регулация, а и нотариусите при 
прехвърляне на кола са ненужни! 

755 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2372958#comment

s 
masterblaster 

Офшоркото Плевнелиев толкова 
много е затънал в далавери, че 
колкото по-бързо си подаде 
оставката, толкова по-добре за 

него! 

756 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2372958#comment

s 
masterblaster 

Изглежда скоро ще имаме 
предсрочни президентски избори. 
Честито на печелившите :-) 

757 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2372958#comment

s 
masterblaster Пък и цялата му рода в кюпа, 

барабар с жените! 
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758 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373678#comment

s 
masterblaster 

Атаките срещу ПАРЛАМЕНТА и 
кабинета вече минават всяка 
граница, това не е добро за 

държавата 

759 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373678#comment

s 
masterblaster 

Но това, което се случва, гони 
инвеститорите, намалява 

кредитния ни рейтинг и води до 
колапс на държавата в най-скоро 
време, във всяко едно отношение, 
посочи той.- Дестабилизирането 
на държавата от ГЕРБ обаче не 

води! :-) 

760 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373678#comment

s 
masterblaster 

В световната практика офшорните 
компании не са нещо незаконно", 
каза Борисов. - не са незаконни, но 
е незаконно да се перат пари, 

придобити по криминален начин! 

761 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373678#comment

s 
masterblaster Боко където и да отиде, ще пусне 

някой бисер :-) 

762 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373799#comment

s 
masterblaster 

Не знам защо някои не харесват 
това правителство - назначават се 
само експерти, а не партиини 

лопати! 

763 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373799#comment

s 
masterblaster Но дай им на някои да викат 

оставка, без да знаят защо 

764 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373847#comment

s 
masterblaster 

А Плевнио кога ще си свърши 
работата да свика Консултативния 

съвет? 

765 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373847#comment

s 
masterblaster Или мисли да подава оставка и не 

му се занимава? 

766 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373847#comment

s 
masterblaster 

Сумата, която се обсъжда, е 27 
млн. лева за всички ведомства, 
които се занимават с въпроса за 
бежанците. - Дано финансовата 
помощ от ЕС покрие донякъде 
разходите по бежанците! 
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767 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2372850#comment

s 
masterblaster 

И години напред ще плащаме за 
полицейските упражнения на 

“професионалистите” Борисов и 
Цветанов и техните приятели в 

прокуратурата. Докато 
избирателят не ги прати “на 

кино”...-Колкото по-бързо стане 
това, толкова по-ефтино ще ни 

излезе! 

768 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2372850#comment

s 
masterblaster 

Пък и международния срам ще си 
спестим. Боко да ходи да играе в 

друг ЦИРК 

769 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2372850#comment

s 
masterblaster 

Трябва глобите и обезщетенията 
да ги плаща Цвъки от джоба си - 
поне има 6 апартамента и ще му 
стигнат донякъде за някоя медуза 
и октопод. За скаридите ще плаща 

тъща му ... 

770 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373910#comment

s 
masterblaster 

За да си платиш "морските дарове" 
ще ти се наложи да продаваш, 

Цвъки! 

771 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2370766#comment

s 
masterblaster Да не са му предложили роля в 

"Карибски пирати" 4 

772 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373892#comment

s 
masterblaster 

Плевнио: Как няма да го помилвам 
крадеца, той само 12 лева 

откраднал,а аз... 

773 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373943#comment

s 
masterblaster 

Не разбирам какво правят тези 
пришълци тук  - те не са 

пришълци, а са извънземни, и не 
са дошли, а са кацнали. 

774 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373943#comment

s 
masterblaster И не са дали подкуп, а искат 

Сидеров да ги приеме в Юруш 

775 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373910#comment

s 
masterblaster 

Че Цецо е ГОЛЕМ Милиционер 
спор нема. Потвърдиха го от 

Страсбург! 

776 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373972#comment

s 
masterblaster 

Еврокомисията препоръча 
Албания за страННа кандидатка за 

Европейския съюз 
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777 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373877#comment

s 
masterblaster Герберите обраха НЗОК, а сега ще 

се чудят откъде да намерят пари 

778 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2373877#comment

s 
masterblaster 

Трябва на Боко и калинките му да 
им се поиска отчет къде са парите, 

които гепиха! 

