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ОФИЦИАЛНО ПИСМО до медиите от организатора на протеста искащ
"Оставка на Кабинета Орешарски"
Представяме ви писмо от организаторите на протеста, изпратено до редакцията на
BLOGNEWS.BG ~ Казвам се Тони Господинов. На 21 години съм и съм студент. Може би за някой
съм познат, за други не. Февруари месец тази година, омерзен и отвратен от случка,...
Чети нататък >>

EКСКЛУЗИВНО: Хиляди организират НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ и протести
по градове с искане за "Оставка на Кабинета Орешарски"
След, като след регистрацията на Волен Сидеров от Атака, стана ясно, че "Кабинета
Орешарски" сигурно ще бъде гласуван, във социалните мрежи избухнаха много остри коментари.
Несъгласни веднага организираха събитие НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ: ОСТАВКА на "Кабинета...
Чети нататък >>

АТАКА подкрепи официално кабинета Орешарски, като не гласува
"против", с което го блокираше заедно с ГЕРБ
Преди броени минути парламентарната група на АТАКА подкрепи официално кабинета
Орешарски, като не гласува "против", с което го блокираше заедно с ГЕРБ. Гласували са 217
депутати. От тях 120 "за" и 97 "против". Пламен Орешарски е министър-председател. ...
Чети нататък >>

Организират "НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ: ОСТАВКА на "Кабинета
Орешарски"
След, като след регистрацията на Волен Сидеров от Атака, стана ясно, че "Кабинета Орешарски"
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сигурно ще бъде гласуван, във социалните мрежи избухнаха много остри коментари. Несъгласни
веднага организираха събитие НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ: ОСТАВКА на "Кабинета...
Чети нататък >>

Асен Генов: Спектакълът около гласуването е излишен, завесата е
прозрачна
Както BlogNews.bg, обяви още от създаването си, това е една съвсем нова медийна платформа за
България, която ще бъде насочена в най-голямата си част към блогърите. Кратка Визитка Днес ви
представяме популярен български блогър, ревностен защитник на...
Чети нататък >>
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ОФИЦИАЛНО ПИСМО до медиите от
организатора на протеста искащ “Оставка на
Кабинета Орешарски”
29.05.2013, Category: Политика, Release with 109 коментара
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изпратено до

редакцията на

~
Казвам се Тони Господинов. На 21 години съм и съм студент. Може би за някой съм познат, за
други не. Февруари месец тази година, омерзен и отвратен от случка, която наблюдавах по
телевизията, организирах протест под надслов „Равенство пред закона и съд за делегатите на ДПС,
публично линчували човек“. Никога преди не бях правил нещо подобно и научих много, както
чисто технически за тези оздравителни за демокрацията мероприятия, така и много житейски
истории, които помня и до днес.
Факт е, че в нашата страна равенство пред закона няма. Двойният аршин в съдебната ни система
боде очите на хората от години, но никой няма волята или желанието да го промени. Бях гледал
един филм, мисля се казваше „Трафик“, разправя се за един доста влиятелен мафиот, който
продаваше наркотици и се занимаваше със много неща, спадащи към така наречената сива
икономика. При опита за арест на този човек, той каза на полицаите нещо, което винаги ще помня
като пример за устоите и уредбата на една държава, той каза:
„Арестувайте ме! На мое място ще дойде друг. Престъпността никога няма да спре, защото
тези, които я забраняват, са тези които я разпространяват“.
Един цитат прилягащ на застрашена от национална криза България през 2013г. Не трябва да се
залъгваме, разбира се, че някой политик или партия, било тя и управляваща, може да изкорени
престъпността и сивата икономика нацяло. В проспериращите държави също ги има, но поради
различният манталитет на обществото, към което спадат и политици, и управляващи, разбира се,
там нещата стоят другояче. Там хората от властта също се облагодетелстват, но преди да го
направят дават на народа. Ако народа е сит, на никой няма да му прави кой знае какво
впечатление, че управниците се облагодетелстват. Случващото се в България обаче, през
последните 23 години, е чиста гавра. Ситуацията е все едно кралска трапеза и фанфари пред една
сламена колибка без нищо в нея. Народа не иска престъпността да е сведена до 0%, той просто
иска неравенството да не е толкова мерзко. Иска да е сит, да има работа и да може да живее един
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спокоен живот. Трудил се 50 години, да взима нормална пенсия и да изживее отреденото му от
Бога време спокойно и достойно. Жал ми е когато видя, познати хора, знаейки за тяхното достойно
и добро държание, да живеят в мизерия и техният ден да е изпълнен единствено с мисълта от
какво да се лишат и в замяна на какво да го направят? Да избират между хляба и маргарина или
между хляба и солта. Както аз, така и те не искат да са неимоверно богати, те просто искат да
живеят нормално.
Изконни за човек нужди са: да има какво да яде, да има къде да живее и през зимата да му е топло.
Тези основи на човешкото пребиваване в нашата страна не съществуват. Мрак, бедност, немотия и
мизерия. Народа е такъв, защото е извратен от управляващите. За всичките години гавра с него,
политиците докараха народа до такова положение, че всеки един се интересува само от него си и
от никой друг. Това е в следствие на политиката, която е била насаждана на този народ с години.
Политиците на прехода не следваха и продължават да не следват фундаменталния в тяхната
професия постулат, а именно – на първо място да мислят за държавата и народа.
Всичко в държавата е направено така, че да работи за тях! За тази добре смазана машина, която
безотказно тъпче народа от години. И който и да опита да и се възпротиви го прави безуспешно,
защото лостовете, и за такива като недоволните, са много!
Състоялите се протести тази година наистина ме изненадаха много. Прочуто правило е, че
българите, като единица, са силни и способни хора, но стигне ли се до обединяване и обща работа,
нещата въобще не са розови.
Поради зачестилите изказвания и коментари, че протестът, който организирах с искане за „Оставка
на Кабинета Орешарски“, е политическа поръчка, ще кажа само едно – Това е абсолютно невярно
твърдение! Имам своите политически убеждения, както всеки нормален гражданин с будна и
отговорна обществена съвест. За съжаление, към момента аз не припознавам моите ценности и
идеали в нито една от 45-те партии явили се на изборите. Смятам тази бройка за подигравка с
българският избирател, но това е една друга тема. Протеста организирах сам, без помощта на никой
и без никакво финансово или каквото и да било стимулиране от друга страна. Свързах се с много
хора, от много градове, като те ми предложиха да ми окажат подкрепа в организирането на
протести, не само в София, а и по другите по-големи населени места. Радостен съм, че в това свое
начинание не съм сам – аз съм с хиляди! Искрено се радвам, че протеста набира страшно голяма
популярност и много хора заявиха, и продължават да заявяват участието си в него. Важното, обаче,
е тяхното участие, да не остане само виртуално, „защото така е по-лесно“, така всеки може.
Протестите са планирани за неделя 2-ри юни, „Денят на Ботев“. Мисля няма да представлява
никому трудност да се отбие, да разговаря и да изкаже собствената си участ, породена от
уродливата държавност, със много други хора от народа. Ако сме 100 исканията ни няма да бъдат
чути, но ви гарантирам, че ако сме 10 000 ще ни забележат и ще сме фактор в тяхната сметка!
Не харесвам нито Борисов, нито Костов, нито Станишев, нито Царя, нито Местан и Доган, нито
Сидеров, правя го за една може би по-добра държавност и общество. В една друга реалност, в една
друга маниерна среда и едно друго общество, тези хора щяха да са под един покрив отново, но не
под покрива на Народното събрание, а под покрива на затвора. До един са изхабени, те са
оставили своята диря в мрачният и престъпен български преход и повече нямат място в новата
история на България. Ако отново позволим те да водят кораба, той отново ще акостира в залива на
смъртта. Правя го, за да покажа на другите млади хора в България, като мен, срещу които
държавата вече години води политика да ги превърне в едни незаинтересовани, ниско образовани
и не мислещи хора, работни пчелички – такива се управляват лесно. Гласът им струва не повече от
20лв, а някога и по-малко. Отговорно заявявам, че НЕ харесвам и НЕ подкрепям нито една
политическа формация! Но такова правителство, избрано от 6Отина депутати, избрани от
милион и нещо граждани, е апотеоз на политическата ни импотентност!
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През оставащите дни до протеста ще обобщим исканията си, които трябва да бъдат изпълнени,
щом се претендира, че живеем в демокрация и свободно общество!
България, както каза г-н Местан, е държава на антиподите. Антиподи, обаче, не между
политически лица, а между политици и граждани. Антиподи на една и друга действителност.
Защото живота, който те живеят, е антипод на живота, който живеят останалите 6 000 000 души
(ако въобще са останали толкова). Защото заради такива, като Пламен Орешарски, си отидоха
такива като Пламен Горанов!
И накрая. Моля ви, млади и възрастни, замислете се над думите ми. Съберете се в неделя, не за да
събаряме правителства и да викаме против нещо си. Елате, за да защитим достойно, своето право
на нормален живот! Чакаме ви, Неделя 02.06.2013г. 12:00ч. пред сградата на Народното
Събрание в София и пред сградите на Общините във всички големи градове в страната!
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Любомир Величков · ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив
Прекрасни млади хора!Във вас остава последната надежда за някаква промяна,за
тръгване в положителна посока.Дълго жадувана и неизменно упорито подменяна
надежда.Подкрепям изцяло. Поклон.
Отговор ·

124 · Харесва ми · 29 май в 16:22
Cvetana Savova ·

Водещ коментатор · Технически университет - София

Бог да бди над вас,млади българи!!!!!!!!
Отговор ·

58 · Харесва ми · 29 май в 22:25

Пет ранка Николова ·
абонати

Водещ коментатор · ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград · 267

Призовавам вече избраното правителство да си ходи с мир и не хвърля младото ни
поколение в историческо .... Страшно !!!! Горещо !!!! Парещо !!!
Отговор ·

68 · Харесва ми · 29 май в 16:02

Мариана Ат анасова
Млади приятели, подкрепям протеста поради следното:
1. Раждането на това правителство е плод на най-грозните политически пазарлъци и
комбинации.
2. БСП като мандатоносител не поема никакви отговорности. Какво значи програмно,
експертно и т.н. правителство? Нали всяка партия се явява с програма на изборите.
Кой ще носи отговорност при провал?
3. Притеснявам се от ситуацията "Вълци да пазят овцете". Сега ще тръгнат проектите
като Белене и др. ... Така че Господ да ни пази!
4. За младите хора /освен децата на олигарсите/ няма бъдеще в България. Така че
борете се за правата си.
Отговор ·

67 · Харесва ми · 30 май в 01:30
Мира Шопова
Много точно, Мариана. Но защо само младите - нека и хората на средна
възраст да се включим, заради нашето овчедушие през годините сега
младите са прецакани.
Отговор ·

