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Антон	  Кутев	  

	  

ИНТЕРНЕТ	  АКТИВНОСТИ	  

ОТЧЕТ	  

09.01.-‐28.01.2014	  

	  

	  

	  

ОБЕМ	  НА	  ИНТЕРНЕТ	  АКТИВНОСТТА	  	  

През	  целият отчетeн	  период	  са	  публикувани	  1	  840	  коментара,	  
позиционирани	  в	  Facebook	  (451)	  и	  53	  онлайн	  медии	  (1	  389).	  Линкове	  и	  
съдържанието	  на	  постовете,	  както	  и	  пропорционалното	  им	  разпределение	  в	  
отделните	  форуми	  и	  дискусии	  е	  представено	  в	  приложенията	  към	  този	  
документ:	  	  

v Приложение	  №1	  –	  Пропорционално	  разпределение	  по	  брой	  	  

v Приложение	  №2	  -‐	  Коментари	  публикувани	  във	  Facebook	  

v Приложение	  №3	  -‐	  Коментари	  публикувани	  във	  форуми	  	  

v Приложение	  №4	  –	  Коментари	  от	  периода	  Декември	  2013	  –	  Януари	  2014	  
по	  брой	  	  

v Приложение	  №5	  -‐	  Коментари	  от	  периода	  Декември	  2013	  –	  Януари	  2014	  
публикувани	  във	  Facebook	  

v Приложение	  №6	  -‐	  Коментари	  от	  периода	  Декември	  2013	  –	  Януари	  2014	  
публикувани	  във	  форуми	  	  

I. В	  периода,	  предшестващ	  отчетния,	  в	  който	  не	  бяхме	  ангажирани	  да	  
работим	  активно	  по	  темата,	  направихме	  анализ	  на	  предстоящите	  
политически	  събития	  в	  светлината	  на	  предстоящите	  избори	  за	  
Европарламент	  и	  тяхната	  изключителна	  значимост.	  Преценихме,	  че	  за	  да	  се	  
запази	  положителния	  тренд,	  с	  който	  увеличаваме	  обема	  на	  онлайн	  
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потребителите,	  до	  които	  достигат	  посланията	  ни	  не	  би	  следвало	  да	  има	  
пълно	  прекъсване	  в	  активността	  ни.	  Анализът	  показа,	  че	  би	  било	  ефективно	  
в	  периода	  около	  и	  след	  Новогодишните	  празници	  да	  продължим	  да	  следим	  
проблематиката	  и	  да	  реагираме	  на	  събитията.	  	  

В	  резултат,	  освен	  направените	  700	  коментара	  (	  584	  бр.	  във	  форуми	  и	  116	  
бр.	  във	  Facebook),	  позиционирани	  в	  43	  онлайн	  медии	  (Приложения	  №4,	  
№5,	  №6),	  създадохме	  и	  развиваме	  нова	  тематична	  група	  във	  Facebook:	  
„Българите	  –	  ЕС	  граждани,	  не	  емигранти.	  Да	  го	  докажем	  на	  
евроизборите!”,	  която	  до	  момента	  вече	  има	  2	  345	  членове.	  През	  този	  нов	  
канал,	  като	  допълнение	  на	  останалите,	  създадени	  специално	  за	  
кампанията,	  адекватно	  ще	  разпространяваме	  и	  разясняваме	  тезите	  на	  
Партията	  като	  мандатоносител	  на	  управлението	  и	  участник	  в	  евроизбори	  
2014г.	  

II. През	  отчетния	  период	  активно	  сме	  коментарали	  актуалната	  политическа	  
обстановка	  в	  контекста	  на	  посланията	  на	  БСП.	  Тезите	  по	  актуалните	  за	  
периода	  политически	  въпроси	  и	  проблеми,	  както	  и	  разяснявне	  ефекта	  от	  
управленските	  мерки	  по	  секторните	  политики	  на	  правителството	  са	  активно	  
комуникирани	  във	  всички	  създдените	  и	  развивани	  за	  целите	  на	  проекта	  
тематични	  групи	  във	  Facebook.	  Запазваме	  възходящият	  тренд	  на	  нарастване	  
на	  потребителите,	  които	  се	  присъединяват	  към	  тях.:	  	  

1. в	  групата	  „Има	  ли	  шанс	  България“	  са	  привлечени	  вече	  11	  319	  членове	  
(или	  нарастване	  с	  2283	  души	  в	  сравнение	  с	  	  края	  на	  м.ноември	  2013г.)	  

2. в	  групата	  „Бойко	  уплашен	  с	  подвита	  опашка”	  има	  8	  672	  члена	  (или	  
нарастване	  с	  2	  022	  души	  в	  	  края	  на	  м.ноември);	  

3. в	  групата	  „ГЕРБ	  ни	  подслушват.	  СТИГА	  ВЕЧЕ!	  ПРЕКАЛИХА!”	  имаме	  8	  902	  
члена	  (или	  нарастване	  с	  2	  270	  души);	  

4. в	  групата	  „	  Къде	  са	  парите	  за	  бежанците”	  вече	  има	  4	  379	  члена	  (или	  
нарастване	  с	  1	  155	  души).	  	  	  

5. в	  групата	  „Българите	  –	  ЕС	  граждани,	  не	  емигранти.	  Да	  го	  докажем	  на	  
евроизборите!”,	  вече	  има	  2	  345	  членове	  
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При	  общо	  35	  617	  последователи	  те	  са	  реално	  и	  ефективно	  работещ	  
комуникационен	  канал	  през	  който	  ежедневно	  комуникираме	  генерираните	  
от	  екипа	  послания	  по	  значимите	  политически	  събития	  

АНАЛИЗ	  НА	  АКТУАЛНИТЕ	  ТЕМИ	  ПРЕЗ	  ПЕРИОДА	  	  

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

I. БСП	  
v късмети	  за	  новата	  година	  

v отношения	  с	  ДПС	  -‐	  евентуално	  коалиционно	  споразумение	  	  

v емунитет	  на	  В.Сидеров	  

v данъчна	  политика	  

v договор	  на	  „Актив	  груп”	  с	  ЕП	  

v АБВ	  и	  последици	  за	  партията	  

v социологически	  проучвания	  на	  електоралните	  нагласи	  (Сова	  Харис,	  
Галъп,	  Алфа	  Рисърч)	  

v номинации	  за	  евроизбори	  2014	  и	  очакване	  на	  решението	  на	  Станишев	  
дали	  ще	  води	  листата	  	  

1. Органични	  реакции	  на	  потребителите	  във	  форумите	  и	  мрежите:	  

§ Нагласена	  история	  са	  тези	  късмети,	  само	  товали	  успяха	  да	  измислят	  
в	  БСП.	  

§ ДПС	  обезличава	  БСП.	  

§ С	  данъчната	  политика	  трябва	  да	  се	  внимава,	  а	  не	  да	  се	  използва	  за	  
изнудване	  на	  политически	  парньори.	  	  

§ Сидеров	  трябва	  да	  си	  пие	  хапчетата.	  

§ Моника	  не	  успя	  да	  усвои	  за	  себе	  си	  поредните	  европейски	  пари.	  

§ Моника	  хитро	  връща	  парите	  -‐	  сумата	  е	  малка,	  но	  е	  достатъчна	  за	  
нападки	  към	  Станишев	  и	  БСП.	  
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§ АБВ	  е	  алтернатива,	  не	  трябва	  да	  се	  заглушава	  различното	  мнение	  в	  
БСП.	  