779 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2374046#comment

s 
masterblaster 

Благодаря на прокуратурата, че 
потулиха скандала с бюлетините!  

Ваш Боко 

780 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2374046#comment

s 
masterblaster 

В деня за размисъл не се 
възползвах - трудно ми се отдава!, 

пише още Борисов. 

781   masterblaster Много добра идея! 

782 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2374046#comment

s 
masterblaster 

Това трябваще да се направи 
много отдавна, добре че тези се 

сетиха. 

783 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2161835_v_deb
atite_za_vota_na_nedoverie_u
pravliavashtite/?p=0#addcom

ment 

stronger 
инфраструктурни проекти в 
ръцете на малко фирми  - на 

нашите фирми, които си плащат! 

784 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2161835_v_deb
atite_za_vota_na_nedoverie_u
pravliavashtite/?p=0#addcom

ment 

stronger 
Терзиева се оплака, че ГЕРБ ѝ 
пречи да работи- те на цялата 

държава пречат! 

785 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2161835_v_deb
atite_za_vota_na_nedoverie_u
pravliavashtite/?p=0#addcom

ment 

stronger Бойко е супермен и ако трябва ще 
възстанови бройката! 

786 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2162280_bsp_v
nese_popravkata_za_otmiana_
na_zabranata_za/?p=0#addco

mment 

stronger Де факто връщат стария режим.  

787 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2162280_bsp_v
nese_popravkata_za_otmiana_
na_zabranata_za/?p=0#addco

stronger 

Всичко се прави за нечий интерес, 
но това не е обществения интерес. 
Целия свят върви към отказ от 

пушене, защо пък ние да не сме на 
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mment обратно?[/quote] Който иска да се 
трови, да се трови! 

788 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2162043_kameri
_za_nabljudenie_shte_budat_
montirani_v/?p=0#addcomme

nt 

stronger 

Камерите са добра идея - така ще 
може да се търси персонална 

отговорност на трошащите, стига 
и камерите да оцелеят 

789 

http://www.dnevnik.bg/biznes/
companii/2013/10/16/2162119
_eksperti_za_proekta_za_ofsh
orkite_da_ima_prozrachnost/?

p=0#addcomment 

stronger 
То е ясно -има добри и лоши 
офшорки. Същото като с 

холестерола 

790 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2162092_boriso
v_se_zakani_tretiiat_vot_na_n
edoverie_da_e_za/?p=0#addco

mment 

stronger 

Призовавам редактора да задължи 
фотографите да правят по-големи 
снимки, защото Боко не може да 
се събере на малки такива 

791 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2162092_boriso
v_se_zakani_tretiiat_vot_na_n
edoverie_da_e_za/?p=0#addco

mment 

stronger 
Не се бъзикайте с Боко, че не 
разбирал от култура, той е бивш 

култорист! 

792 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/16/2162092_boriso
v_se_zakani_tretiiat_vot_na_n
edoverie_da_e_za/?p=0#addco

mment 

stronger 
Ако искате да знаете, Боко е изчел 

цялото Винету, а Цвъки - 
Културата на Физкултурата! 

793 http://www.24chasa.bg/Article
.asp?ArticleId=2374168 first choice 

Драганов е прав - нашата 
администрация е прекалено 

раздута. Може би трябва не 10 % а 
40-50% да се съкрати, каквото е 
било нивото през 90-те години! 

794 http://www.segabg.com/article
.php?id=670221#id_4904187 krasnoselo 

И да го разпитват резултата ще е 
един и същ - нали обявиха 
записите за манипулирани 

795 http://www.segabg.com/article
.php?id=670221#id_4904192 krasnoselo 

От тези записи стана ясно , че 
Боко е правил политически чадър 
на свои хора, да не говорим, че се 
е бъркал и в съдебната система ( 
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справка - записа с Кокинов) 

796 http://www.segabg.com/article
.php?id=670222#id_4904195 krasnoselo 

Десислава Атанасова, която беше 
здраве министър точно когато 

Дянков изтегли 2 милиарда лева от 
НЗОК, сега има наглоста да 
говори, че нямало пари за 

болниците! 