5 · Харесва ми · 31 май в 05:14

Stefan Stefanov
да ги свалиме тия кожодери,муцуни
Отговор ·

48 · Харесва ми · 29 май в 21:04

Аз Съ м Бъ лгарче · Работи в BTV News
Господин Цацаров демонстрира олигархичната си обвързаност още с първите си
действия! Вместо да изкара на подсъдимата скамеика тез заради които всеки ден
България губи 2 милиона лева, той се захваща с политически чистки!!! НИЕ ИСКАМЕ ДА
ВИДИМ ВИНОВНИЦИТЕ КОИТО ДОКАРАХА БЪЛГАРИЯ ОТ 30-тата най развита
икономически държава в света до състояние на абсолюютна бедност. Тези които
прогониха 3 милиона българи извън България по икономически причини! 1989 г
България беше 9 Милиона сега сме само 6...
Отговор ·

43 · Харесва ми · 30 май в 01:26
Lubomir Vitchev ·

Водещ коментатор

Подкрепям Аз Съм Българче на 100% !!! Тези същите са виновниците за
това че народа ни е беден.Те ни ограбиха най-нагло и ще продължават да
го правят !!!Те са главните виновници за всичките ни беди,които
сполетяха държавата ни !!! Тези хора са безродници,хора работещи за
чужди интереси и против интересите на народа ни.ТЕЗИ ХОРА БИВШИ И
НАСТОЯЩИ ПОЛИТИЦИ ОТ БСП,ГЕРБ,ДПС,А СЕГА И АТАКА,ТРЯБВА ДА
БЪДАТ ИЗБЕСЕНИ ПО ПЛОЩАДИТЕ !!! ВЕДНАГА ЗАМЯНА НА ВСИЧКИ
МАГИСТРАТИ С МЛАДИ ХОРА,КОИТО ДА НЯМАТ РОДНИНСКИ ВРЪЗКИ С
КОМУНИСТИ И ДРУГИ ПАРТИИ ЗА ДА ТРЪГНАТ НЕЩАТА И ДА БЪДАТ
ОСЪДЕНИ ВСИЧКИ КРАДЦИ.ИЗМИТАНЕ НА ВСИЧКИ СТАРИ МУЦУНИ ОТ
ПОЛИЦИЯТА И АРМИЯТА,САМО МЛАДИ ХОРА ДА ЗАЕМАТ ТЕХНИТЕ МЕСТА ЗА
ДА НЯМА КОИ ДА ГИ ПОДКРЕПЯ И ПАЗИ.ХОРА,ТЕЗИ БЕЗРОДНИЦИ СА 1% ОТ
НАС И СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ГИ ИЗМЕТЕМ ЗА ЕДИН ДЕН - ВСИЧКИ ДО
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZRpOcihGIJoJ:www.blognews.bg/%3Fp%3D178&hl=bg&gl=bg&strip=0

7/44

6/7/13

ОФИЦИАЛНО ПИСМО до медиите от организатора на протеста искащ "Оставка на Кабинета Орешарски" | BlogNews.bg - Новини и Анализи

НАС И СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ГИ ИЗМЕТЕМ ЗА ЕДИН ДЕН - ВСИЧКИ ДО
ЕДИН,ЗАЕДНО С ПОДДРЪЖНИЦИТЕ ИМ !!!!!
Отговор ·

7 · Харесва ми · 30 май в 10:57

Румяна Ст ойчева
Lubomir Vitchev Е, това за избесването ми идва в повече. Но съд искам и
винаги ще искам. На топло и извън политиката - това заслужават много от
тях. Най-вече от червените
Отговор ·

4 · Харесва ми · 30 май в 22:07

Влад имир Робинзонов ·

Водещ коментатор · ВИСИ София

Да, обаче ако ги съди сегашния съд, ще им изпише вежди и ще ги обяви за
най-достойните българи. Трябва да бъдат съдени, но от съд, който не е
от техни хора, а от истински народен съд, който ще им отдаде
заслуженото. Всичките са за затвора, а някои дори за разстрел!
Отговор ·

6 · Харесва ми · 30 май в 22:31

Д аниела Пет рова
Протест срещу АЕЦ Белене, протест срещу вдигане на пенсионната възраст, протест
срещу изучаването на турски език като майчин, да се учи като чужд. Искане за
вдигане на доходите по сектори, браншове и професии веднага.
Отговор ·

41 · Харесва ми · 30 май в 00:23

Ivelin Konstantinov ·

Водещ коментатор · Великотърновски университет

Апропо когато искаш да свалиш нещо което не е започнало да работи редно е да
посочиш негова алтернатива в противен случай си на път да отвориш дверите на
хаоса а това е напълно противоположна теза на тази за защита на правото на
нормален живот.Ако ще правим революции и граждански войни нека поне знаем какъв
ще е крайния резултат и какви ще са последствията в противен случай Луи XV го е
казал простичко"След нас и потоп"
Отговор ·

32 · Харесва ми · 29 май в 22:34

Margarita Uchkynova · Plovdiv, Bulgaria
Изчетох маса коментари. Видях главно нападки. Въпросът ми е защо? Нали всички сме
на мнение, че положението на народа български е непоносимо вече? Защо
оправдавате политиците, правителствата, партиите при все, че сме ги видели всички
какво могат? Или се захващате за правописни, пунктуационни, или стилистични
грешки в текста. Нима хората, които ги допускат нямат право на публичен протест?
Грешката в случая не е на автора на текста, а на редактора, които е допуснал
публикацията в този вид. Да протеста е най-логично, което може да се случи след
изборите. Схеми повече не желаем. И колкото и негативни коментари да има НИЕ
МЛАДИТЕ хора, настоящето и бъдещето на държавата ще продължим да
протестираме и да се бунтуваме. Да търсим правата си и, за да не ни се налага да
бягаме в чужбина. Нещо, което поколенията преди нас забравиха с
наш... Вижте повече
Отговор ·

28 · Харесва ми · 30 май в 04:00
Nadya Vassileva · Manager във фирма IMSB - Independent Musiacl Scene of
Bourgas
пак ли протести???
Отговор · Харесва ми · 30 май в 04:09
Влад имир Робинзонов ·

Водещ коментатор · ВИСИ София

Че какво друго - революция! Вече сме в 21 век.
Отговор ·

3 · Харесва ми · 30 май в 22:35

Petko Todorov · Икономически университет Варна
В правителство "Орешарски":
- Жената на министъра на културата е министър на здравеопазването.
- Мъжа на Мая Манолова е министър.
- Жената на Местан - министър.
- За министър на проектирането бе предложен топ-аферист, а после бе заменен от
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- За министър на проектирането бе предложен топ-аферист, а после бе заменен от
другаря му по стая.
- Министъра на околната среда е жена на осъден за източване на държавния резерв..
Отговор ·

25 · Харесва ми · 30 май в 01:53

Nikolai Petrov · Medical University of Sofia
напълно подкрепям младите хора,бъдещето е тяхно,а доколкото за съмненията на
някой хора ми се струва че те този филм неса го гледали за разлика от нас.Какво може
да се очаква от една необявена тройна коалиция в най-уродливия и вид ПОМИСЛЕТЕ
Отговор ·

23 · Харесва ми · 29 май в 22:55

Ivelin Konstantinov ·

Водещ коментатор · Великотърновски университет

Не е зле написано но тия уточнения тип оправдания относно политическа поръчка
могат да бъдат лесно туширани ако г-н Господинов покаже написано и разпространено
от него официално писмо “Оставка на Кабинета Борисов”защото както каза самият той
непримиримостта му не е от вчера а и голямата вина за незавидното положение на по
голямата част от населението в България носи т.нар. управление на ГЕРБ .В противен
случай връх взема предположението за политическа поръчка още повече че кабинета
на Орешарски току що встъпи в длъжност и за успеха на едно управление съдим за
неговите резултати така че повод за подобни протести не може да бъде нито
управлението на новото правителство нито неговите резултати .Господинов покажете
и докажете че нямате нищо общо с предното управление за да има повод да Ви
повярвам.
Отговор ·

20 · Харесва ми · 29 май в 22:27
Tsonka Kostadinova · Plovdiv, Bulgaria
Ивелине, има смисъл в думите ти. Но и ти помисли - могат ли изроди да
създадат нормално същество? Виж кой създава правителството, виж
какви хора влизат в него. Погледай ги как се държат, как се държаха
вчера в парламента, послушай ги как говорят. Пеевски, крещящият
Местан (иначе така мазен и равен), Орешарски - абсолютно лишен от
диалогичност, макар че го представиха именно като страшно откликващ
на всякакви разумни забележки и искания от различни съсловия, Станишев
- лепящ етикети, натякващ, набиващ в мозъците на хората фрази, изрази,
които трябва да останат там и да промиват. За кога да ги чакаме да
показват резултати - та не показа ли Орешарски какво може като
финансист, на кого му спряха фондовете, кой не успя да се
противопостави на олигархични интереси, на кръгове, батковци,
братковци, галеви, гергови, златеви... Всяко тяхно упражнение във
властта, за нас е 4 години от единствения ни живот. Бяхме на двайсет,
когато им давахме шанс и ги чакахме да им видим резултатите. Станахме
на 40 и разбрахме, че те ограбиха живота ни. Нула изчакване вече.
Роденото от изроди е изродено и криво. Това е.
Отговор ·

86 · Харесва ми · 29 май в 22:41

Inko Burgelof · Dimitrovgrad, Bulgaria
Цонке, пропусна как се държаха другарите господа от една партия която
бе изгонена от властта през зимата. Не съм партийно обвързан с никоя
партия, но и не съм съгласен на "улична демокрация". В нормалния свят,
когато някой иска нещо...трябва да каже какво точно иска и каква
алтернатива предлага за да се постигне това което иска. Такива неща все
още не съм нито прочел нито чул от никой. Протестира се, просто заради
самите протести. Това момче искащо оставката на правителството което
още няма 24 часа живот, не споменава нищо, което би решило проблемите
натрупани от 24 години и най-вече от управлението на
мутромилиционерщината през последните 4. Просто зад такива
"простести" стоят нечии партийни интереси както видяхме на току
миналите избори.
Отговор ·

11 · Харесва ми · 30 май в 00:11

Красимира Въ лчева · Технически университет Варна
Проблемът идва от там, че тези хора ги видяхме какво могат и освен да си
въртят още по-нагло далаверите друго няма да правят. Този кабинет от
"експерти" не струва. Как може спортният министър да няма никакво
спортно образование или спортна кариера и иска да прокарва "учебници по
майчин език в училищата" и то не по избор, а задължително; министъра на
вътрешните работи пък говори за европроекти и като я питат за работата
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вътрешните работи пък говори за европроекти и като я питат за работата
на МВР прехвърля топката на неин колега; министър-председателят пък е
обиколил половината партии като цветарка и е лесна пионка на по-висши
от него. Едно говореха сега друго правеха. Политиците трябва да се
притиснат до край, за да се вслушват в желанието и нуждите на народа, а
не да си гледат техните интереси и гърла.
Отговор ·