§ АБВ	  дава	  сериозна	  заявка	  за	  намеса	  в	  политиката.	  Неслучайно	  
Борисов	  ги	  определи	  като	  сериозен	  и	  опасен	  противник.	  	  

§ Социологическите	  проучвания	  са	  само	  за	  наивници.	  Това	  е	  
стъкмистика.	  	  

§ Номинации	  в	  БСП	  за	  евроизборите	  повтарят	  едни	  и	  същи	  имена,	  а	  
няма	  местни	  хора	  от	  регионите.	  	  

2. Наши	  послания:	  

§ Правителството	  свърши	  сериозна	  работа	  до	  момента,	  така	  че	  БСП	  
закономерно	  може	  да	  се	  разчита	  на	  подкрепа,	  а	  не	  на	  сляп	  късмет	  
от	  баницата.	  

§ След	  разрухата,	  до	  която	  ни	  докара	  управляващата	  десница,	  сега	  е	  
ред	  на	  левицата	  да	  поправи	  нещата.	  

§ Атака	  разчита	  на	  скандала,	  ГЕРБ	  -‐	  на	  компроматите.	  Като	  че	  ли	  само	  
БСП	  предлага	  дебат	  по	  изхода	  от	  кризата.	  	  

§ На	  евроизборите	  трябва	  да	  се	  гласува	  за	  програми,	  а	  не	  по	  
симпатии.	  

§ Голямата	  опасност	  на	  тези	  евроизбори	  идва	  от	  
националистическите	  крайно	  десни	  партии,	  които	  ще	  се	  опитат	  да	  
станат	  първа	  сила	  и	  да	  работят	  за	  разпускане	  на	  ЕС.	  Затова	  на	  
предстоящите	  евроизбори	  трябва	  се	  гласува	  масово.	  

§ Западните	  политици	  започнаха	  предизборната	  си	  кампания	  на	  наш	  
гръб.	  Въпреки,	  че	  Станишев	  и	  правителството,	  в	  лицето	  на	  
правосъдния	  министър	  осъдиха	  поведението	  на	  Сидеров,	  ЕНП	  няма	  
скрупули	  да	  хвърлят	  обвинения	  върху	  прекият	  им	  конкурент	  за	  
европарламента	  -‐	  ПЕС.	  

§ Напористата	  немска	  евродепутатка	  Гресле	  (ЕНП)	  е	  в	  отдавнашен	  
конфликт	  с	  М.Шулц	  (ПЕС)	  и	  е	  намерила	  удобен	  повод	  да	  го	  атакува	  
по	  линия	  на	  този	  доста	  незначителен	  договор,	  за	  който	  от	  ЕП	  вече	  
отговориха,	  че	  няма	  данни	  за	  конфликт	  на	  интереси!	  	  
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§ ЕНП	  атакува	  политически	  ПЕС	  за	  сметка	  на	  България.	  

§ Правилно	  „Актив	  Груп”	  са	  решили	  да	  върнат	  парите	  на	  ЕП	  –	  казусът	  
се	  използва	  за	  атаки	  към	  БСП	  и	  	  Станишев	  в	  предизборната	  
кампания.	  	  

§ ГЕРБ	  се	  чувстват	  застрашени	  от	  изпреварващата	  ги	  по	  рейтинг	  БСП	  и	  
затова	  финансират	  забравения	  проект	  на	  Първанов.	  Неслучайно	  
хората	  около	  бившия	  президент	  говорят	  за	  единодействие	  с	  ГЕРБ,	  
което	  да	  свали	  правителството	  на	  Орешарски.	  	  

§ БСП	  ще	  се	  сплоти	  след	  тези	  събития,	  а	  АБВ	  няма	  да	  изпрати	  дори	  
един	  депутат	  в	  Европарламента.	  	  

§ Социологът	  К.Колев	  е	  прав	  -‐	  АБВ	  няма	  да	  успее	  да	  вкара	  дори	  един	  
депутат	  и	  това	  ще	  е	  лебедовата	  песен	  на	  Първанов	  и	  Калфин	  в	  
политиката.	  Защото	  са	  приключили	  с	  лявото,	  а	  не	  ми	  се	  вярва	  (но	  
знае	  ли	  човек)	  да	  отидат	  да	  се	  умилкват	  на	  Реформаторския	  блок	  и	  
ГЕРБ	  да	  ги	  припознаят	  като	  съмишленици	  срещу	  "страшната"	  БСП	  

§ АБВ	  е	  заплаха	  за	  пълната	  победа	  на	  БСП	  на	  предстоящите	  
евроизбори.	  От	  резултатаите	  им	  зависи	  дали	  ГЕРБ	  ще	  имат	  повод	  
отново	  да	  искат	  предсрочни	  парламентарни	  избори,	  или	  безславно	  
трябва	  да	  се	  примирят	  с	  изпадането	  си	  от	  властта.	  

§ Троянският	  кон	  Първанов	  няма	  да	  види	  добро	  -‐	  от	  историята	  се	  
знае,	  че	  и	  той	  е	  бил	  унищожен	  след	  превземането	  на	  града.	  Като	  го	  
използва	  за	  да	  разбие	  БСП,	  Борисов	  ще	  го	  захвърли,	  както	  направи	  
вече	  през	  2009г.	  

§ Няма	  незаменими	  хора.	  Калфин	  неведнъж	  напуска	  БСП	  -‐	  да	  
припомним	  отделянето	  му	  в	  Евролевицата,	  а	  сега	  в	  АБВ.	  	  

§ Успехите	  на	  Калфин	  са	  свързани	  само	  и	  единствено	  с	  БСП,	  която	  сега	  
го	  възприема	  като	  предател.	  На	  практика	  политическата	  му	  кариера	  
приключи.	  

§ Корифеят	  на	  невъзможните	  коалиции	  Първанов,	  който	  успя	  да	  ни	  
натресе	  "тройната	  коалиция",	  сега	  е	  на	  път	  да	  надмине	  себе	  си	  -‐	  в	  
името	  на	  самоцелната	  власт	  и	  лично	  облагодетелстване	  е	  готов	  да	  
направи	  коалиция	  "БСП-‐ГЕРБ".	  	  
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§ Разните	  му	  руменовци	  все	  дават	  за	  пример	  Германия,	  но	  след	  
милиционерската	  диктатура	  на	  ГЕРБ,	  такъв	  вариант	  е	  неприемлив	  за	  
бизнеса	  и	  хората.	  

§ Факт	  е,	  че	  дори	  привържениците	  на	  Първанов	  не	  разбират	  защо	  
иска	  да	  срине	  БСП	  на	  евроизборите.	  Това	  самоунищожително	  
поведение	  (все	  пак	  той	  си	  остава	  в	  БСП)	  е	  обяснимо	  само	  ако	  има	  
договорка	  между	  него	  и	  Борисов.	  

§ АБВ	  са	  се	  заиграли	  с	  ГЕРБ	  и	  взаимно	  си	  правят	  услуги.	  Борисов	  
финансира	  проекта	  на	  Първанов.	  Предатели.	  

§ Азбукарите	  с	  подривните	  си	  и	  манипулативни	  действия	  сами	  се	  
изключиха	  от	  БСП.	  Доста	  нагло	  е	  да	  заблуждават	  хората	  с	  втора,	  уж	  
червена	  листа.	  Но	  пък	  в	  БСП	  се	  усетиха	  и	  съвсем	  правилно	  се	  
разграничиха	  -‐	  да	  за	  да	  не	  се	  объркват	  избирателите.	  

§ И	  социологическите	  проучвани	  показват,	  това	  което	  само	  ГЕРБ	  не	  
разбират	  -‐	  вече	  са	  минало.	  

