
Човечеството се 
намира в частична и 
потенциална Трета 
световна война. 
Какъв е този наш XXI 
век, който накара 
някои да забравят да 
мислят човешки, да 
загубят отдавна рав-
новесие от човешка 

алчност за власт и печалби? Кой би могъл 
да живее днес с несвито сърце от видимата 
опасност на не едно място по света да 
избухне пожарът на разрухата?
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Уважаеми проминистър-председател, и по 
законно славянски, както винаги се обръ-
щам, наречемна го министър-председател. 
Това е църковнославянска дума, когато ние 
извършваме наречение за ръкоположение в 
епископство на даден архимандрит. Това ще 
рече, че ще стане епископ. Това ще рече, че 
ние на 5 октомври вече ще знаем резултати-
те. Затова така се обръща църквата към 
народа, за да чуе православният български 
народ гласа на църквата.

Галактион Старозагорски бърза 
да “ръкоположи” Бойко Борисов 
за премиер още преди изборите 

Ние сме филантропи, но с катастрофич-
ния пул изкривяваме пазара. Хората малко 
тарикатски действат. Като дойдат наводне-
ния, викат: “Няма държава”, и искат 20-30 
хиляди лева от нея, а иначе, ако застрахо-
ват, го правят на данъчна оценка. Много 
трябва да внимаваме, иначе се превръща-
ме в популисти. Който няма, да му се пома-
га, но който има - да си плаща.

Самият Бойко Борисов обаче се страхува 
да не го заподозрат в популизъм

Няма лоши коалиции, има лоши хора, 
които ги правят. Политиката не е мръсна 
работа, тя е отговорна и неблагодарна. 
Става мръсна, когато я вършат мръсници. 

Призив за операция “Чисти ръце” 
и от бившия президент Желю Желев

Аз не съм мазохист и би било чудесно, 
ако можем да минем без увеличаване на 
възрастта, да се пенсионираме на 40 г. и да 
вземаме 1000 лв. пенсия. Само че хората са 
го казали - както и да се въртиш, гърбът ти 
все остава отзад. Ако някой си въобразява, 
че ще му се размине увеличаването на въз-
растта и на стажа за пенсия, или е голям 
наивник, или е голям лъжец.

Социалният експерт и бивш министър 
Иван Нейков никак не обича да увърта

Тенденцията от предходната година най-
вероятно ще бъде променена. Повишената 
средна скорост доведе част от ранените да 
преминат в загинали.

Леталните случаи по пътищата 
доведоха шефа на КАТ Антон Антонов 

до загуба на ума и дума

Именно защото съм социолог, не вярвам 
на изследвания. Те са просто една момент-
на снимка на реалността. Работил съм с 
данни и твърдя, че не е въпрос на доверие 
в изследвания, а на оценка и анализ.

Социологът Цветозар Томов вече 
не вярва и на собствените си очи

Трябва да ви кажа, че във волейбола 
мазен кокал няма. И ако имаше, ние 
щяхме всичките тези допълнителни сред-
ства да ги насочим към клубовете. Да им 
помогнем поне малко в мизерните усло-
вия, в които работят.

Положението е “кожа и кости”, жалва се 
председателят на Българската федерация 

по волейбол Данчо Лазаров
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Вицепрезидентът Маргарита Попова се 
тревожи за съдбата на цялото човечество:

Фолклорни напеви извират от страниците на 
в. “Стандарт”

В. “Телеграф” 
не уточнява 

дали съдията 
ги е и накърмил

Прогнозите на в. “Новинар” са винаги кратки и 
ясни
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