797 http://www.segabg.com/article
.php?id=670222#id_4904195 krasnoselo 

Трябва да си голям непукист, че да 
внесеш вот на недоверие за нещо, 

което сам си скапал. 

798 http://www.segabg.com/article
.php?id=670222#id_4904202 krasnoselo 

А и не виждам какъв е проблема с 
това пушене по заведенията - 

предишния режим беше по-добър, 
защото имаше правила. Сега почти 
никой не спазва забраната и само 
коректните заведения страдат. 

799 http://www.segabg.com/article
.php?id=670217#id_4904211 krasnoselo 

Все пак да се надяваме на добра 
финансова помощ от ЕС за 

бежанците. 

800 http://www.segabg.com/article
.php?id=670217#id_4904215 krasnoselo 

Аз също мисля, че трябва да 
обявим до каква бройка бежанци 
можем да приемем, иначе те ще 
пристигат с хиляди всеки месец. 
Само в Турция са 500 000! 

801 http://www.segabg.com/article
.php?id=670208#id_4904223 krasnoselo Цирка продължава, мафиот власт 

не сдава! 

802 http://www.segabg.com/article
.php?id=670208#id_4904227 krasnoselo 

С такива ходове на следващите 
избори Боко няма да вземе и 4 % -
прага за влизане в парламента! 

803 http://www.segabg.com/article
.php?id=670208#id_4904227 krasnoselo 

Едва ли има БУДАли, които да не 
се сещат защо Мутробойко иска 
толкова много да е във властта - 
услади му се кокала и ролята на " 
конструктивна опозиция" не му 

отърва. 

804 http://www.segabg.com/article
.php?id=670208#id_4904227 krasnoselo 

Но има една справка - НДСВ , 
която реално издигна 

пожарникаря. Къде са те сега - на 
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бунището на историята. 

805 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/17/2162666_glavnii
at_prokuror_pripomni_che_bo
risov_shte_bude/?p=0#addco

mment 

stronger 
Резултата ще е един и същ - нали 

обявиха записите за 
манипулирани. 

806 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/17/2162666_glavnii
at_prokuror_pripomni_che_bo
risov_shte_bude/?p=0#addco

mment 

stronger 
Единственно от тези записи стана 

ясно , че Боко е правил 
политически чадър на свои хора! 

807 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/17/2162575_upravli
avashtite_se_gotviat_da_orejat
_bjudjeta_na/?p=0#addcomme

nt 

stronger Като ще се правят икономии, те 
трябва да са навсякъде! 

808 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/17/2162575_upravli
avashtite_se_gotviat_da_orejat
_bjudjeta_na/?p=0#addcomme

nt 

stronger 
Не може държавната 

администрация да се съкращава с 
10 %, а в президенството 0 %! 

809 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/17/2162665_cacaro
v_razsledvaneto_sreshtu_guca
nov_e_zapochnalo_i/?p=0#ad

dcomment 

stronger 
Срамното е, че Цвъки започна да 
се изплъзва на съдебната система 

като гол охлюв. 

810 

http://www.dnevnik.bg/bulgari
a/2013/10/17/2162665_cacaro
v_razsledvaneto_sreshtu_guca
nov_e_zapochnalo_i/?p=0#ad

dcomment 

stronger 

Какво ли си викат в Страсбург : 
тия аборигени в България едно 
нещо не могат да направят като 

хората! 
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811 

http://www.bgmak.eu/2013/10
/%D1%80%D0%B0%D0%B7
%D0%BD%D0%B8/%D0%B
5%D0%B4%D0%B8%D0%B
D%D1%81%D1%82%D0%B
2%D0%B5%D0%BD%D0%B

E%D1%82%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D1%81%D1%82%D1%8A

%D0%BF%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5

-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D1%82%D0%B0

%D0%BA%D0%B0-
%D0%B5/10689/ 

Симона 
Бояджиева 

Точно така, съгласна съм с Йотова 
- ГЕРБ се търсят всякакъв начин 
да омаскарят този парламент, като 
не подбират средства. Атака 

просто се държат като депутати, 
докато герберите се държат 

детински... 