§ И	  „Галъп”	  и	  „Сова	  Харис”	  	  установиха,	  че	  ако	  парламентарните	  и	  
евроизборите	  бяха	  сега,	  то	  БСП	  води	  пред	  ГЕРБ.	  Само	  социоложката	  
на	  Прокопиев	  от	  Алфа	  Рисърч	  се	  опитва	  да	  манипулира	  данните	  и	  
дава	  бонус	  на	  ГЕРБ.	  Това	  са	  не	  реални,	  а	  желани	  резултати.	  

§ Хората	  уважаваха	  Б.Димитрова	  до	  преди	  1	  година,	  когато	  заигра	  
много	  видимо	  и	  доста	  манипулативно	  за	  ГЕРБ	  	  и	  медийния	  олигарх	  
Иво	  Прокопиев.	  Неслучайно	  нейната	  агенция	  е	  "Алфа	  Рисърч".	  
Останалите	  фирми	  на	  Прокопиев	  все	  имат	  по	  една	  "Алфа"	  в	  името	  
("Алфа	  Финанс",	  и	  т.н.)	  

§ Б.Димитрова	  е	  втората	  М.Радева.	  Поръчкова	  социология.	  

§ Хората	  трябва	  да	  определят	  кои	  ще	  бъдат	  в	  листата	  за	  
евроизборите.	  Номинират	  се	  най-‐достойните	  и	  резултатите	  до	  
момента	  не	  са	  изненада.	  Ясно	  е,	  че	  само	  активните	  и	  резултатни	  
политици	  имат	  място	  в	  надпреварата.	  	  

§ Номинациите	  отразяват	  популярността	  и	  работата	  на	  номинираните.	  
Логично	  е	  Станишев	  да	  води	  по	  брой	  номинации.	  

§ Иска	  им	  се	  на	  герберите	  Станишев	  повече	  да	  не	  е	  председател	  на	  
ПЕС,	  но	  вземат	  желаното	  за	  реалност.	  	  
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II. ГЕРБ	  

v Борисов	  няма	  да	  води	  евролистата	  на	  ГЕРБ	  

v напускащи	  депутати	  

v ще	  събарят	  Правителството	  заедно	  с	  извънпарламентарната	  
опозиция	  (Реформаторски	  блок)	  

v бойкотиране	  на	  отчета	  на	  Правителството	  пред	  НС	  	  

v декларация	  срещу	  палежа	  на	  коли	  на	  техни	  активисти	  

v според	  Борисов	  няма	  силна	  лява	  партия	  у	  нас,	  но	  АБВ	  е	  сериознен	  
противник	  

v Борисов	  одобрява	  действия	  на	  прокуратурата	  спрямо	  Сидеров	  

v Сметната	  палата	  откри	  нарушения	  на	  здравните	  министри	  от	  ГЕРБ	  

v сигнал	  до	  Прокуратурата	  за	  незаконно	  подслушване	  -‐	  реакции	  на	  СРС-‐
то,	  обявено	  във	  в.”Галерия”	  

v Борисов	  призна	  за	  телефонни	  разговори	  с	  лидери	  на	  Реформаторския	  
блок	  

1. Органични	  реакции	  на	  потребителите	  във	  форумите	  и	  мрежите:	  

§ Борисов	  няма	  да	  се	  кандидатира	  за	  евродепутат,	  защото	  ГЕРБ	  ще	  
спечели	  парламентарните	  избори	  и	  отново	  ще	  бъде	  на	  власт.	  

§ ГЕРБ	  не	  се	  разпада,	  2-‐3	  депутати	  неяма	  да	  повлият	  на	  групата.	  

§ РБ	  заедно	  с	  ГЕРБ	  –	  това	  е	  формулата	  на	  дясното	  обединение.	  

§ С	  бойкотирането	  на	  отчета	  на	  Правителството	  ГЕРБ	  започва	  да	  се	  
държи	  като	  опозиция.	  	  

§ Сидеров	  последователно	  показва,	  че	  мястото	  му	  не	  е	  в	  НС	  

§ Защо	  новата	  власт	  не	  разкрие	  далаверите	  на	  предишната,	  за	  да	  се	  
прекъсне	  порочния	  кръг.	  Ето	  Сметната	  палата	  откри	  финансови	  
нарушения	  на	  управлението	  на	  ГЕРБ	  (засега	  на	  двамата	  здравни	  
министри	  на	  Борисов),	  но	  интригата	  е	  защо	  мълчат	  управляващите.	  

§ Патрашкова	  този	  път	  изтегли	  скъсата	  клечка	  и	  ще	  я	  съдят	  всички	  
засегнати	  от	  скандала	  с	  несъществуващото	  СРС.	  



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
28/01/2014	  
	  

8	  
	  

2. Наши	  послания:	  

§ Бойкотиране	  на	  отчета	  на	  Правителството	  е	  поредната	  безумна	  
постъпка	  на	  ГЕРБ,	  която	  няма	  да	  има	  никакъв	  ефект.	  

§ Колкото	  повече	  ГЕРБ	  отричат	  подкрепата	  си	  за	  АБВ,	  толкова	  повече	  
убеждават	  хората,	  че	  има	  задкулисна	  договорка	  между	  тях.	  

§ Първанов	  и	  Борисов	  имат	  дългогодишни	  отношения	  –	  всъщност	  
Първанов	  привлича	  Борисов	  към	  своя	  пернишки	  бизнес	  кръг	  
„котараците”.	  

§ Сидеров	  последователно	  показва,	  че	  мястото	  му	  не	  е	  в	  НС	  

§ Тепърва	  ще	  излизат	  финансови	  нарушения	  за	  управлението	  на	  ГЕРБ	  
–	  засега	  на	  двамата	  здравни	  министри	  от	  правителството	  на	  Борисов	  

§ Патрашкова	  е	  жертва	  на	  машинациите	  на	  ГЕРБ.	  

§ Естествено,	  че	  няма	  да	  има	  лидерски	  сблъсък	  в	  евроизборите	  -‐	  
какви	  езици	  (освен	  бг	  диалект)	  владее	  лидера	  на	  ГЕРБ.	  	  Съвсем	  
правилно	  се	  е	  ориентирал	  да	  не	  мърда	  извън	  страната	  -‐	  само	  ние	  
можем	  да	  си	  го	  търпим	  	  

§ В	  Европа	  Борисов	  е	  като	  в	  небрано	  лозе,	  затова	  не	  иска	  да	  води	  
евролистата	  на	  ГЕРБ.	  

§ Борисов	  е	  на	  принципа	  -‐	  не	  гледай	  какво	  става,	  а	  ме	  слушай	  какво	  ти	  
говоря.	  Още	  3-‐ма	  депутати	  от	  групата	  му	  го	  напускат,	  но	  за	  него	  ГЕРБ	  
е	  "силна"	  партия.	  Всъщност	  тя	  е	  вече	  пред	  разпад.	  	  

§ Започна	  голямото	  люспене.	  ГЕРБ	  се	  разпада,	  защото	  не	  може	  да	  
съществува	  в	  опозиция.	  	  

§ ГЕРБ	  явно	  подозират	  другите	  в	  това,	  което	  правиха	  цели	  4	  години	  с	  
политическите	  си	  противници.	  А	  за	  рекета	  и	  изнудването	  на	  бизнеса	  
да	  не	  говорим.	  	  

§ ГЕРБ	  е	  слабо	  и	  изкуствено	  създадено	  образование	  в	  името	  на	  
властта,	  с	  тези	  хора	  няма	  как	  да	  проработи	  формулата	  на	  дясното	  
обединение.	  