17 · Харесва ми · 30 май в 01:35

Преглед на още 8
Dafinka Atanasova · Касиер във фирма Carrefour
Г-н Цацаров като почва да съди депутати да осъди и Масларова Станишев и той е в
кюпа да не се прави на невинен другите от БСП дето искат белене също те са
неблагодарници защо се занимават само с ГЕРБ НА ЛИ ВЕЧЕ ГИ НЯМА КАКВО ИСКАТ
ОЩЕ
Отговор ·

19 · Харесва ми · 30 май в 01:50

Валент ин Христ ов ·

Водещ коментатор

Ей тия пичове ще им еб......разкажат играта на управлявашите,стига да не се
полакомят за някой лев.Браво на такива БЪЛГАРИ!
Отговор ·

18 · Харесва ми · 29 май в 22:28

Katya Georgieva · ВХТИ Бургас
Подкрепям ви !Разбирам жаждата ви за нормален живот, дано вие, младите хора на
България успеете да извоювате това, което ви се полага. Бъдете силни и
непримирими,
нека стане истина:" Българин да се наричам, първа радост е за мене ! Паметта на
България е с вас !
Отговор ·

17 · Харесва ми · 30 май в 01:39

Velin Tsekov
М.Миков: ПУамен ВасиУев Орешарски...закУех се!
Отговор ·

16 · Харесва ми · 30 май в 00:06
Stefka Ivanova · Barcelona, Spain
i az se zakueh
Отговор ·

2 · Харесва ми · 30 май в 01:36

Dimitar Mitev · <matemati4eska gimnazia sliven
Прочетох писмото.Това,което искаш да бъде ,го имаше,но не си бил роден.После се
изроди в някаква степен дали заради криворазбрана демокрация, или поради
целенасочена атака срещу съществуващия тогава социалистически начин на
живот,който не беше лошо подреден,но налагаше доста ограничения.Аз не разбирам
кое те е предизвикало да реагираш толкова крайно,след като това което се случи
вчера е съвсем нормален и демократичен процес.Сидеров изрази позиция,която много
хора не очакваха,но това беше негова позиция-според мен абсолютно отговорна и
сигурен съм,че добре премислена.В политиката,както и в живота,не винаги стават
нещата така,както ни се иска.Всеки може да изрази мнението си под една или друга
форма-дали съгласие,или неодобрение-чл.39(1) от Конституцията:Всеки има право да
изразява мнение и да го разпространява чрез слово-писмено,или устно,чрез
звук,изображение,или по друг начин. Но чл.32(2)гласи:Това право не може да се
използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към
насилствена промяна на конституционно установения ред,към извършване на
престъпления,към разпалване на вражда,или към насилие над личността.Границата е
много тънка.Народът казва-един прави свадба,друг точи брадва.Можеш ли да ме
убедиш,че на 21 години си достатъчно пораснал да правиш революция.Мисля,че дори
и Команданте Че е бил по-голям,а други са били и времената.Пиша това с голямо
уважение,но и със съмнения.
Отговор ·

12 · Харесва ми · 30 май в 01:33
Yordan Neshev ·

Водещ коментатор · МГИ

Димитре когато един лидер на политическа партия излъже 250-300 000
свой избиратели и ги е убедил че има кауза и че тази кауза е за / тяхно
добро/ и след изборите се извърти не на 360 градуса ами на 480 градуса ,
какво очакваш от тези излъгани избиратели - да си купят килимчета , да
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какво очакваш от тези излъгани избиратели - да си купят килимчета , да
се надупят и да удрят главата в земята ли ?
Отговор ·

18 · Харесва ми · 30 май в 02:13

Красимира Тод орова · Руска езикова гимназия- гр.Русе
ТУК НИКОИ НЕ ГОВОРИ ЗА РЕВОЛЮЦИЯ ,А ПРАВОТО ДА ИЗРАЗИШ
ПОЗИЦИЯ. СЛЕД КАТО ОБЕЩАНИЯТА И ИЗПЪЛНЕНИЯТА ИМ НЯМАТ
ДОПИРНИ ТОЧКИ А НАПРОТИВ СА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОЛОЖНИ ТОГАВА
КАКВА СПОРЕД ВАС ТРЯБВА ДА Е РЕАКЦИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ...МОЖЕ БИ
ТРЯБВА ДА СКЛОНИМ ГЛАВА И ДА СМЕ В ГОТОВНОСТ ЗА ГИЛОТИНАТА...
Отговор ·

14 · Харесва ми · 30 май в 02:40

Rumiana Penkova
Първи стъпки на депутатите и правителството : промени свързани с регламентираните
подслушвания. Мисля че много ги е страх да не бъдат подслушани и информациата да
стигне до медиите. Затова страшно се бърза да се организира работа така ,че да не
научаваме какво говорят за нас гласоподавателите.
Второто много важно нещо с което се заемат е да върнат цигарения дим в
заведенията. Много се бърза. Да сме болни, да умираме по-бързо ,да намаляваме,че
да няма кой да им пречи да си играят играта.
Третото нещо което прочетох е учебниците в БЪЛГАРСКИТЕ училаща да бъдат
дублирани и на турски език. Та децата на гласоподавателите на ДПС да ходят на
училище с два учебника. По-нелепо нещо скоро не бях чела.Който не е разбрал това
го предлага новата СПОРТНА министърка,която по образование е българистка.
А новата министърка на ОБРАЗОВАНИЕТО е ЛЕКАРКА.
Има и още. Четете в Интернет. Но и това стига да се отиде на протест.
Отговор ·

11 · Харесва ми · 30 май в 06:29

Ст анислав Николов · Управител във фирма Алутекс
Аз съм на площада но в подкрепа на ГЕРБ! Дори да не ви харесва виждането ми, ние
сме братя, и трябва да сме единни! БСП, ДПС !!!??? Да изринем боклука от България!!!
Отговор ·

9 · Харесва ми · 30 май в 14:32
Влад имир Робинзонов ·

Водещ коментатор · ВИСИ София

ГЕРБ е БСП, мойто момче! Осъзнай се!
Отговор ·

1 · Харесва ми · 30 май в 23:12

Tsvetanka Lilova
Подкрепяме ВИ!Борете се за ВАШЕТО БЪДЕЩЕ !Те без принуда няма да се откажат от
привилегиите си!
Отговор ·

9 · Харесва ми · 30 май в 04:30

Aneta Ilieva · СОУ "Христо Ботев" гр. Никопол
Незнам кого ще предложите! Май някой ви е платил за тази работа!
Отговор ·

9 · Харесва ми · 29 май в 22:00
Momchil Kyurkchiev · Google
Да, аз с удоволствие ще му платя. България има нужда от млади и будни
хора, които да мислят за доброто на всички останали. Не е ли така?
Отговор ·

33 · Харесва ми · 29 май в 23:27

Д еян Христ ов · Работи в Капитал
Подкрепям - явно в България всичко се случва по трудния начин - 50% от хората не
уважиха изборите и затова електоратът на БСП и ДПС си избра правителство - сега е
ред да покажем, че има и нормални хора в тази държава...
Отговор ·

7 · Харесва ми · 30 май в 09:06
Мира Шопова
Дано младите хора си направят извода, че трябва да гласуват, вместо да
допускат купените цигански гласове и манипулациите на Бареков - Мая
Манолова да напълнят парламента с изроди, та сега да се налага пак да
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протестираме.
Отговор ·

3 · Харесва ми · 31 май в 05:27

Stanimir Atanasov · Varna, Bulgaria
...нищо лично но не мислите ли че е редно да се даде някакво време за да можем да
кажеме че правителството "Орешарски" трябва да бъде свалено(това според вас). А
вие Тони бихте ли изложили мотивите си за исканата от вас оставка на
правителството, моля не ме разбирайте погрешно аз не се застъпвам за никой в случая
просто искам да има нещо реално и абсолютно адекватно във вашите искания. Какво
според вас следва ако сегашното правителство подаде оставка, идва ГЕРБ....това
според вас добре ли е...това ли искате всичко да се поватаря до безкрай. Желая ви
успех, а при разумни доводи и аз се включвам в неделя.
Отговор ·

6 · Харесва ми · 30 май в 03:07
Hristo V. Zlatkov · Virginia Tech
Не мислим. http://nepolitkorektno.wordpress.com/
Отговор · Харесва ми · 30 май в 08:50
Slawi Takeff
ДА, идва ГЕРБ ! И това е добре. Ще се повтаря докато не се изчистим от
ДС-ари и комуняри. Лустрация!
Отговор ·

1 · Харесва ми · 30 май в 11:23

Mitko Tsochev · Началник във фирма При най-големите
Да обобщим: в правителството “Орешарски”.
1.Жената на министъра на културата е министър на здравеопазването.
2.Мъжа на Мая Манолова е министър.
3.Жената на Местан – министър.
4.За министър на проектирането бе предложен топ-аферист, а после бе
заменен от другаря му по стая.
5.Министъра на околната среда е жена на осъден за източване на
държавния резерв.
Отговор ·

1 · Харесва ми · 30 май в 13:21

Преглед на още 3
Nick Kaltchev · МГУ "Св. Иван Рилски" София
Българио, майко мила, защо не искаш да задържиш чедата си!?Подкрепете младите
Българи, мислете за тях, като за свои деца.
Отговор ·

6 · Харесва ми · 30 май в 17:58

Stefan Vasilev · ВМЕИ Габрово
pylnata istina- voina s politizi i oligarsi
Отговор ·

5 · Харесва ми · 30 май в 00:03
Blaga Laleva · ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново
Ха! Писмото е блокирано!
Отговор · Харесва ми · 30 май в 00:17

Natali Krasteva ·

Водещ коментатор · Varna, Bulgaria

Този не е добре
Отговор ·

5 · Харесва ми · 29 май в 21:39
Lili Boyadjieva
Меко казано,Натали...
Отговор ·

2 · Харесва ми · 29 май в 22:21

Inko Burgelof · Dimitrovgrad, Bulgaria
Момче...мога ли да те попитам...и да ми отговориш, ако можеш! Какво
точно искаш и какво предлагаш ....Защото цялото ти писание ми е познато
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точно искаш и какво предлагаш ....Защото цялото ти писание ми е познато
от писанията по време на предишните протести. Много приказки и нищо
конкретно...без визия какво и как трябва да се направи.
Отговор ·

4 · Харесва ми · 30 май в 02:42

VIP-BG.info
Браво, пич.
Отговор ·

2 · Харесва ми · 30 май в 08:06

Преглед на още 2
Dafina Rashkova ·

Водещ коментатор · ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

ТОНИ ГЕНОВ,ПРОЧЕТЕТЕ ДОБРОНАМЕРЕНО КОМЕНТАРИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВИ ПИСМО И
ВЗЕМЕТЕ ПОЛЕЗНОТО ОТ ВСИЧКИ!ПРОТЕСТ ЗАРАДИ САМИЯ ПРОТЕСТ?АМИ
ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ,ИЗДИГНЕТЕ НОВИ И ДОСТОЙНИ ХОРА!ПО ПРАВИЛАТА НА
ДЕМОКРАЦИЯТА МОЖЕ И ДА ВИ ГЛАСУВАМЕ ДОВЕРИЕ.ИНАЧЕ КАЗАНО-НАПИСАНОТО Е
ЕДНО ДОБРО ПОЛИТИЧЕСКО ЕСЕ! :)
Отговор ·

4 · Харесва ми · 30 май в 03:56
Hristo V. Zlatkov · Virginia Tech
Това не е протест заради самия протест. Стига с тия кухи предложения за
платформи, визии и подобни.
Отговор ·

георги ст ефанов ·

1 · Харесва ми · 30 май в 08:52
Водещ коментатор

"Борбата е безмилостно жестока
борбата както казват е епична,
аз падам, друг ще ме смени и толкоз,
какво тук значи някаква си личност."