812 

http://bezpartien.com/%D0%B
3%D0%B5%D1%80%D0%B

1-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4
%D0%BA%D1%80%D0%B5

%D0%BF%D0%B8-
%D0%B1%D1%81%D0%BF/ 

Симона 
Бояджиева 

Чудо невиждано - ГЕРБ работили 
по същество в залата ,че даже и 
подкрепили законопроект на 

левицата.... Явно са им дръпнали 
ушите от Брюксел! 

813 

http://www.dnes.bg/temida/20
13/10/17/nov-bonus-za-

violeta-nikolova-5-g-
efektivna-

prisyda.202977#comment-
newest 

анонимен 

Равносметка за ГЕРБ - бившата 
шефка оцени преди време високо 
труда си като си даде 73 000 лв. 
бонуси. Сега и съдът е я е оценил 
по достойнство - вместо 3 даде 5 
години и вместо условна - 
ефективна присъда! 

814 

http://www.dnes.bg/temida/20
13/10/17/razpitvat-borisov-po-

deloto-za-misho-
birata.202968#comment-

newest 

анонимен 

Сега е времето Цацаров да се 
докаже като гл. прокурор - в този 
случай има трагична смърт, 

доказателства за злоупотреба със 
служебно положение и най-вече 
голям обществен интерес! 

815 

http://www.vesti.bg/bulgaria/p
olitika/narodnoto-sybranie-

othvyrli-vtoriia-vot-na-
nedoverie-5996207 

dimitar_di 

Този резултата си беше 
предизвестен - ГЕРБ дори не 

можаха да защитят мотивите си за 
вота, камо ли да дискутират по 
същество. Най-добре е да отидат в 
северозападна България за да 
видят мизерията от "тяхното 
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регионално развитие", ама не 
смеят - ще ги линчуват още преди 
да са слезли от мерцедесите си.... 

816 

http://www.dnes.bg/temida/20
13/10/17/deloto-sreshtu-
cvetanov-s-noviia-sydiia-

zapochva-na-28-
noemvri.202970#comment-

newest 

анонимен 

Трябва да му се признае на 
Менков, че менка истината както 
си иска! Обвинението срещу ЦЦ 

не е за катерушка, а за 
неразрешено подслушване при 

случай на отвличане и рекет... Ама 
нали една лъжа повторена сто 
пъти накрая заприлчваа на 

истина?!? 

817 

http://www.dnes.bg/politika/2
013/10/17/prezidentyt-da-

svika-ksns-zaradi-bejancite-
iska-bsp.202982#comment-

newest 

анонимен 

Прави са БСП да настояват за 
това! Йотова дойде чак от 

Брюкселза да го попита какво още 
трябва да се случи в страната за да 
свика президента Консултативния 

си съвет! 

818 

http://temadaily.bg/publication
/14156-

%D0%9F%D1%8A%D1%80
%D0%B2%D0%B8-

%D1%81%D0%BC%D0%B5
-%D0%BF%D0%BE-

%D1%83%D1%81%D0%B2
%D0%BE%D1%8F%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%B5

-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B5%D0%B2%D1%80
%D0%BE%D0%BF%D0%B0

%D1%80%D0%B8/ 

Соня 

Щом сме първенци в тази 
класация, за какво тогава ГЕРБ 
критикарства заради неусвоени 
фондове?! Или понеже не са във 
властта - гроздето е кисело! 

819 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2374263#comment

s 
nonkata 

Вместо да се дадат за проучване 
въпросните пари би следвало да се 
усвоят за строежа на пътища. Коя 
ли герберска калинка този път се е 

проявила?!? 

820 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2375840#comment

s 
nonkata 

Фандъкова само си приказва, а 
някакви реални действия за 

подобряване на положението не 
предлага. Лозето не иска молитва, 
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а мотика! 

821 
http://www.trud.bg/Article.asp
?ArticleId=2375782#comment

s 
nonkata 

Вместо да искат вотове до дупка, 
ГЕРБ да бяха поработили за 
развитие на регионите. Сега с 
резултатите от собствените си 
недомислия искат вотове на 

недоверие на новото 
правителство! Абсурдно! 

 

 

 

Екип LWMS 