§ ГЕРБ	  преяде	  с	  власт	  и	  се	  самозабрави.	  Затова	  и	  хората	  ги	  изгониха	  с	  
гладни	  бунтове	  миналия	  февруари.	  



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
28/01/2014	  
	  

9	  
	  

§ ГЕРБ	  не	  трябва	  за	  нищо	  на	  света	  да	  се	  връщат	  на	  власт.	  

§ Кой	  знае	  с	  какви	  мутри	  се	  е	  забъркали	  това	  семейство	  на	  
високопоставени	  геррбери,	  че	  да	  им	  подпалят	  колите.	  Това	  е	  
знаково	  за	  тази	  партия.	  Ама	  вече	  няма	  как	  да	  го	  препишат	  на	  
политически	  опоненти	  -‐	  хулиганската	  проява	  е	  дело	  на	  техни	  	  
"съдружници".	  

§ Щом	  Борисов	  Поздравява	  Цацаров	  за	  добре	  свършената	  работа,	  
значи	  ли	  че	  одобрява	  и	  поркурорското	  разследване	  на	  Цветанов	  по	  
5ти	  (засега)	  дела.	  

§ Борисов	  просто	  се	  подиграва	  с	  интелекта	  на	  хората,	  а	  в	  конкретния	  
случай	  с	  подслушванията,	  от	  които	  се	  оплаква	  -‐	  крадецът	  вика	  
дръжте	  крадеца.	  Да	  не	  би	  да	  му	  се	  изгубил	  някой	  "цецемобил"	  или	  
СРС.	  

§ Борисов	  признава,	  че	  "принципните	  му	  критики"	  са	  само	  за	  пред	  
хората,	  а	  иначе	  си	  прави	  задкулисни	  договорки	  с	  лидерите	  от	  РБ	  и	  с	  
когото	  му	  падне.	  Само	  и	  само	  да	  се	  върне	  във	  властта.	  

III. Парламента	  	  

v отказ	  от	  имунитета	  на	  цялата	  група	  на	  Атака	  

v доклад	  на	  комисията	  за	  тефтерчето	  на	  Златанов	  (доказана	  е	  вината	  
му)	  

v отпадане	  на	  ограниченията	  за	  работа	  в	  ЕС	  

v доклад	  на	  ЕК	  
v нов	  Изборен	  кодекс	  (на	  първо	  четене)	  

v несгласувани	  пътувания	  на	  депутати	  (до	  Сирия	  и	  Тайван)	  

v КС	  се	  произнесе	  за	  решението	  на	  НС	  за	  купуването	  на	  земя	  на	  чужденци	  	  
като	  го	  обяви	  го	  за	  противоконституционно	  

1. Органични	  реакции	  на	  потребителите	  във	  форумите	  и	  мрежите:	  

§ Беше	  ясно,	  че	  ще	  му	  вземат	  имунитета	  на	  Сидеров,	  та	  затова	  беше	  и	  
тази	  сценка	  с	  колективния	  отказ	  от	  имунитет	  на	  депутати	  от	  Атака.	  	  
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§ Колективният	  отказ	  от	  имунитет	  на	  депутати	  от	  Атака	  предизвика	  
нов	  казус	  в	  парламента.	  Само	  с	  тях	  ли	  трябва	  да	  се	  занимават	  
депутатите.	  

§ Имунитетът	  на	  Сидеров	  трябва	  да	  се	  свали,	  но	  след	  като	  се	  създаде	  
анкетна	  комисия	  разследват	  всички	  обстоятелства.	  Защото	  сега	  
медиите	  вдигат	  много	  шум,	  а	  фактологията	  е	  малко.	  

§ Заради	  унищожителния	  доклад	  на	  ЕК,	  правителството	  на	  Орешарски	  
трябва	  да	  попаде	  оставка.	  	  

§ Аман	  от	  депутати,	  които	  искат	  да	  обиколят	  света.	  Тези	  „дипломати”	  
не	  са	  ходили	  там	  само	  заради	  лична	  изгодата,	  сигурно	  има	  и	  скрити	  
лобистки	  интереси.	  	  

§ Някои	  български	  депутати	  си	  мислят	  че	  сега	  им	  се	  е	  паднало	  до	  
обиколят	  света.	  Не	  разбират	  от	  политика,	  важното	  е	  да	  има	  келепир	  
Заради	  тези	  бай	  ганьовци	  в	  Европа	  ни	  се	  подиграват.	  

§ КС	  основателно	  отмени	  решението	  на	  НС	  за	  купуването	  на	  земя	  от	  
чужденци.	  България	  трябва	  да	  спазва	  европейското	  
законодателство	  като	  страна-‐членка	  на	  ЕС.	  	  

§ Златанов	  вече	  не	  е	  на	  високия	  си	  пост.	  За	  какво	  го	  разследва	  
парламентарна	  комисия.	  

§ Изборният	  кодекс,	  с	  който	  се	  гордееше	  Фидосова,	  отиде	  в	  
историята.	  Защо	  трябва	  да	  се	  приема	  нов,	  когато	  депутати	  
признават,	  че	  в	  по-‐голямата	  си	  част	  новият	  вариант	  го	  повтаря.	  

2. Наши	  послания:	  

§ Логично	  е	  Сидеров	  да	  си	  даде	  имунитета	  за	  да	  се	  изясни	  случая.	  
Законът	  е	  еднакъв	  за	  всички.	  Кворумът	  в	  НС	  не	  е	  в	  опасност	  както	  им	  
се	  иска	  на	  някои.	  

§ Златанов	  и	  „златното”	  му	  тефтерче	  са	  еталон	  за	  управлението	  на	  
ГЕРБ.	  

§ Вината	  на	  Златанов	  е	  доказана,	  а	  той	  е	  нарицателно	  за	  механизма	  
на	  управление	  на	  ГЕРБ.	  
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§ Едва	  ли	  всички	  българи	  ще	  се	  втурнат	  да	  работят	  навън	  –	  който	  
искаше	  вече	  напусна	  България.	  	  

§ Докладът	  на	  ЕК	  си	  е	  всъщност	  оценка	  за	  4	  годишното	  управление	  на	  
ГЕРБ	  

§ Докладът	  на	  ЕК	  е	  за	  три	  бг	  правителства,	  като	  само	  последните	  6	  
месеца	  са	  на	  Орешарски.	  Да	  отговорят	  на	  критиките	  	  управляващите	  
от	  ГЕРБ	  и	  прогербеския	  служебен	  кабинет.	  

§ Трябва	  да	  ни	  мерят	  с	  еднакви	  критерии,	  като	  останалите	  в	  ЕС.	  Иначе	  
намирисва	  на	  целенасочена	  политика.	  	  

§ Ако	  сами	  не	  си	  помогнем	  и	  не	  си	  направим	  реформите,	  никакви	  
доклади	  отвън	  няма	  да	  ни	  помогнат.	  	  

§ Гордостта	  на	  Фидосова	  отиде	  в	  историята.	  Новият	  изборен	  кодекс	  
ще	  спре	  порочните	  практики	  на	  ГЕРБ.	  	  

§ С	  много	  герберска	  мъка	  е	  свързано	  приемането	  на	  новия	  изборен	  
кодекс	  -‐	  вече	  няма	  да	  могат	  да	  си	  осигурят	  служебна	  победа	  на	  
изборите.	  