Студенте, май искаш да станеш "герой на нашето време". Слабичък си чичовото. И
много лек. Като се имаш за много ачигьоз, скочи след влака!
Отговор ·

4 · Харесва ми · 30 май в 01:52
георги ст ефанов ·

Водещ коментатор

За всеки случай, студенте, не си мисли, че прочетох /пре/писанието ти.
Просто по миризмата ми е ясно какви са напъните ти.
Отговор ·

2 · Харесва ми · 30 май в 01:57

Tony Gospodinov ·

Водещ коментатор · University of Northampton

Тая борба и на думи и на дела вече е приключила за вас.
Ще победим! Честна пионерска! хаха
Отговор ·

5 · Харесва ми · 30 май в 02:35

Veneta Koleva · ТУ - София
Стефанов ти си глупак.
Отговор ·

4 · Харесва ми · 30 май в 03:22

Преглед на още 2
Milena Petkova Petkova ·

Водещ коментатор · Milan, Italy

УСПЕХ !!!
Отговор ·

4 · Харесва ми · 30 май в 22:35

Lyubo Ivanov · ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив
Подкрепям призива да се замислят всички, за защита правото на достоен
живот.Младите са нашето бъдеще, ние, по-старите сме техния пример, искаме или не.
Затова нека им помагаме да вървят по пътя, а ние да им дадем опита си от ударите,
които сме понесли по този път. И да не ги насочваме по пътя на насилието, защото и
най-справедливата революция е насилие. Ние ще ги подкрепяме винаги, те са децата
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най-справедливата революция е насилие. Ние ще ги подкрепяме винаги, те са децата
ни.
Отговор ·

3 · Харесва ми · 31 май в 01:31

Eugenia Dimitrova ·

Водещ коментатор

“Оставка на Кабинета Орешарски...........Съберете се в неделя, не за да събаряме
правителства и да викаме против нещо си. Елате за да защитим достойно, своето
право на нормален живот!"
В началото е оставка на кабинета Орешарски, в края няма да събаряме правителства кое от двете. Така изразена позицията е малко шизофренна. Лично на мен ми е
интересно какво предлагате, защото вашата позиция в момента е "не знам как да е, но
така не е". Как точно предлагате да защитим достойно своето право на нормален
живот? И още един въпрос- къде ви е откритото писмо до медиите за оставка на
правителството на Борисов.
Отговор ·

3 · Харесва ми · 30 май в 06:40
Влад имир Робинзонов ·

Водещ коментатор · ВИСИ София

Позицията е: комунистите ВЪН от България!!!
Отговор ·

2 · Харесва ми · 30 май в 23:06

Georgi Dankov · ВМЕИ Варна
Когато човек пише писмо ,обикновено се подписва с името си. В противен случай
остава усещането за анонимност. Кои сте Вие господа организатори и кой Ви "дърпа"
конците.
Отговор ·

3 · Харесва ми · 30 май в 08:24
Влад имир Робинзонов ·

Водещ коментатор · ВИСИ София

Зад тях стои 60% от българския народ, който не гласува на последните
избори, изразявайки по този начин несъгласието са комунистите да
продължават да издевателстват над него!
Отговор ·

3 · Харесва ми · 30 май в 23:11

Любомира Д икова · ВИАС
Аз лично смятам, че всички политици имат респект само ако знаят, че излизайки навън
ги чака дъжд от гнили домати. Колкото и крайно да звучи.
Отговор ·

3 · Харесва ми · 30 май в 11:08

Силвия Михайлова ·

Водещ коментатор · 69 СОУ Д. Миленков

Г-н Асен Генов,защо се "казвате" Тони Господинов??? :)
Отговор ·

2 · Харесва ми · 30 май в 16:23

Todor Ivanov · Sofia, Bulgaria
!!!!
Отговор ·

2 · Харесва ми · 30 май в 03:07

Румяна Ст ойчева
"В проспериращите държави също ги има, но поради различният манталитет на
обществото, към което спадат и политици, и управляващи, разбира се, там нещата
стоят другояче. Там хората от властта също се облагодетелстват, но преди да го
направят дават на народа. Ако народа е сит, на никой няма да му прави кой знае
какво впечатление, че управниците се облагодетелстват." - Ето с този начин на
мислене не може да се гради истински силна, просперираща и демократична държава
(ще ме извините, много сте ми симпатични и аз лично ще дойда на протеста срещу този
кабинет, защото той е срам за България и заплаха за българите.) Точно млади хора да
разсъждават по един такъв "минималистичен" начин - не е добре. Принципите са
затова, за да се следват и винаги да търсят своята максимална реализация в
действителността. Това става с непрекъснатото тяхно отстояване, за тях
непрестанно се воюва (на работното място, на улицата пред нас и накрая и на
площадите - разбира се) - ето това не сме научили като общество. Постоянен натиск
отдолу - това е начинът, по който проспериращите общества са станали такива. (Тук
роля, разбира се, има и възпитанието). Иначе всичките ни конституционни права ще си
останат на хартия... и си остават.
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Отговор ·

1 · Харесва ми · 30 май в 22:20

Ташко Ст оянов
На някой хрумна ли му че се иска разрешение за събиране на обществени места на
голяма група от хора!Иначе пак ще кажат че е незаконно!
Отговор ·

1 · Харесва ми · 30 май в 02:13
Милко Болград ов · Собственик, управител, работник и пр. във фирма
Деском
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Отговор · Харесва ми · 30 май в 07:01

Косьо Манев ·

Водещ коментатор · Магнаурската школа

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664913116868216&set=a.510817268944469.
138737.510814182278111&type=1&relevant_count=1 Баба ми ще гласува за ГЕРБ ! :)
Отговор · Харесва ми · 31 май в 23:50
Marya Yankova
http://e-burgas.com/archives/50748
С тайни операции Орешарски спестил милиарди от външния дълг
Отговор · Харесва ми · 31 май в 14:08
Мария Николова · 128 СОУ "Алберт Айнщайн"
http://www.peticiq.com/v/13930285/V998DJ
Отговор · Харесва ми · 31 май в 23:53
Yordan Yordanov ·

Водещ коментатор · Работи в Млад Меринджей

Радвам се на такива млади, активни хора, които се борят за кауза. Поздравления.
Една малка забележка - има правописни грешки, които трябва да не съществуват в
едно официално писмо. Дано повече млади хора подлрепят тази или подобни каузи.
Отговор ·

37 · Харесва ми · 29 май в 15:15
Aleksandar Yanarov · Coventry University
Не, че се заяждам, но и ти имаш правописна(клавиатурна, може би)
грешка. Иначе да, и аз подкрепям каузата.
Отговор ·

10 · Харесва ми · 29 май в 15:53

Toncho Bonev · College of Karlovo
ИЗБОРИТЕ СА НЕЗАКОННИ още ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ.
От този сайт изберете препратката "ОСНОВНИ ПРАВА" и после го четете
целия.
Законът за изборите ПОТЪПКВА НАШИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА.
Предайте нататък тоя сайт - хората не знаят ОСНОВНИТЕ СИ ПРАВА!
http://justice.bg-market.com
Отговор ·
Pecata Petrov ·

1 · Харесва ми · 30 май в 11:09

Водещ коментатор

Браво! Там сме със сигурност!
Отговор ·

15 · Харесва ми · 29 май в 15:52

Lyudmil Krumov Mateev · Технически университет - София
Izcyalo podkrepyam tazi iniciativa i tai-kato ne sam v Bulgaria , predlagam vsichki spodelyashti
tazi iniciativa , da protestirame pred saotvetnite posolstva i konsulstva . Az shte buda na
02.06.2013g. pred konsulstvoto na R.Bulgaria vav Balencia !
Отговор ·

14 · Харесва ми · 29 май в 15:48
Николай Христ ов · ВСУ "Черноризец Храбър"
нека малко да се поогледаме, да поизчакаме, да видим алтернативата
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нека малко да се поогледаме, да поизчакаме, да видим алтернативата
каква е и т.н. Стратегия някаква може би. Аз съм за дори и крайни мерко
защото ако трябва да чакам още 20 години няма да мога и разхождаща се
стачка ще ми е трудно да направя
Отговор ·

3 · Харесва ми · 29 май в 23:05

Desislava Yordanova · Balchik
Какво да чакаме, като им свърши мандата да се оправдават като другите,
че им било наследство от предното правителство. До кога, ще ги търпим
да се оправдават един с друг. Този филм сме го гледали многократно вече
лентата се претърка вече не става и за гледане!
Отговор ·

6 · Харесва ми · 29 май в 23:30

д имит ъ р пет ров ·

Водещ коментатор · Medical University of Varna

ami da vidim dali 6te vkarat nqkoi v zatvora ot prednoto pravitelstvo dali 6te
zapo4nat da rabotqt za naroda 1 mesec i 6te stane qsno kakvo sa namisli li
Отговор ·

2 · Харесва ми · 29 май в 23:51

Преглед на още 1
Емил Д имит ров · CEO & Founder във фирма Auto3P Bulgaria
Момче, заел си се с нещо сериозно и вече твърде много хора са заявили подкрепата си.
Адмирации за куража и енергията ти. Моля те, не разваляй всичко това с неграмотно
написано писмо. Аз не можах да го дочета докрай, заради безобразните правописни и
стилистични грешки. И тъй като съм сигурен, че няма нужда от специална обосновка
на инициативата, май е по-добре не да редактираш, а изцяло да махнеш писмото. Още
повече, че си го обявил като "Официално писмо до медиите". Аз не бих желал моята
подкрепа да стои под това писмо и ако не го махнеш или промениш, аз ще оттегля
подкрепата си.
Отговор ·

