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Не става ясно дали от Реформаторския 
блок ще правят “Бяла книга” за кабинета 
“Орешарски”. Но със сигурност могат да 
съставят синя книга само с репликите, 
които са изговорили един срещу друг. 
Дебела книга.

Политологът Борис Попиванов 
следи изкъсо издателската 
дейност в новия парламент

Тези дни с Мишо Миков си спомняхме 
как беше наложен плоският данък. Беше 
ни съобщено на едно заседание на МС и 
партньорите в “Евксиноград”. Не знам кога 
го взеха това решение, но ни го сервираха 
там. Като схванах за какво става дума, бях 
много учуден, а Миков даже реагира остро 
и ни покани да излезем навън да пушим.

Според Стефан Данаилов 
в менюто на скъпите резиденции 

има и някои недотам вкусни блюда

Мисля, че задължителното гласуване 
няма да донесе нищо добро на политиче-
ската ни система. Знаете, че ние, българите, 
задължителното не го правим качествено. 
Ако карате българин да прави нещо наси-
ла, той го прави на инат. 

Депутатът от ДПС Янко Янков е готов 
да пише оценки за качествено 

приближаване до урната и правилно 
пускане на бюлетината 

Пари в България има. Банките са задръс-
тени с пари. Голямото предизвикателство 
пред това правителство е как парите да 
излязат от сейфовете и да се вложат в раз-
лични производства.

Шефът на парламентарната бюджетна 
комисия Менда Стоянова формулира 
новия девиз: “Пари има, действайте!”

Като хора българите са дружелюбни, но 
в институциите се случват уникални неща. 
Отиваш да си плащаш сметката за ток и 
питаш защо е толкова голяма. А ти казват: 
“Това е, плащайте!” А защо е така? Човек 
би трябвало да може поне да попита. Така 
че по някакъв начин всеки ден в България 
за мен е приключение. 

Според живеещия в Пловдив англичанин 
Фил Кърк и извън Камбоджа може да 

попаднеш в “Сървайвър”
 
На режисьорите в България рядко им се 

отваря възможност да снимат – горе-долу 
по веднъж на 7-10 години. Затова те гледат 
да не рискуват и си казват: този ще ми 
свърши работа за бияч, този - за любовни-
ка, другият - за смотания. Така ни набутват 
в някакви клишета и няма мърдане оттам. 

Асен Блатечки разяснява как се 
създава изпълнител на характерни роли

Америка е открита от мюсюлмани, а не 
от Христофор Колумб.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган 

е поразен от великомакедонска треска

Патетичен фронт
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Зам.-председателят на ДБГ Даниел Вълчев 
в ритъма на музикалната класация 
“Този да, този не”:

В. “Преса” за новите тенденции в туристическия 
бизнес

Кореспонденция 
на в. “Телеграф” 

от чакалнята
Решенията за коа-
лиционната поли-
тика на Реформа-
торския блок се 
вземат от разши-
рения Граждански 
съвет на формаци-
ята. А не от едно 
лице. Било то 
Радан, Гроздан, 
Иван, Петкан, 
Дюран Дюран.

Нови услуги на 
пазара на 

знанието е 
открил 

в. “Монитор”