§ Тези	  депутати	  за	  едната	  екскурзия	  са	  готови	  да	  вгорчат	  отношенията	  
на	  България	  с	  Китай.	  Прав	  е	  бил	  Миков	  да	  не	  ги	  пуска.	  

IV. Правителството	  на	  Орешарски	  

v отчет	  за	  работата	  през	  първите	  6	  месеца	  от	  мандата,	  	  

v проверки	  на	  МВР	  за	  подслушванията	  (ДАНС	  проверява	  сигнала	  на	  
Борисов),	  	  

v френски	  евродепутат	  пита	  защо	  Правителството	  не	  е	  осъдило	  
поведението	  на	  Сидеров,	  	  

v увереност,	  че	  предсрочни	  избори	  няма	  да	  има,	  

v 	  средства	  за	  решаване	  на	  проблема	  с	  младежката	  безработица	  

1. Органични	  реакции	  на	  потребителите	  във	  форумите	  и	  мрежите:	  	  

§ ДАНС	  да	  провери	  за	  подслушванията,	  ама	  едва	  ли	  игие	  парвило	  
МВР.	  Борисов	  си	  е	  правил	  сам	  записите	  и	  после	  гледа	  сеир.	  
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§ Време	  е	  да	  се	  стимулира	  наемането	  на	  млади	  хора.	  Трудността	  е	  в	  
липсата	  на	  опит,	  ама	  как	  да	  се	  натрупа	  опит	  без	  да	  им	  дадат	  шанс	  за	  
работа.	  

§ Борбата	  с	  безработицата	  се	  състои	  само	  в	  популистки	  приказки.	  
Колко	  ли	  пари	  по	  това	  перо	  ще	  се	  усвоят	  от	  чиновниците.	  

§ В	  отчета	  си	  правителството	  се	  самопохвали.	  И	  какво	  от	  това,	  животът	  
на	  хората	  не	  се	  променил	  много.	  

§ ДАНС	  да	  провери	  за	  подслушванията,	  не	  е	  редно	  да	  има	  незаконни	  
подслушвания.	  

§ Трябваше	  високо	  и	  незабавно	  всички	  управници	  у	  нас	  да	  осъдят	  
поведението	  на	  Сидеров.	  Но	  не	  стана,	  защото	  им	  е	  нужен	  в	  
парламента.	  

§ Калинките	  на	  ГЕРБ	  ги	  видяхме	  докъде	  докараха	  страната.	  Сега	  да	  
видим	  какво	  ще	  направи	  тройната	  коалиция	  БДП-‐ДПС-‐Атака.	  

§ 	  Незабавна	  оставка	  на	  правителството	  на	  Орешарски.	  

§ Проблемът	  с	  младежката	  безработица	  у	  нас	  е	  много	  сериозен	  –	  
едва	  ли	  правителството	  ще	  може	  да	  го	  реши	  скоро,	  независимо	  от	  
екшън	  планове	  да	  има.	  

§ Борбата	  с	  безработицата	  се	  състои	  основно	  в	  популистки	  приказки.	  
Колко	  ли	  пари	  по	  това	  перо	  ще	  се	  усвоят	  от	  чиновниците.	  

2. Наши	  послания:	  

§ Само	  за	  6	  месеца	  това	  правителство	  успя	  да	  стабилизира	  страната,	  
даде	  глътка	  въздух	  на	  бизнеса	  и	  хората.	  

§ Правителството	  работи	  прозрачно	  –	  за	  6	  месеца	  това	  е	  трети	  отчет.	  	  

§ Правителството	  на	  Орешарски	  изпълнява	  програмата	  си	  и	  бавно	  
връща	  държавата	  към	  нормалността.	  Лесно	  се	  развалят	  нещата,	  но	  
трудно	  се	  поправят.	  	  

§ ГЕРБ	  трябва	  да	  млъкнат	  поне	  1	  година,	  докато	  ефектите	  от	  
некомпетентността	  им	  бъдат	  туширани.	  
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§ Факт	  е,	  че	  само	  за	  6	  месеца	  новото	  правителство	  направи	  толкова,	  
колкото	  ГЕРБ	  не	  успя	  за	  4	  години.	  Напълно	  логично	  БСП	  могат	  да	  се	  
надяват	  и	  на	  победа	  в	  евроизборите,	  защото	  спасиха	  страната	  от	  
пропастта,	  към	  която	  я	  тикна	  недоразумението	  Дянков	  

§ За	  7	  месеца	  управление,	  Орешарски	  се	  отчита	  3	  пъти.	  Докато	  
Борисов	  беше	  премиер	  -‐	  нямаше	  намерение	  да	  се	  отчита	  на	  никого	  
и	  си	  управляваше	  сякаш	  му	  беше	  бащиния!	  И	  докара	  държавата	  до	  
пропастта.	  А	  сега	  морализаторстват.	  

§ Държавата	  постепенно	  се	  нормализира	  след	  катастрофата	  на	  ГЕРБ.	  
Предсрочни	  парламентарни	  избори	  няма	  да	  има.	  

§ Недопустивмо	  е	  разни	  чужденци	  да	  искат	  обяснение	  от	  
българското	  правителство	  –	  не	  само	  не	  са	  прави,	  защото	  реакция	  по	  
случая	  Сидеров	  имаше,	  но	  и	  не	  сме	  васална	  република	  на	  никого.	  	  

§ Всички	  управляващите	  осъдиха	  поведението	  на	  Сидеров,	  но	  може	  
би	  на	  някои	  евродепутати	  не	  им	  е	  достатъчно.	  Протестна	  нота	  ли	  
очакват.	  

§ След	  провала	  на	  ГЕРБ,	  очакванията	  към	  това	  правителство	  са	  
огромни	  -‐	  ако	  може	  за	  1	  ден	  да	  реши	  проблемите,	  натрупвани	  4	  
години.	  Да	  дадем	  малко	  време	  на	  Орешарски	  да	  си	  изпълни	  
програмата,	  сега	  е	  едва	  в	  началото	  на	  мандата.	  

§ В	  тези	  кризисни	  времена	  трудно	  се	  събират	  данъци,	  а	  НАП	  са	  
преизпълнили	  приходната	  политика	  с	  126	  млн.	  лева	  повече.	  
Похвално	  е	  за	  работата	  на	  новата	  власт.	  

§ Едно	  от	  първите	  действия	  на	  правителството	  беше	  да	  даде	  сигнал	  
за	  промяна	  в	  социалните	  политики	  и	  за	  това,	  че	  в	  сравнение	  с	  
предходния	  мандат	  в	  този	  тя	  ще	  е	  различна.	  	  

§ Проблемът	  с	  младежката	  безработица	  у	  нас	  е	  много	  сериозен	  –
правителството	  правилно	  се	  е	  захванало	  да	  го	  решава	  приоритетно.	  

§ Естествено,	  че	  правителството	  ще	  си	  изкара	  мандата.	  Видяхме	  
докъде	  докараха	  страната	  калинките	  на	  ГЕРБ.	  

§ Критикарите	  на	  правителството	  не	  опонират	  по	  същество	  на	  отчета,	  
а	  повтарят	  мантрата	  „оставка”	  без	  да	  могат	  да	  кажат	  защо	  я	  искат.	  