7 · Харесва ми · 30 май в 00:03
Krasi Kolev
Ти кой беше
Отговор ·

5 · Харесва ми · 30 май в 00:16

Margarita Uchkynova · Plovdiv, Bulgaria
Тогава не е ли по-редно да предложите услугите си и да редактирате
написаното, щом подкрепяте идеята? Не мисля, че зад една общонародна
цел може да стои човек, който би се оттеглил заради подобна обосновка.
(Без претенция за правопис и стилистика на коментара си, на нивото на
Вашия.)
Отговор ·

10 · Харесва ми · 30 май в 03:34

Емил Д имит ров · CEO & Founder във фирма Auto3P Bulgaria
Странно. По-скоро си мислех, че някой ще ми каже Благодаря. :) С найдобри чувства - не подценявайте невежеството! Утре може да
съжалявате.
Отговор ·

1 · Харесва ми · 30 май в 05:33

Преглед на още 6
Kristina Blagoeva
Bravo Junachi, VGERMANIA ima okolo 5 miliona Turzi no nqma nito edna Turska partiq v
parlamenta, sugurno nqkoi shte Kaje ." ama nashite Turzi sa rodeni vav Balgariq, 2 a Turzite v
Germaniq sa veche ot TRETO pokolenie, nqma dori i Evreiska PG, vapreki sluchkite prez
wtorata stevovna voina i povecheto evrei sa rodeni v Germaniq dori i do deseto pokolenie,
Dori si spomnqm kogato Erdogan beshe v Germaniq predloji na Merkel da se uchi Turski v
uchilishte a tq mu otgovori, che shte se uchi kogato v Turziq se uchi nemski. A kakvo e v
Parlamenta vav BG, Nazisti, Turzi, Komunisti i Mutri ... JALKO MNOGO JALKO; STISKAM VI
PALZI I S DWETE SI RAZE:))))))))))
Отговор ·

7 · Харесва ми · 30 май в 06:33

Vanio Angelov · SWU "Neofit Rilski" Blagoevgrad
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Здравейте, циркаджии!
Готвите се за поредната шоу програма ли ? Давайте!
Но знайте, че единствения шанс да пребъде българщината за поколенията след нас е,
ние, сега, да избием всички политици предатели в парламента, защото те са виновни
за разрухата в България!
СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!
Отговор ·

5 · Харесва ми · 30 май в 09:47

Georgi Kupenov · ГПЧЕ "Екзарх Йосиф"
Xайде, стига вече плачковци, мрънковци и други такива!
Aко нямаме ясни и постижими цели, искания и решения на проблемите: "не занимавайте
социума със съществуването си!" Същите сте като депутатите, много говорите много
позирате - нищо не прaвите, на никого не помагате само натрапвате присъствие.
Hе на парламентарна България, не на президентска България, не на България на
протестантите! Да на България на мислещите и идейни хора!
Отговор ·

5 · Харесва ми · 30 май в 10:56
Ginka Vasileva · Varna, Bulgaria
ТЕ ...МИСЛЕЩИТЕ И ДЕЙНИТЕ .....са отдавна зад граница :(
Отговор ·

1 · Харесва ми · 30 май в 21:24

Ст ефани Соколова · УАСГ- гр.София (UACEG Sofia)
"Представяме ви писмо от организаторите на протеста, изпратено до редакцията на
BLOGNEWS.BG"...Хах, познайте кой бил "собственика" на сайта, публикувал
"официалното писмо" до медиите от организатора на протеста - Тони Господинов. Их,
че е готино да си пишеш, да си пращаш, да си приемаш и накрая сам да се публикуваш!
Истински съвременен Маншон/Полуобувка/Мъхеста брада!!!" DOMAIN NAME:
blognews.bg
requested on: 30/04/2013
processed from: 30/04/2013
activated on: 15/05/2013
expires at: 30/04/2014
registration status: Registered
REGISTRANT:
Toni Gospodinov
bul. Tsar Osvoboditel 38
SLIVEN, 8800
BULGARIA ......... За все още невярващите на очите си вижте снимка от регистъра на
BG домейните http://i.imgur.com/Sem5gbT.jpg . Тази справка може да си направите и
сами: https://www.register.bg .
Отговор ·

3 · Харесва ми · 31 май в 00:50
Whoever You Like
Добре, но това какво доказва освен наистина очевидното? Само по себе си
това не е нещо лошо нали? Все едно да си имаш радио и да си говориш по
него каквото си искаш.
Отговор · Харесва ми · 31 май в 13:34

Irena Krastanova
Браво млади хора, с вас сме!!!
Отговор ·

2 · Харесва ми · 30 май в 10:47

Ilia Tonev · Lycée français n° 9 Alphonse de Lamartine
Изключително съжалявам, че няма да мога да се включа физически в протеста,
поради това че не съм в България. Ще опитам да изпълня част от дълга си като
разпространявам тази инициатива до всеки, който познавам, а живот и здраве от
началото на юли ще съм редом с вас пред парламента. Горд съм с хора като вас, които
са готови да се борят за този народ срещу всичките хомофоби, пациенти, олигарси и
мутри, които ни управляват. Нашите родители не успяха да се преборят с тях, ако не
го направим ние ще се затрием като нация. Успех и здраве на всички трезво мислещи
хора!
Отговор ·

2 · Харесва ми · 31 май в 09:50
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Megito Anastasova · Varna
ако не успеем и ние ще сме на мястото на нашите родители, ще гледаме
как децата ни бягат от БЪЛГАРИЯ
Отговор · Харесва ми · 31 май в 13:19
Sherry Topal · Houston Community College System
Ne haresvash onzi ne haresvash tozi, no ne kazvash kogo haresvash, hayde pak 6te svalim
pravitelstvoto , a posle kogo shte kachim na vlast?
Отговор · Харесва ми · 31 май в 23:40
Преглед на още 7
С оциална прист авка на F acebook

109 comments to ОФИЦИАЛНО ПИСМО до медиите от организатора на
протеста искащ “Оставка на Кабинета Орешарски”

29.05.2013 at 22:15
Yordan Yordanov says:
Радвам се на такива млади, активни хора, които се борят за кауза. Поздравления. Една малка
забележка – има правописни грешки, които трябва да не съществуват в едно официално
писмо. Дано повече млади хора подлрепят тази или подобни каузи.
Reply

29.05.2013 at 22:53
Aleksandar Yanarov says:
Не, че се заяждам, но и ти имаш правописна(клавиатурна, може би) грешка. Иначе да, и
аз подкрепям каузата.
Reply

30.05.2013 at 18:09
Toncho Bonev says:
ИЗБОРИТЕ СА НЕЗАКОННИ още ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ.
От този сайт изберете препратката "ОСНОВНИ ПРАВА" и после го четете целия.
Законът за изборите ПОТЪПКВА НАШИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА.
Предайте нататък тоя сайт – хората не знаят ОСНОВНИТЕ СИ ПРАВА!
http://justice.bg-market.com
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Reply

29.05.2013 at 22:15
Yordan Yordanov says:
Радвам се на такива млади, активни хора, които се борят за кауза. Поздравления. Една малка
забележка – има правописни грешки, които трябва да не съществуват в едно официално
писмо. Дано повече млади хора подлрепят тази или подобни каузи.
Reply

29.05.2013 at 22:48
Lyudmil Krumov Mateev says:
Izcyalo podkrepyam tazi iniciativa i tai-kato ne sam v Bulgaria , predlagam vsichki spodelyashti tazi
iniciativa , da protestirame pred saotvetnite posolstva i konsulstva . Az shte buda na 02.06.2013g. pred
konsulstvoto na R.Bulgaria vav Balencia !
Reply

30.05.2013 at 6:05
Николай Христов says:
нека малко да се поогледаме, да поизчакаме, да видим алтернативата каква е и т.н.
Стратегия някаква може би. Аз съм за дори и крайни мерко защото ако трябва да чакам
още 20 години няма да мога и разхождаща се стачка ще ми е трудно да направя
Reply

30.05.2013 at 6:30
Desislava Yordanova says:
Какво да чакаме, като им свърши мандата да се оправдават като другите, че им било
наследство от предното правителство. До кога, ще ги търпим да се оправдават един с
друг. Този филм сме го гледали многократно вече лентата се претърка вече не става и за
гледане!
Reply

30.05.2013 at 6:30
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Desislava Yordanova says:
Какво да чакаме, като им свърши мандата да се оправдават като другите, че им било
наследство от предното правителство. До кога, ще ги търпим да се оправдават един с
друг. Този филм сме го гледали многократно вече лентата се претърка вече не става и за
гледане!
Reply

30.05.2013 at 6:51
димитър петров says:
ami da vidim dali 6te vkarat nqkoi v zatvora ot prednoto pravitelstvo dali 6te zapo4nat da rabotqt
za naroda 1 mesec i 6te stane qsno kakvo sa namisli li
Reply

30.05.2013 at 9:45
Красимира Тодорова says:
Николай Христов НЕ МИСЛИТЕ ЛИ ЧЕ ДОСТАТЪЧНО ЧАКАХМЕ ИЛИ ПОСЛЕ ПАК
ЩЕ ТЪРСИМ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ…
Reply

29.05.2013 at 22:52
Pecata Petrov says:
Браво! Там сме със сигурност!
Reply

29.05.2013 at 23:02
Петранка Николова says:
Призовавам вече избраното правителство да си ходи с мир и не хвърля младото ни
поколение в историческо …. Страшно !!!! Горещо !!!! Парещо !!!
Reply
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29.05.2013 at 23:22
Любомир Величков says:
Прекрасни млади хора!Във вас остава последната надежда за някаква промяна,за тръгване в
положителна посока.Дълго жадувана и неизменно упорито подменяна надежда.Подкрепям
изцяло. Поклон.
Reply

30.05.2013 at 5:25
Cvetana Savova says:
Бог да бди над вас,млади българи!!!!!!!!
Reply

30.05.2013 at 3:54
Nikola Hristov Trendafilov says:
Аз съм с ТЕБ!!!
Reply

30.05.2013 at 4:04
Stefan Stefanov says:
да ги свалиме тия кожодери,муцуни
Reply

30.05.2013 at 4:39
Natali Krasteva says:
Този не е добре
Reply

30.05.2013 at 5:21
Lili Boyadjieva says:
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZRpOcihGIJoJ:www.blognews.bg/%3Fp%3D178&hl=bg&gl=bg&strip=0

21/44

6/7/13

ОФИЦИАЛНО ПИСМО до медиите от организатора на протеста искащ "Оставка на Кабинета Орешарски" | BlogNews.bg - Новини и Анализи

Меко казано,Натали…
Reply

30.05.2013 at 5:21
Lili Boyadjieva says:
Меко казано,Натали…
Reply

30.05.2013 at 7:32
Оставка на "Кабинета Орешарски" says:
И бих ли могъл да чуя вашите доводи за това твърдение?
Reply

