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При мен разцъфтя всичко. При мен 
разцъфтя магистрала “Тракия”. При мен 
разцъфтя метрото. При мен разцъфтя 
зала “Армеец”. Всички банки разцъфтяха 
при мен. 

Бойко Борисов не казва само дали, 
докато ГЕРБ е управлявал, 

са цъфнали и налъмите 

На ваше място аз бих избягвал всячес-
ки темата за здравната каса. 1.4 млрд. 
разстлахте по пътища и язовири. Какъв е 
сега етикетът - “асфалт”. Вие взехте от 
здравето и ги сложихте в асфалта.

Депутатът от БСП Румен Гечев разкри 
консистенцията на пътните настилки 

БНБ си е за дране, защото извърши едно 
престъпление. И кой разклати банковата 
система в България. Ами той е, строен, 
висок, синеок, рус, на мама детето.

Екскултурният министър Вежди Рашидов 
извая профил на атентатора 

на българските банки

Когато тръбиш, че си вегетарианец и 
заклеймяваш онези, които ядат месо, се 
очаква ти самият да не ядеш месо. Кога-
то се окаже, че не само ядеш, но и имаш 
кланица, възникват въпроси.

Ексминистърът на образованието 
Даниел Вълчев е надникнал в 

блюдото на Иван Костов
 
Между медиите и политиците връзката 

е като кокошката и яйцето. Едните не 
произлизат от другите, но те са с много 
дълбока и много дебела пъпна връв 
свързани. Връзката между тях е ясна. 
Едните живеят от другите. Ако връзката 
е вектор, той има два края и съответно 
начало и край. Проблемът възниква 
тогава, когато тези два края образуват 
един кръг, т.е. връзката се затвори. 

Членът на СЕМ Мария Стефанова 
може да работи спокойно и като 

преподавател по геометрия

Още юни миналата година съм казвал 
на Орешарски: Не мога да те разбера, г-н 
Орешарски, как позволяваш на тия хора 
да ти се разхождат по главата? Заложи-
ли са те на амбразурата като Матросов, 
всички пасиви ще обереш. 

Премиерът може би вече съжалява, 
че не е назначил д-р Константин Тренчев 

за свой съветник

Не съм подписвал договори със себе 
си, защото не съм такъв човек. 

Министърът на инвестиционното 
проектиране Иван Данов обяснява, 

че не страда от раздвоение на личността. 

Македония се намира в деветия месец на 
бременността. Отидоха си годините, когато 
можеше да се интервенира безболезнено. 

Писателят Младен Сърбиновски 
не разкрива какво е отрочето, 

което ще се пръкне

Международно разследване
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Политологът Александър Маринов разяснява 
как се забърква политическа отрова: 

В. “Стандарт” следи политическия пазар

В. “Труд” с оптимистични новини за Бургас, 
морето и неговите трудови хора

В. “Телеграф” е на паранормална вълна

ДПС - такава, каквато е, и особено БСП - 
такава, каквато е, дават една токсична ком-
бинация и големият губещ от нея е БСП.
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