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
28/01/2014	  
	  

14	  
	  

V. Президента	  Плевнелиев	  	  

v КС	  отхвърля	  питането	  за	  Пеевски,	  	  

v посещение	  в	  Китай	  (води	  Прокопиев	  и	  Донев)	  -‐	  три	  работодателски	  
организации	  обвиняват	  Президента	  в	  пристрастност	  (фаворитизира	  
КРИБ	  и	  фирми	  на	  Прокопиев),	  

v 	  според	  Президента	  политиците	  произвеждат	  нестабилност	  

1. Органични	  реакции	  на	  потребителите	  във	  форумите	  и	  мрежите:	  

§ Президентът	  е	  честен	  и	  отговорен	  –	  опита	  се	  да	  измъкне	  КС	  от	  
неудобството	  като	  преформулира	  и	  отново	  го	  сезира	  по	  казуса	  
Пеевски.	  Но	  КС	  не	  е	  на	  висота.	  

§ Президентът	  води	  бизнес	  делегация	  до	  Китай,	  защото	  това	  е	  най-‐
голямата	  и	  най-‐бързо	  развиваща	  се	  икономика.	  	  

§ Логично	  е	  КРИБ,	  като	  най-‐голямата	  работодателска	  организация,	  да	  
има	  най-‐много	  членове	  в	  делегацията.	  

§ Прав	  е	  Президентът	  -‐	  политиците	  и	  олигархичните	  	  кръгове	  у	  нас	  
създават	  не	  стабилност	  в	  страната.	  	  

2. Наши	  послания:	  

§ КС	  е	  показа	  червен	  картон	  на	  президента,	  който	  си	  въобразява,	  че	  
може	  да	  внася	  едно	  и	  също	  питане	  до	  безкрай	  за	  да	  угоди	  на	  
политическите	  си	  приятели.	  

§ Президентът	  играе	  рупор	  на	  ГЕРБ.	  

§ Плевнелиев	  направи	  поредния	  си	  гаф	  -‐	  определено	  вървим	  към	  
предсрочни	  президентски	  избори.	  

§ Пристрастност	  на	  Плевнелиев	  към	  определени	  олигархични	  кръгове	  
е	  очевидна.	  

§ 	  За	  Президента	  съществуват	  само	  КРИБ	  и	  фирмите	  на	  Прокопиев.	  
Само	  те	  са	  достойни	  за	  големите	  договори	  с	  Китай.	  

§ В	  една	  бедна	  страна	  част	  от	  олигархията	  си	  има	  президент	  –	  за	  каква	  
стабилност	  може	  да	  се	  говори.	  	  
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§ С	  такъв	  президент,	  който	  разединява	  нацията	  по	  всички	  важни	  
проблеми,	  	  не	  може	  да	  има	  стабилност.	  

§ Когато	  Орешарски	  ходи	  до	  Китай,	  президентът	  го	  обвини,	  че	  
подкрепя	  комунистическа	  държава.	  А	  сега	  сам	  отива	  там	  –	  може	  би	  
за	  да	  им	  помогне	  да	  построят	  комунизма.	  

§ Плевнелиев	  прави	  гаф	  след	  гаф	  -‐	  скоро	  няма	  да	  остане	  незасегнат	  
сектор	  или	  прослойка	  в	  България	  от	  оперетните	  му	  акции.	  За	  
съжаление,	  в	  случая	  с	  фаворитизираната	  КРИБ	  нещата	  са	  по-‐сложни	  
-‐	  това	  си	  е	  лобизъм	  в	  чист	  вид	  (което	  означава	  и	  финансови	  
компенсации).	  

§ Съвсем	  основателно	  трите	  работодателски	  организации	  са	  засегнати	  	  
от	  отношението	  на	  Президента	  и	  искат	  обяснение	  за	  бизнес	  
пристрастията	  му.	  

§ Президентът	  се	  оказа	  в	  тъпия	  виц	  да	  вини	  другите	  за	  това,	  което	  сам	  
прави.	  Но	  скоро	  гуруто	  на	  олигархичната	  медийна	  група	  ще	  му	  се	  
наложи	  да	  освободи	  поста,	  който	  така	  и	  не	  успя	  да	  заслужи.	  

VI. Извънпарламентарната	  опозиция	  

v „Радикалният	  протест”	  не	  се	  състоя	  (на	  два	  пъти	  не	  събра	  хора,	  но	  се	  
появи	  контрапротест),	  	  

v Реформаторският	  блок	  се	  обявява	  за	  съвместни	  действия	  с	  ГЕРБ	  за	  
сваляне	  на	  правителството	  и	  искат	  избори	  2	  в	  1,	  	  

v „Синьо	  единство”	  иска	  оставката	  на	  кмета	  	  и	  ОбС	  на	  Пловдив,	  	  

v БАСТА	  и	  „БГ	  без	  цензура”	  обмислят	  съвместно	  явяване	  на	  изборите	  -‐	  
коментират	  задкулисните	  договорки	  между	  	  ГЕРБ	  и	  АБВ,	  	  

v безславен	  край	  на	  втория	  опит	  за	  окупация	  на	  СУ	  -‐	  след	  свалената	  
окупация	  на	  „Ранобудните	  студенти”,	  „Протестна	  мрежа”	  също	  се	  
пробва	  	  с	  подкрепата	  на	  Реформаторския	  блок),	  	  

v увереност,	  че	  правителството	  скоро	  ще	  падне	  

1. Органични	  реакции	  на	  потребителите	  във	  форумите	  и	  мрежите:	  

§ Логично	  	  е	  новите	  политически	  партии,	  като	  БАСТА	  и	  „България	  без	  
цензура”,	  да	  обединят	  усилията	  си	  преди	  евроизборите.	  
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§ След	  като	  ги	  изхвърлиха	  от	  РБ,	  „Синьо	  единство”	  реши	  да	  покаже,	  че	  
още	  съществува.	  Безсмислена	  акция	  е	  искането	  на	  оставки	  в	  
Пловдив.	  	  

§ Радикалният	  протест	  не	  успя	  да	  се	  осъществи	  както	  трябва,	  поради	  
небивалото	  полицейско	  присъствие.	  Толкова	  много	  полиция	  
отдавна	  не	  е	  имало	  около	  Парламента.	  	  

§ РБ	  да	  се	  определи	  веднъж	  завинаги	  дали	  са	  с	  ГЕРБ.	  За	  да	  падне	  
Орешарски	  десните	  трябва	  да	  обединят	  усилията	  си.	  

§ Разтурената	  нова	  окупациия	  на	  СУ	  показа	  ясно,	  че	  новата	  власт	  
използва	  полицията	  навсякъде.	  

§ РБ	  подкрепи	  втория	  опит	  за	  окупацията	  на	  СУ	  и	  окупаторите	  пак	  се	  
провалиха.	  Може	  да	  подкрепят	  и	  правителството,	  че	  да	  падне.	  Нали	  
това	  всъщност	  искат.	  

2. Наши	  послания:	  

§ Планираният	  "грандиозен"	  протест	  всъщност	  се	  отлага	  поради	  
недостиг	  на	  протестиращи.	  На	  нескопосаното	  обяснение	  никой	  не	  
повярва.	  Хората	  са	  убедени,	  че	  така	  си	  заработват	  парсата.	  Докато	  
има	  кой	  да	  им	  плаща.	  	  

§ ГЕРБ	  и	  РБ	  пресолиха	  манджата	  и	  отблъснаха	  хората.	  Дори	  вторият	  
опит	  пропадна	  поради	  липса	  на	  статисти.	  

§ РБ	  е	  като	  фурнаджийска	  лопата	  –	  веднъж	  с	  ГЕРБ	  после	  без	  тях,	  и	  
после	  пак	  обратно.	  Ама	  ефектът	  е	  нулев,	  защото	  хората	  не	  искат	  
подобно	  обвързване.	  