30.05.2013 at 9:42
Inko Burgelof says:
Момче…мога ли да те попитам…и да ми отговориш, ако можеш! Какво точно искаш и
какво предлагаш ….Защото цялото ти писание ми е познато от писанията по време на
предишните протести. Много приказки и нищо конкретно…без визия какво и как
трябва да се направи.
Reply

30.05.2013 at 15:06
VIP-BG.info says:
Браво, пич.
Reply

30.05.2013 at 15:55
Hristo V. Zlatkov says:
Inko Burgelof Предлагам, който нема мозък да вдене за какво иде реч в писмото – да не
се обажда. Така ще спести време и нерви на себе си и околните. Това предлагам като
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визия. Благодаря.
Reply

30.05.2013 at 5:00
Aneta Ilieva says:
Незнам кого ще предложите! Май някой ви е платил за тази работа!
Reply

30.05.2013 at 6:27
Momchil Kyurkchiev says:
Да, аз с удоволствие ще му платя. България има нужда от млади и будни хора, които да
мислят за доброто на всички останали. Не е ли така?
Reply

30.05.2013 at 5:27
Ivelin Konstantinov says:
Не е зле написано но тия уточнения тип оправдания относно политическа поръчка могат да
бъдат лесно туширани ако г-н Господинов покаже написано и разпространено от него
официално писмо “Оставка на Кабинета Борисов”защото както каза самият той
непримиримостта му не е от вчера а и голямата вина за незавидното положение на по
голямата част от населението в България носи т.нар. управление на ГЕРБ .В противен случай
връх взема предположението за политическа поръчка още повече че кабинета на Орешарски
току що встъпи в длъжност и за успеха на едно управление съдим за неговите резултати така
че повод за подобни протести не може да бъде нито управлението на новото правителство
нито неговите резултати .Господинов покажете и докажете че нямате нищо общо с предното
управление за да има повод да Ви повярвам.
Reply

30.05.2013 at 5:41
Tsonka Kostadinova says:
Ивелине, има смисъл в думите ти. Но и ти помисли – могат ли изроди да създадат
нормално същество? Виж кой създава правителството, виж какви хора влизат в него.
Погледай ги как се държат, как се държаха вчера в парламента, послушай ги как
говорят. Пеевски, крещящият Местан (иначе така мазен и равен), Орешарски –
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абсолютно лишен от диалогичност, макар че го представиха именно като страшно
откликващ на всякакви разумни забележки и искания от различни съсловия, Станишев
– лепящ етикети, натякващ, набиващ в мозъците на хората фрази, изрази, които трябва
да останат там и да промиват. За кога да ги чакаме да показват резултати – та не показа
ли Орешарски какво може като финансист, на кого му спряха фондовете, кой не успя да
се противопостави на олигархични интереси, на кръгове, батковци, братковци, галеви,
гергови, златеви… Всяко тяхно упражнение във властта, за нас е 4 години от
единствения ни живот. Бяхме на двайсет, когато им давахме шанс и ги чакахме да им
видим резултатите. Станахме на 40 и разбрахме, че те ограбиха живота ни. Нула
изчакване вече. Роденото от изроди е изродено и криво. Това е.
Reply

30.05.2013 at 7:11
Inko Burgelof says:
Цонке, пропусна как се държаха другарите господа от една партия която бе изгонена от
властта през зимата. Не съм партийно обвързан с никоя партия, но и не съм съгласен
на "улична демокрация". В нормалния свят, когато някой иска нещо…трябва да каже
какво точно иска и каква алтернатива предлага за да се постигне това което иска.
Такива неща все още не съм нито прочел нито чул от никой. Протестира се, просто
заради самите протести. Това момче искащо оставката на правителството което още
няма 24 часа живот, не споменава нищо, което би решило проблемите натрупани от 24
години и най-вече от управлението на мутромилиционерщината през последните 4.
Просто зад такива "простести" стоят нечии партийни интереси както видяхме на току
миналите избори.
Reply

30.05.2013 at 8:35
Красимира Вълчева says:
Проблемът идва от там, че тези хора ги видяхме какво могат и освен да си въртят още
по-нагло далаверите друго няма да правят. Този кабинет от "експерти" не струва. Как
може спортният министър да няма никакво спортно образование или спортна кариера
и иска да прокарва "учебници по майчин език в училищата" и то не по избор, а
задължително; министъра на вътрешните работи пък говори за европроекти и като я
питат за работата на МВР прехвърля топката на неин колега; министър-председателят
пък е обиколил половината партии като цветарка и е лесна пионка на по-висши от
него. Едно говореха сега друго правеха. Политиците трябва да се притиснат до край, за
да се вслушват в желанието и нуждите на народа, а не да си гледат техните интереси и
гърла.
Reply
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30.05.2013 at 8:41
Диана Вичева says:
Tsonka Kostadinova И аз подкрепям всичко което сте казали госпожо Костадинова
.Писна ми вече да ни управляват безмозъчни същества чиято цел е само заграбването
на каквото е останало .А междувременно докато те си крадат и лъжат народа за подобро бъдеще , той да си мизерства , младите хора търсят спасение в развитите
европейски страни и всичко си дърпа с пълна сила назад . Не щем вече обещания
искаме действия , искаме да живеем добре в собствената си държава . Искаме да си
върнем братята и сестрите от другите страни .Не искаме повече да виждаме сълзите на
майките ни докато говорят с тях по СКАЙП .Искаме да си върнем загубените мигове
заедно .Не искаме племенниците ни да ни казват тук ни е добре , но ни е мъчно за
България ! Искаме си държавата и хората , които я напуснаха !
Reply

30.05.2013 at 9:13
Margarita Uchkynova says:
Inko Burgelof , Това момче на 24 часа живот и аз с няколко дена по-голямата от него,
както и много други като нас израснаха в една нестабилна държава. От гимназията
учителката ни по история и етика и право изнасяше лекции, колко важно е да се
гласува. И аз гласувам. Всеки път и се надявам, че ще стане по-добре. Че идеята да
напусна България няма да е единствената алтернатива за нормален живот. И да, какво
можем да предложим ние на по 20 + години конкретно да се свърши в парламента?
Ами не много от нас могат, но не ни е и работа да мислим как точно правно
иконституциално се правят промени. Затова ходим на избори и гласуваме доверието
си на хора, които смятаме, че могат да представляват нашите интереси и виждания.
Никой от нас не е длъжен да дава подобни обяснения. И не. Не ходим на протеста
само, за да протестираме против правителството, а за да заявим лична позиция. За да
покажем, че искаме поне нашите деца да пораснат в една нормална държава. Да не
стават свидетели на семейни скандали, понеже мама и тате нямат парички за хляб, ток
и вода. Вие и вашето поколение не успяхте да промените състоянието на тази държава.
За това Ви моля най-учтиво да се обръщате малко по-достойно към тези, които се
опитват да поправят грешките на поколение, което е мълчало от както ние сме се
родили и ни е оставило да тънем в мизерия 24 години.
Reply

30.05.2013 at 10:39
Miroslav Petrov says:
Ивелине … не е необходимо да се дава време на едно правителство , скалъпено на
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базата на задкулисни договорки . От 2005-а година гласувам за АТАКА … но това
което Волен направи , е национално предателство . Не приемам по този начин да
подменя волята на народа . Не съм гласувал за АТАКА , за да доведе на власт
правителство на БСП и ДПС .
Reply

30.05.2013 at 13:02
Георги Стоянов says:
знев ли как им викат на хора като тебе:"ДЪРВЕНИ ФИЛОСОФИ"…..други коментари са
излишни…ИВЕЛИНЕ за теб се отнася универистетски сладур…
Reply

30.05.2013 at 14:39
Васил Букорещлиев says:
нека да допълня Цонка – Не бива да забравяме за седянката на Г-на -другаря Орешарски
по време на най-голямата стачка за последните 24 години- учителската. И "гениалното"
решение на Г-н Орешарски в стил "Империята отвръща на удара" да се въведе
делигиран бюджет + увеличаване на броя на учениците от 26 на 29 ;А резултата е :
тотален спад на мотивацията на ученици и учители за качествено образование –
оценката "на знанията " на ученика може да е за -3, аз му пиша 3 за да остане в нашето
училище, за да не премине в друго защото заедно с него там отиват по единния
държавен стандарт 1438 лв; ето това е "гения"- г-на пардон другаря Орешарски
Reply

30.05.2013 at 15:10
VIP-BG.info says:
Ivelin Konstantinov ·
Дрън-дрън, та пляс. Вината носи Партията -майка, която назначи капиталистите и
шефовете на силовите групировки и не е пускала властта до 2009 г.
Reply

30.05.2013 at 5:28
Валентин Христов says:
Ей тия пичове ще им еб……разкажат играта на управлявашите,стига да не се полакомят за
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някой лев.Браво на такива БЪЛГАРИ!
Reply

30.05.2013 at 5:34
Ivelin Konstantinov says:
Апропо когато искаш да свалиш нещо което не е започнало да работи редно е да посочиш
негова алтернатива в противен случай си на път да отвориш дверите на хаоса а това е
напълно противоположна теза на тази за защита на правото на нормален живот.Ако ще
правим революции и граждански войни нека поне знаем какъв ще е крайния резултат и какви
ще са последствията в противен случай Луи XV го е казал простичко"След нас и потоп"
Reply

30.05.2013 at 5:55
Nikolai Petrov says:
напълно подкрепям младите хора,бъдещето е тяхно,а доколкото за съмненията на някой хора
ми се струва че те този филм неса го гледали за разлика от нас.Какво може да се очаква от
една необявена тройна коалиция в най-уродливия и вид ПОМИСЛЕТЕ
Reply

30.05.2013 at 7:03
Stefan Vasilev says:
pylnata istina- voina s politizi i oligarsi
Reply

30.05.2013 at 7:17
Blaga Laleva says:
Ха! Писмото е блокирано!
Reply

30.05.2013 at 7:03
Емил Димитров says:
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Момче, заел си се с нещо сериозно и вече твърде много хора са заявили подкрепата си.
Адмирации за куража и енергията ти. Моля те, не разваляй всичко това с неграмотно
написано писмо. Аз не можах да го дочета докрай, заради безобразните правописни и
стилистични грешки. И тъй като съм сигурен, че няма нужда от специална обосновка на
инициативата, май е по-добре не да редактираш, а изцяло да махнеш писмото. Още повече,
че си го обявил като "Официално писмо до медиите". Аз не бих желал моята подкрепа да
стои под това писмо и ако не го махнеш или промениш, аз ще оттегля подкрепата си.
Reply

30.05.2013 at 7:16
Krasi Kolev says:
Ти кой беше
Reply

30.05.2013 at 10:34
Margarita Uchkynova says:
Тогава не е ли по-редно да предложите услугите си и да редактирате написаното, щом
подкрепяте идеята? Не мисля, че зад една общонародна цел може да стои човек, който
би се оттеглил заради подобна обосновка.
(Без претенция за правопис и стилистика на коментара си, на нивото на Вашия.)
Reply

30.05.2013 at 12:33
Емил Димитров says:
Странно. По-скоро си мислех, че някой ще ми каже Благодаря.
– не подценявайте невежеството! Утре може да съжалявате.

