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Моля ви, не ме занимавайте с хориста - аз 
говоря с ръководителя на хора, не говоря с 
хориста.

Министърът на културата 
Вежди Рашидов поддържа ниво

В най-прекрасния сезон в Париж - пролет-
та, попаднахме в слънчево лятно време с 
цъфнали дръвчета, отрупани с бели и розо-
ви цветя. Няма да описвам красотата му, 
защото тя е всеизвестна и бляскава. Еле-
гантността и вкусът на парижани са ненад-
минати. Сравненията с тях с нашата малка  
бедна държава са нелепи. И ненужни. Това, 
което може да достави само тъга, трябва да 
бъде игнорирано, за да можем да имаме 
някакво национално самочувствие. В този 
смисъл двете събития, организирани от най-
оплювания български министър, единстве-
ния неетнически българин министър на кул-
турата, са ненадминати по мащаб и по 
сърце, с което са организирани.

Писателката Милена Фучеджиева 
подкрепя Вежди Рашидов и идейно, 

и етнически, и ботанически

Сега, факт е, и аз не се крия, че имам имот 
и селска къща в Паталеница, аз не се крия. 
На мое име. Нали, защото сега, като стане 
зелено, като ти се покажат розите, това-оно-
ва, да седнеш вънка, уникално е. Разбираш 
ли ме? Аз съм решил да си направя една 
селска къща с една помощна пристройка, 
сега ще ви покажа документите. Там сме си 
направили оранжерия да си садим розови 
домати и краставици.

Кметът на Пазарджик Тодор Попов 
умилява с разказ за провинциалните си 

владения, които включват къща 
от 420 кв. м, фитнес и покрит басейн

Става дума не за газовия хъб, а за газо-
вия пъб на Бойко Борисов, в който може да 
си поговорим на тема газови доставки, а той 
ще ни рисува трасета, докато ние си пием 
бирата. Няма да стане никакъв хъб по този 
начин. Има гръцка поговорка: “Ако искаш 
някой да не свърши нещо, накарай го да 
говори за него!” Така че пъбът за разговори 
е готов.

Според бившия министър Румен Овчаров 
дори най-важните въпроси трябва 

да се обсъждат в приятна 
и неформална обстановка

След като сложиха камери в автомобили-
те, досега не сме имали случай на заловен с 
подкуп служител. Като в “Биг Брадър” сме. 
Колегите станаха стриктни и внимателни. 
Имахме един случай на подаден сигнал от 
гражданин, че наш служител взема нещо с 
ръка от шофьор, който е спрял. Оказа се, че 
водачът подава визитката си на полицая, 
когото познава. Апелирам всички наши слу-
жители да бъдат стриктни и внимателни.

Началник на отдел “Пътна полиция” 
в СДВР Тенчо Тенев се притеснява 

да не започнат и визитните картички 
да се печатат на хартия за банкноти 

Ботаническа градина

Х
У

Д
О

Ж
Н

И
К

 И
В

А
Й

Л
О

 Ц
В

ЕТ
К

О
В

Лидерът на ДСБ Радан Кънев порицава 
и възпитанието, и хранителните навици
на охраняваните:

В. “Новинар” 
връща 

риториката 
от преди 10 

ноември

В. “Телеграф” 
за последните 

тенденции в търговията 
с недвижими имоти

Знаем, че има 
служители на 
НСО, които 
изпращат за 
кисело мляко. 
Това е унижение 
за тях и за 
данъкоплатеца 
едновременно.©
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В. “Стандарт” поглежда в чашката на съседите