§ Заслепени	  от	  жаждата	  си	  за	  власт,	  т.нар."реформатори"	  са	  готови	  да	  
се	  съюзят	  и	  с	  дявола.	  В	  случая,	  с	  ГЕРБ	  -‐	  натирени	  от	  народа	  с	  
гладните	  февруарски	  протести	  

§ Някои	  „демократи”	  бъркат	  правовия	  ред	  с	  анархията,	  която	  няма	  
нищо	  общо	  с	  демокрацията.	  	  

§ Последната	  изцепка	  на	  платените	  клакьори	  на	  ГЕРБ,	  т.нар.	  втора	  
окупация	  на	  СУ,	  	  е	  не	  само	  фарс,	  но	  и	  диктат	  на	  малцинството	  над	  
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мнозинството	  -‐	  тероризиране	  на	  студентите,	  преподавателите	  и	  
техните	  семейства.	  

§ Окупациията	  и	  повторната	  окупация	  на	  СУ	  са	  фарсови.	  Всички	  
разбраха,	  че	  са	  платени	  и	  това	  отврати	  хората.	  

§ Окупацията	  на	  СУ	  си	  е	  чист	  тероризъм	  –	  поставят	  се	  ултиматуми,	  
отказват	  се	  преговори,	  и	  се	  тормозят	  студенти	  и	  преподаватели.	  

§ Щом	  РБ	  са	  решили	  да	  подкрепят	  ГЕРБ	  за	  да	  свалят	  правителството	  
това	  означава,	  че	  ГЕРБ	  ще	  се	  разпадне	  скоро	  и	  настоящаото	  
правителство	  ще	  си	  изкара	  пълен	  мандат.	  Защото	  каквото	  подкрепят	  
реформаторите,	  то	  скоропостижно	  изчезва	  (справка	  студентската	  
окупация).	  

§ Исканията	  на	  тези	  "студенти",	  ако	  въобще	  са	  такива,	  са	  нелепи.	  Със	  
същия	  апломб	  и	  шизофреничен	  патос	  можеха	  да	  поискат	  с	  
декларация	  и	  тържествено	  да	  посрещнем	  марсианците.	  

§ Десетина	  подкупени	  момчета	  не	  могат	  да	  шантажират	  цялата	  
държава.	  Време	  е	  някой	  да	  им	  разясни	  разликата	  между	  
демокрация	  и	  анархия.	  Дори	  в	  САЩ	  не	  биха	  изтърпяли	  такова	  
безочливо	  поведение	  на	  шепа	  самозабравили	  се	  двойкаджии.	  

§ Това	  не	  е	  спонтанна	  студентска	  проява,	  а	  добре	  платена	  
конспирация	  на	  ГЕРБ.	  За	  съжаление	  на	  наемниците,	  всяка	  история	  
се	  повтаря	  като	  фарс.	  

§ Окупаторите	  са	  си	  чисти	  терористи	  -‐	  тероризират	  студентите,	  
преподавателите	  и	  техните	  семейства,	  като	  не	  им	  позволяват	  да	  с	  и	  
вземат	  изпитите	  или	  да	  присъстват	  на	  очните	  занятия.	  

VII. Вътрешнопартийната	  опозиция	  	  

v Калфин	  с	  отворено	  писмо	  до	  Станишев	  

v Първанов	  -‐	  рестарт	  на	  АБВ	  и	  готовност	  да	  се	  яви	  и	  на	  парламентарни	  
избори	  с	  листа	  на	  АБВ	  

v Р.Петков	  -‐	  учуден	  от	  реакцията	  на	  БСП;	  ще	  съди	  Патрашкова	  за	  
клевета;	  няма	  да	  се	  кандидатира	  за	  евродепутат	  

v Т.Дончева	  -‐	  алтернативната	  листа	  трябва	  да	  е	  една	  

v Г.Близнашки	  -‐	  докладът	  на	  ЕК	  е	  по-‐лош	  от	  миналия.	  
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1. Органични	  реакции	  на	  потребителите	  във	  форумите	  и	  мрежите:	  

§ Подновяването	  на	  проекта	  АБВ	  не	  цели	  да	  разцепи	  БСП,	  а	  да	  върне	  
свободната	  размяна	  на	  мнения	  и	  уважението	  към	  инакомислещите.	  
Плурализмът	  е	  в	  основата	  на	  демократизация	  .	  

§ АБВ	  вярват,	  че	  ще	  пратят	  поне	  2	  евродепутата	  и	  са	  готови	  да	  
участват	  и	  на	  парламентаринте	  избори.	  Дават	  сериозна	  заявка	  за	  
трайно	  участие	  на	  политическата	  сцена.	  

§ Калфин	  се	  опитва	  да	  реформира	  БСП,	  като	  иска	  прозрачност	  при	  
вземане	  на	  решенията.	  

§ Р.Петков	  с	  право	  се	  учудва	  на	  реакциите	  на	  БСП,	  защото	  в	  устава	  
няма	  член,	  по	  който	  да	  „самоизключат”	  азбукарите.	  

§ Дончева	  и	  Първанов	  имат	  различна	  визия	  за	  лявото	  –	  тя	  напусна	  
БСП,	  а	  той	  иска	  да	  останеи	  да	  реформира	  партията	  отвътре.	  	  

§ Докладите	  на	  ЕК	  за	  България	  обикновено	  са	  такива,	  но	  тълкуването	  
им	  зависи	  от	  това	  кой	  е	  на	  власт	  и	  в	  опозиция.	  	  

2. Наши	  послания:	  

§ „Съцераздирателното	  писмо”	  на	  Калфин	  разкрива	  високата	  му	  
самооценка	  и	  това,	  че	  според	  него	  заслужава	  само	  първо	  място	  в	  
евролистата.	  

§ Листите	  се	  подреждат	  според	  номинациите	  и	  желанието	  на	  хората.	  
Не	  може	  да	  се	  редят	  според	  желанието	  на	  този	  или	  онзи	  политик.	  

§ За	  да	  се	  върнат	  във	  властта	  някои	  хора	  са	  готови	  на	  всичко	  -‐	  
включително	  и	  да	  тръгнат	  срещу	  собствената	  си	  партия.	  	  

§ Ренегати	  изразяват	  готовност	  да	  се	  коалират	  и	  с	  проваления	  ГЕРБ,	  
само	  и	  само	  да	  се	  наместят	  отново	  под	  светлината	  на	  прожекторите	  
в	  бгт	  политиката	  

§ Калфин	  си	  мисли,	  че	  така	  изнудва	  БСП,	  но	  всъщност	  това	  е	  краят	  на	  
политическата	  му	  кариера.	  Хората	  не	  обичат	  ренегатите	  и	  
политическите	  екскурзианти,	  които	  в	  името	  на	  властта	  са	  готови	  да	  
предадат	  всяка	  кауза.	  
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§ Калфин	  се	  опитва	  да	  оправдае	  дезертьорството	  си	  от	  БСП	  -‐	  ясно	  е	  
посочил,	  че	  се	  възприема	  за	  пръв	  сред	  всички	  бг	  евродепутати	  и	  се	  
смята	  за	  абониран	  за	  челното	  място	  в	  евролистата	  за	  предстоящите	  
избори.	  След	  като	  не	  го	  получава	  до	  момента	  е	  готов	  да	  разцепи	  
партията.	  А	  то	  сега	  вървят	  номинациите	  по	  места	  и	  нищо	  не	  е	  
предрешено,	  ама	  жаждата	  за	  власт	  заслепява.	  