С най-добри чувства

Reply

30.05.2013 at 13:11
Lina Petkova says:
Чак пък толкова правописни грешки няма, по-скоро неправилно боравене с пълния и
краткия член, но груби правописни грешки, вече ежедневно, виждаме и в най-големите
медии, така че… това не е основание човек да си оттегля подкрепата, ако разбира се не
се търси само претекст за това
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Reply

30.05.2013 at 14:10
Васил Букорещлиев says:
аман от правилно говорещи и пишещи и вискокобразовани юпита и тарикати –
седянкаджии и…… не пречете на младите да искат достоен живот тук и сега
подкрепям УСПЕХ
Reply

30.05.2013 at 14:10
Васил Букорещлиев says:
аман от правилно говорещи и пишещи и вискокобразовани юпита и тарикати –
седянкаджии и…… не пречете на младите да искат достоен живот тук и сега
подкрипям УСПЕХ
Reply

30.05.2013 at 14:10
Васил Букорещлиев says:
аман от правилно говорещи и пишещи и вискокобразовани юпита и тарикати –
седянкаджии и…… не пречете на младите да искат достоен живот тук и сега
подкрепям УСПЕХ
Reply

30.05.2013 at 7:06
Velin Tsekov says:
М.Миков: ПУамен ВасиУев Орешарски…закУех се!
Reply

30.05.2013 at 8:36
Stefka Ivanova says:
i az se zakueh
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Reply

30.05.2013 at 7:23
Даниела Петрова says:
Протест срещу АЕЦ Белене, протест срещу вдигане на пенсионната възраст, протест срещу
изучаването на турски език като майчин, да се учи като чужд. Искане за вдигане на доходите
по сектори, браншове и професии веднага.
Reply

30.05.2013 at 8:26
Аз Съм Българче says:
Господин Цацаров демонстрира олигархичната си обвързаност още с първите си действия!
Вместо да изкара на подсъдимата скамеика тез заради които всеки ден България губи 2
милиона лева, той се захваща с политически чистки!!! НИЕ ИСКАМЕ ДА ВИДИМ
ВИНОВНИЦИТЕ КОИТО ДОКАРАХА БЪЛГАРИЯ ОТ 30-тата най развита икономически
държава в света до състояние на абсолюютна бедност. Тези които прогониха 3 милиона
българи извън България по икономически причини! 1989 г България беше 9 Милиона сега
сме само 6…
Reply

30.05.2013 at 17:57
Lubomir Vitchev says:
Подкрепям Аз Съм Българче на 100% !!! Тези същите са виновниците за това че народа
ни е беден.Те ни ограбиха най-нагло и ще продължават да го правят !!!Те са главните
виновници за всичките ни беди,които сполетяха държавата ни !!! Тези хора са
безродници,хора работещи за чужди интереси и против интересите на народа ни.ТЕЗИ
ХОРА БИВШИ И НАСТОЯЩИ ПОЛИТИЦИ ОТ БСП,ГЕРБ,ДПС,А СЕГА И
АТАКА,ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗБЕСЕНИ ПО ПЛОЩАДИТЕ !!! ВЕДНАГА ЗАМЯНА
НА ВСИЧКИ МАГИСТРАТИ С МЛАДИ ХОРА,КОИТО ДА НЯМАТ РОДНИНСКИ
ВРЪЗКИ С КОМУНИСТИ И ДРУГИ ПАРТИИ ЗА ДА ТРЪГНАТ НЕЩАТА И ДА
БЪДАТ ОСЪДЕНИ ВСИЧКИ КРАДЦИ.ИЗМИТАНЕ НА ВСИЧКИ СТАРИ МУЦУНИ
ОТ ПОЛИЦИЯТА И АРМИЯТА,САМО МЛАДИ ХОРА ДА ЗАЕМАТ ТЕХНИТЕ
МЕСТА ЗА ДА НЯМА КОИ ДА ГИ ПОДКРЕПЯ И ПАЗИ.ХОРА,ТЕЗИ БЕЗРОДНИЦИ
СА 1% ОТ НАС И СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ГИ ИЗМЕТЕМ ЗА ЕДИН ДЕН – ВСИЧКИ
ДО ЕДИН,ЗАЕДНО С ПОДДРЪЖНИЦИТЕ ИМ !!!!!
Reply
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30.05.2013 at 8:30
Мариана Атанасова says:
Млади приятели, подкрепям протеста поради следното:
1. Раждането на това правителство е плод на най-грозните политически пазарлъци и
комбинации.
2. БСП като мандатоносител не поема никакви отговорности. Какво значи програмно,
експертно и т.н. правителство? Нали всяка партия се явява с програма на изборите. Кой ще
носи отговорност при провал?
3. Притеснявам се от ситуацията "Вълци да пазят овцете". Сега ще тръгнат проектите като
Белене и др. … Така че Господ да ни пази!
4. За младите хора /освен децата на олигарсите/ няма бъдеще в България. Така че борете се за
правата си.
Reply

30.05.2013 at 8:33
Dimitar Mitev says:
Прочетох писмото.Това,което искаш да бъде ,го имаше,но не си бил роден.После се изроди в
някаква степен дали заради криворазбрана демокрация, или поради целенасочена атака
срещу съществуващия тогава социалистически начин на живот,който не беше лошо
подреден,но налагаше доста ограничения.Аз не разбирам кое те е предизвикало да реагираш
толкова крайно,след като това което се случи вчера е съвсем нормален и демократичен
процес.Сидеров изрази позиция,която много хора не очакваха,но това беше негова позицияспоред мен абсолютно отговорна и сигурен съм,че добре премислена.В политиката,както и в
живота,не винаги стават нещата така,както ни се иска.Всеки може да изрази мнението си под
една или друга форма-дали съгласие,или неодобрение-чл.39(1) от Конституцията:Всеки има
право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово-писмено,или устно,чрез
звук,изображение,или по друг начин. Но чл.32(2)гласи:Това право не може да се използва за
накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена
промяна на конституционно установения ред,към извършване на престъпления,към
разпалване на вражда,или към насилие над личността.Границата е много тънка.Народът
казва-един прави свадба,друг точи брадва.Можеш ли да ме убедиш,че на 21 години си
достатъчно пораснал да правиш революция.Мисля,че дори и Команданте Че е бил поголям,а други са били и времената.Пиша това с голямо уважение,но и със съмнения.
Reply

30.05.2013 at 9:13
Yordan Neshev says:
Димитре когато един лидер на политическа партия излъже 250-300 000 свой
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избиратели и ги е убедил че има кауза и че тази кауза е за / тяхно добро/ и след
изборите се извърти не на 360 градуса ами на 480 градуса , какво очакваш от тези
излъгани избиратели – да си купят килимчета , да се надупят и да удрят главата в
земята ли ?
Reply

30.05.2013 at 9:40
Красимира Тодорова says:
ТУК НИКОИ НЕ ГОВОРИ ЗА РЕВОЛЮЦИЯ ,А ПРАВОТО ДА ИЗРАЗИШ ПОЗИЦИЯ.
СЛЕД КАТО ОБЕЩАНИЯТА И ИЗПЪЛНЕНИЯТА ИМ НЯМАТ ДОПИРНИ ТОЧКИ А
НАПРОТИВ СА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОЛОЖНИ ТОГАВА КАКВА СПОРЕД
ВАС ТРЯБВА ДА Е РЕАКЦИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ…МОЖЕ БИ ТРЯБВА ДА
СКЛОНИМ ГЛАВА И ДА СМЕ В ГОТОВНОСТ ЗА ГИЛОТИНАТА…
Reply

30.05.2013 at 8:39
Katya Georgieva says:
Подкрепям ви !Разбирам жаждата ви за нормален живот, дано вие, младите хора на България
успеете да извоювате това, което ви се полага. Бъдете силни и непримирими !
Нека стане истина:" Б
Reply

30.05.2013 at 8:50
Dafinka Atanasova says:
Г-н Цацаров като почва да съди депутати да осъди и Масларова Станишев и той е в кюпа да
не се прави на невинен другите от БСП дето искат белене също те са неблагодарници защо се
занимават само с ГЕРБ НА ЛИ ВЕЧЕ ГИ НЯМА КАКВО ИСКАТ ОЩЕ
Reply

30.05.2013 at 8:52
георги стефанов says:
"Борбата е безмилостно жестока
борбата както казват е епична,
аз падам, друг ще ме смени и толкоз,
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какво тук значи някаква си личност."
Студенте, май искаш да станеш "герой на нашето време". Слабичък си чичовото. И много лек.
Като се имаш за много ачигьоз, скочи след влака!
Reply

30.05.2013 at 8:57
георги стефанов says:
За всеки случай, студенте, не си мисли, че прочетох /пре/писанието ти. Просто по
миризмата ми е ясно какви са напъните ти.
Reply

30.05.2013 at 9:33
Оставка на "Кабинета Орешарски" says:
Абе аз и не искам такива, като теб да го четат. Съберете се на Бузлуджа и влезте там в
оная чиния и се махнете всичките до един. Отидете на МАРС и си стройте там псевдосоциализЪма, само без мене!
VENCEREMOS
Reply

30.05.2013 at 10:22
Veneta Koleva says:
Стефанов ти си глупак.
Reply

30.05.2013 at 8:53
Petko Todorov says:
В правителство "Орешарски":
- Жената на министъра на културата е министър на здравеопазването.
- Мъжа на Мая Манолова е министър.
- Жената на Местан – министър.
- За министър на проектирането бе предложен топ-аферист, а после бе заменен от другаря му
по стая.
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- Министъра на околната среда е жена на осъден за източване на държавния резерв..
Reply

30.05.2013 at 8:53
Petko Todorov says:
В правителство "Орешарски":
- Жената на министъра на културата е министър на здравеопазването.
- Мъжа на Мая Манолова е министър.
- Жената на Местан – министър.
- За министър на проектирането бе предложен топ-аферист, а после бе заменен от другаря му
по стая.
- Министъра на околната среда е жена на осъден за източване на държавния резерв..
Reply

30.05.2013 at 9:13
Ташко Стоянов says:
На някой хрумна ли му че се иска разрешение за събиране на обществени места на голяма
група от хора!Иначе пак ще кажат че е незаконно!
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply
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30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
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Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply
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30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
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Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 14:01
Милко Болградов says:
Те ВИНАГИ ще казват, че е незаконно това, което не им харесва.
Reply

30.05.2013 at 10:07
Todor Ivanov says:
!!!!
Reply

30.05.2013 at 10:07
Stanimir Atanasov says:
…нищо лично но не мислите ли че е редно да се даде някакво време за да можем да кажеме
че правителството "Орешарски" трябва да бъде свалено(това според вас). А вие Тони бихте
ли изложили мотивите си за исканата от вас оставка на правителството, моля не ме
разбирайте погрешно аз не се застъпвам за никой в случая просто искам да има нещо реално
и абсолютно адекватно във вашите искания. Какво според вас следва ако сегашното
правителство подаде оставка, идва ГЕРБ….това според вас добре ли е…това ли искате
всичко да се поватаря до безкрай. Желая ви успех, а при разумни доводи и аз се включвам в
неделя.
Reply

30.05.2013 at 15:50
Hristo V. Zlatkov says:
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Не мислим. http://nepolitkorektno.wordpress.com/
Reply

30.05.2013 at 18:23
Slawi Takeff says:
ДА, идва ГЕРБ ! И това е добре. Ще се повтаря докато не се изчистим от ДС-ари и
комуняри. Лустрация!
Reply

30.05.2013 at 10:56
Dafina Rashkova says:
ТОНИ ГЕНОВ,ПРОЧЕТЕТЕ ДОБРОНАМЕРЕНО КОМЕНТАРИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВИ
ПИСМО И ВЗЕМЕТЕ ПОЛЕЗНОТО ОТ ВСИЧКИ!ПРОТЕСТ ЗАРАДИ САМИЯ ПРОТЕСТ?
АМИ ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ,ИЗДИГНЕТЕ НОВИ И ДОСТОЙНИ ХОРА!ПО ПРАВИЛАТА
НА ДЕМОКРАЦИЯТА МОЖЕ И ДА ВИ ГЛАСУВАМЕ ДОВЕРИЕ.ИНАЧЕ КАЗАНОНАПИСАНОТО Е ЕДНО ДОБРО ПОЛИТИЧЕСКО ЕСЕ!
Reply

30.05.2013 at 15:52
Hristo V. Zlatkov says:
Това не е протест заради самия протест. Стига с тия кухи предложения за платформи,
визии и подобни.
Reply

30.05.2013 at 11:00
Margarita Uchkynova says:
Изчетох маса коментари. Видях главно нападки. Въпросът ми е защо? Нали всички сме на
мнение, че положението на народа български е непоносимо вече? Защо оправдавате
политиците, правителствата, партиите при все, че сме ги видели всички какво могат? Или се
захващате за правописни, пунктуационни, или стилистични грешки в текста. Нима хората,
които ги допускат нямат право на публичен протест? Грешката в случая не е на автора на
текста, а на редактора, които е допуснал публикацията в този вид. Да протеста е найлогично, което може да се случи след изборите. Схеми повече не желаем. И колкото и
негативни коментари да има НИЕ МЛАДИТЕ хора, настоящето и бъдещето на държавата ще
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продължим да протестираме и да се бунтуваме. Да търсим правата си и, за да не ни се налага
да бягаме в чужбина. Нещо, което поколенията преди нас забравиха с нашето раждане.
Търпяхте 24 години едно и също и ни отгледахте в семейства, в които скандалите за
семейния бюджет са ежедневие. Стигна се до там, че пенсионерите с мизерните си пенсии
помагат на децата и внуците си. Не ми се струва редно. И ми писна от въпроси "Тогава как
предлагаш да се промени ситуацията, като протестираш?". Просто. Като продължа да
протестирам и да не се съгласявам с "по-малкото зло". Не е моя работа да казвам как и да го
обосновавам законово. За това ходя на избори и давам гласа си за тези, които смятам, че ще
представят и подкрепят моите интереси и възгледи, за това как функционира една правова
държава. Аз не съм специалист, че да давам препоръки, решения и т.н. Ако бях щях да се
боря за място в парламента и да внасям промените заедно със съмишленици. Но не съм. Аз
съм гражданин на тази държава и изявявам гражданската си позиция и недоволство от
случващото се. Не хулете младите, а ги подкрепете, защото от нас зависят вашите старини. Не
успяхте да направите по-добро за нас до момента. Поне ни подкрепете сега, за да не ни
изгубите по чужбина.
Reply

30.05.2013 at 11:09
Nadya Vassileva says:
пак ли протести???
Reply

30.05.2013 at 11:09
Nadya Vassileva says:
пак ли протести???
Reply

30.05.2013 at 11:30
Tsvetanka Lilova says:
Подкрепяме ВИ!Борете се за ВАШЕТО БЪДЕЩЕ !Те без принуда няма да се откажат от
привилегиите си!
Reply

30.05.2013 at 12:31
Vihren Kalinov says:
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На кого ли вече му пука? http://www.bulgariautre.bg/2013/05/30/169924voyna_v_neta_da_ima_li_polumesets_v_bulgarskia_gerb
Reply

30.05.2013 at 13:29
Rumiana Penkova says:
Първи стъпки на депутатите и правителството : промени свързани с регламентираните
подслушвания. Мисля че много ги е страх да не бъдат подслушани и информациата да стигне
до медиите. Затова страшно се бърза да се организира работа така ,че да не научаваме какво
говорят за нас гласоподавателите.
Второто много важно нещо с което се заемат е да върнат цигарения дим в заведенията.
Много се бърза. Да сме болни, да умираме по-бързо ,да намаляваме,че да няма кой да им
пречи да си играят играта.
Третото нещо което прочетох е учебниците в БЪЛГАРСКИТЕ училаща да бъдат дублирани и
на турски език. Та децата на гласоподавателите на ДПС да ходят на училище с два учебника.
По-нелепо нещо скоро не бях чела.Който не е разбрал това го предлага новата СПОРТНА
министърка,която по образование е българистка.
А новата министърка на ОБРАЗОВАНИЕТО е ЛЕКАРКА.
Има и още. Четете в Интернет. Но и това стига да се отиде на протест.
Reply

30.05.2013 at 13:33
Kristina Blagoeva says:
Bravo Junachi, VGERMANIA ima okolo 5 miliona Turzi no nqma nito edna Turska partiq v parlamenta,
sugurno nqkoi shte Kaje ." ama nashite Turzi sa rodeni vav Balgariq, 2 a Turzite v Germaniq sa veche ot
TRETO pokolenie, nqma dori i Evreiska PG, vapreki sluchkite prez wtorata stevovna voina i povecheto
evrei sa rodeni v Germaniq dori i do deseto pokolenie, Dori si spomnqm kogato Erdogan beshe v
Germaniq predloji na Merkel da se uchi Turski v uchilishte a tq mu otgovori, che shte se uchi kogato v
Turziq se uchi nemski. A kakvo e v Parlamenta vav BG, Nazisti, Turzi, Komunisti i Mutri … JALKO
MNOGO JALKO; STISKAM VI PALZI I S DWETE SI RAZE:))))))))))
Reply

30.05.2013 at 13:33
Kristina Blagoeva says:
Bravo Junachi, VGERMANIA ima okolo 5 miliona Turzi no nqma nito edna Turska partiq v parlamenta,
sugurno nqkoi shte Kaje ." ama nashite Turzi sa rodeni vav Balgariq, 2 a Turzite v Germaniq sa veche ot
TRETO pokolenie, nqma dori i Evreiska PG, vapreki sluchkite prez wtorata stevovna voina i povecheto
evrei sa rodeni v Germaniq dori i do deseto pokolenie, Dori si spomnqm kogato Erdogan beshe v
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Germaniq predloji na Merkel da se uchi Turski v uchilishte a tq mu otgovori, che shte se uchi kogato v
Turziq se uchi nemski. A kakvo e v Parlamenta vav BG, Nazisti, Turzi, Komunisti i Mutri … JALKO
MNOGO JALKO; STISKAM VI PALZI I S DWETE SI RAZE:))))))))))
Reply

30.05.2013 at 13:40
Eugenia Dimitrova says:
“Оставка на Кабинета Орешарски………..Съберете се в неделя, не за да събаряме
правителства и да викаме против нещо си. Елате за да защитим достойно, своето право на
нормален живот!"
В началото е оставка на кабинета Орешарски, в края няма да събаряме правителства – кое от
двете. Така изразена позицията е малко шизофренна. Лично на мен ми е интересно какво
предлагате, защото вашата позиция в момента е "не знам как да е, но така не е". Как точно
предлагате да защитим достойно своето право на нормален живот? И още един въпрос- къде
ви е откритото писмо до медиите за оставка на правителството на Борисов.
Reply

30.05.2013 at 15:24
Georgi Dankov says:
Когато човек пише писмо ,обикновено се подписва с името си. В противен случай остава
усещането за анонимност. Кои сте Вие господа организатори и кой Ви "дърпа" конците.
Reply

30.05.2013 at 16:06
Деян Христов says:
Подкрепям – явно в България всичко се случва по трудния начин – 50% от хората не уважиха
изборите и затова електоратът на БСП и ДПС си избра правителство – сега е ред да покажем,
че има и нормални хора в тази държава…
Reply

30.05.2013 at 16:47
Vanio Angelov says:
Здравейте, циркаджии!
Готвите се за поредната шоу програма ли ? Давайте!
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZRpOcihGIJoJ:www.blognews.bg/%3Fp%3D178&hl=bg&gl=bg&strip=0

42/44

6/7/13

ОФИЦИАЛНО ПИСМО до медиите от организатора на протеста искащ "Оставка на Кабинета Орешарски" | BlogNews.bg - Новини и Анализи

Но знайте, че единствения шанс да пребъде българщината за поколенията след нас е, ние,
сега, да избием всички политици предатели в парламента, защото те са виновни за разрухата
в България!
СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!
Reply

30.05.2013 at 17:47
Irena Krastanova says:
Браво млади хора, с вас сме!!!
Reply

30.05.2013 at 17:56
Georgi Kupenov says:
Xайде, стига вече плачковци, мрънковци и други такива!
Aко нямаме ясни и постижими цели, искания и решения на проблемите: "не занимавайте
социума със съществуването си!" Същите сте като депутатите, много говорите много
позирате – нищо не прaвите, на никого не помагате само натрапвате присъствие.
Hе на парламентарна България, не на президентска България, не на България на
протестантите! Да на България на мислещите и идейни хора!
Reply

30.05.2013 at 18:08
Любомира Дикова says:
Аз лично смятам, че всички политици имат респект само ако знаят, че излизайки навън ги
чака дъжд от гнили домати. Колкото и крайно да звучи.
Reply

30.05.2013 at 19:49
Branco Ramirez says:
ЕМИ ДА ТИ ГО НАЧУКАМ ВЕ , ПЕДЕРАСТ може пък да ти харесам !!!
Казвам се Порьо Порев, на 22 години съм и не съм студен..
Reply
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