§ Хората	  помнят	  колко	  трудно	  Калфин	  беше	  включен	  в	  евролистата	  на	  
БСП	  на	  предишните	  избори,	  защото	  тогава	  пък	  членуваше	  в	  
Евролевицата!	  Заиграването	  му	  с	  АБВ	  на	  Първанов	  означава	  ли,	  че	  
може	  да	  е	  кандидат	  от	  всяка	  формация,	  стига	  да	  го	  сложи	  на	  
първото	  място	  в	  евролистата	  си.	  

§ Първанов	  е	  аут	  от	  политиката,	  но	  сега	  с	  парите	  от	  черните	  каси	  на	  
ГЕРБ	  се	  надява	  да	  изплува	  отново	  в	  светлините	  на	  прожекторите.	  
Няма	  да	  му	  се	  получи,	  защото	  никой	  не	  обича	  измислените	  му	  
коалиции	  -‐	  първо	  беше	  тройната	  коалиция,	  а	  сега	  се	  е	  размечтал	  за	  
съвместно	  управление	  с	  ГЕРБ.	  

§ Първанов	  и	  Калфин	  се	  опитват	  на	  върнат	  Борисов	  на	  власт	  -‐	  ГЕРБ	  
финансира	  АБВ,	  с	  което	  се	  опитват	  да	  объркат	  избирателите	  на	  
левицата.	  Неслучайно	  азбукарите	  обясняват,	  че	  трябва	  да	  се	  
съобразяваме	  с	  бившия	  премиер.	  

§ Заради	  енергийни	  интереси	  Първанов	  се	  активизира	  дотам,	  че	  
създава	  проблеми	  на	  БСП	  преди	  изборите.	  Но	  необмисления	  му	  ход	  
е	  и	  полезен	  -‐	  повлече	  в	  бездната	  на	  забвението	  Калфин,	  Петков	  и	  
куп	  нереализирали	  се	  техни	  симпатизанти.	  

§ Първанов	  иска	  да	  бъде	  изключен	  за	  да	  стане	  "жертва".	  Поборникът	  
на	  невъзможните	  коалиции	  и	  задкулисни	  договорки,	  сега	  е	  решил	  
да	  си	  поделят	  приятелски	  с	  Борисов	  политическото	  пространство,	  и	  
да	  оставнат	  само	  БСП	  и	  ГЕРБ.	  Тежко	  ни	  с	  такива	  политикани.	  

§ "Високата	  коалиционна	  политика"	  на	  Първанов	  я	  видяхме	  -‐	  
сърбахме	  му	  попарата	  по	  време	  на	  тройната	  коалиция,	  когато	  
всичко	  вървеше	  по	  формулата	  8:5:3.	  Сега	  се	  е	  засилил	  да	  се	  съюзява	  
с	  ГЕРБ	  за	  да	  бетонира	  във	  властта	  Борисов.	  Не	  може	  да	  обедини	  
невъзможното	  -‐	  лявото	  и	  дясното	  в	  балкански	  вариант,	  защото	  тук	  
не	  е	  Германия.	  
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§ Болната	  амбиция	  на	  Първанов	  да	  оглави	  отново	  БСП	  е	  нелепа.	  Да	  се	  
поучи	  от	  П.Стоянов,	  който	  се	  върна	  начело	  на	  СДС,	  колкото	  да	  се	  
изложи	  и	  го	  разкараха.	  Това	  е	  пътят,	  по	  който	  е	  тръгнал	  и	  Първанов.	  
А	  можеха	  да	  си	  останат	  в	  историята	  като	  успешни	  президенти.	  

§ Естествено,	  че	  Първанов	  ще	  отрича.	  Досега	  всичко	  което	  е	  
изприказвал	  е	  лъжа.	  Не	  искал	  да	  цепи	  партията,	  ама	  преди	  изборите	  
й	  отнема	  от	  гласоподавателите	  -‐	  не	  много,	  но	  достатъчно	  за	  да	  
осигури	  на	  приятеля	  си	  Борисов	  победа.	  	  

§ Позорния	  политически	  край	  на	  един	  бивш	  президент	  от	  БСП.	  

§ Дори	  обединени	  в	  една	  листа	  "алтернативите"	  Първанов	  и	  Дончева	  
няма	  да	  могат	  да	  пратят	  нито	  един	  в	  ЕП.	  Но	  пък	  могат	  да	  отнемат	  
леви	  гласове	  и	  да	  подарят	  победата	  на	  ГЕРБ	  в	  евроизборите.	  

§ Добре,	  че	  вътрешнопартийни	  опозиционери	  като	  Дончева	  напускат	  
БСП.	  Така	  по-‐ясно	  ще	  се	  разбере,	  че	  обслужват	  интересите	  на	  
политическите	  противници	  на	  левицата.	  	  

§ Дончева	  поне	  постъпи	  по-‐честно	  като	  напусна	  БСП,	  а	  азбукарите	  
искат	  да	  я	  превземат	  отвътре.	  	  

§ Т.	  Дончева	  да	  вземе	  да	  направи	  алтернатива	  на	  алтернативната	  
листа.Така	  на	  всички	  ще	  стане	  ясно,	  че	  проблемът	  е	  в	  това	  кой	  да	  
води	  башина	  дружина.	  

§ Р.Петков	  започна	  с	  ченгесарските	  номера	  -‐	  опитва	  за	  да	  намеси	  
Орешарски,	  после	  ще	  се	  закачи	  за	  някой	  друг.	  Но	  не	  може	  да	  отрече	  
истината,	  че	  е	  топлата	  връзка	  на	  Първанов	  с	  Борисов.	  Ще	  се	  окаже	  
накрая,	  че	  редовно	  му	  ходи	  на	  гости	  в	  Банкя.	  Защото	  никой	  засега	  не	  
е	  отрекъл	  за	  срещите	  между	  тях.	  

§ Калфин	  предава	  БСП	  за	  втори	  път.	  

§ Първанов	  прави	  услуга	  на	  Борисов	  –	  неслучайно	  в	  деня,	  когато	  
падна	  окупацията	  на	  СУ	  беше	  обявен	  рестарта	  на	  АБВ.	  

§ Подновяването	  на	  АБВ	  цели	  да	  разцепи	  БСП	  и	  да	  върне	  отново	  
Първанов	  начело	  на	  партията.	  Това	  не	  са	  идейни	  различия,	  а	  
самоцел	  на	  бившия	  президент	  отново	  да	  командва	  парада.	  

§ Много	  внимание	  се	  обръща	  на	  АБВ,	  а	  те	  няма	  да	  успеят	  да	  вкарат	  и	  
един	  евродепутат.	  



	   	   	  
	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  
28/01/2014	  
	  

21	  
	  

§ Р.Петков	  вместо	  да	  се	  учудва	  на	  реакциите	  на	  хората,	  да	  беше	  
помислил	  преди	  това.	  Заради	  едната	  си	  амбиция	  е	  готов	  да	  провали	  
БСП	  на	  евроизборите.	  

§ Докладите	  на	  ЕК	  за	  България	  винаги	  са	  такива,	  но	  тълкуването	  им	  
зависи	  от	  това	  кой	  е	  на	  власт	  и	  в	  опозиция.	  	  

§ Близнашки	  извърта	  инфото	  за	  доклада	  на	  ЕК	  както	  му	  е	  угодно	  -‐	  в	  
него	  въобще	  не	  се	  говори	  за	  протеста	  като	  за	  "импулс	  на	  
промяната".	  Крайно	  време	  е	  професорът	  да	  разбере,	  че	  мантрите	  на	  
прехода	  свършиха	  

	  

	  

	  

Екип	  LWMS	  


