
СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ДОСТОЕН ТРУД 
 

/публикувано на 07.10.2019 в България/ 

 

В деня – 07 октомври,– в който се отбелязва Световният ден за достоен труд, и в 

стил господин Алън Дълес да „почетем” и тези, които упражняват най-тежката и 

изнурителна професия: 

 

 

ОБЯВА 
 

„Тараш и Присвояване” НПО 
/НПО – невиновна престъпна организация/ 

 

Обявава неработно място 

за 

 

ПОЛИТИК – БАНДИТ 

 

Основни изисквания: 

18 и повече години 

Визуално бляскава ценностна система с  отрицателна морална хигиена; 

Отчетлива орална дикция с насока към директното его-изтъкване; 

Умения за представяне на общественото недоволство през илюзията на лъжата; 

Способности в поли-милиционерско-прокурорско-съдийското беззаконие; 

Работа в екип и/или в група; 

Желание за иновативност на стари кражбарски схеми, за поглъщане на активи и 

прилагане на нови умения в присвояването. 

 

Преимущество ползват кандидатите, притежаващи отлични: 

Родоотстъпничество; 

Предателство; 

Егоцентричност; 

Първенющина; 

Скачаемост; 

Безскруполност; 

Експертна некадърност; 

Безхаберие и безотговорност; 

Склонности за изпадане във всякакви по вид и род зависимости. 

 

Осигуряват се: 

Бюро-кражбация; 

Място в системното беззаконие; 

Охрана  и превозни средства. 

 

Владеене – задължително – на поне един от следните езици: 

Индивидуален кокшкарски; 

Групов кражбарски; 

Организирано-обирджийски; 

Универсално-грабителски. 

 

Работно време: 

7/24/365 х 4 

 

Заплащане: 

Плюс безкрайност. 

 

Вероизповедание: 

Финикийско с култ към клептоманията. 

 

http://www.lalev.bg/press/20191005/20191005.pdf


Бонуси: 

Място у местния парламент или кмет, областен управител, депутат, министър и т.н.; 

Мандат – 1ви, 2ри, 3ти и т.н.; 

Фирмичка – офорка... и т.н. 

 

!!! С вступор се разглеждат: 

Лица притежаващи морал, съвест и чест. 

* Кандидатури на лица, вярващи във върховенството на закона не се разглеждат! 

* Библията, Конституцията и всякаква литература, относно основните права, 

върховенството на закона и пр., са забранени! 

 

! Неустойки: 

При проблясък на честност – „инцидент”; 

При повторно провинение – „случаен” отстрел. 

 

П.П. Днес на шега, а утре – реалност ли?!? 

... или до кога ще виждаме истината и ще я търпим? 

 

Искрено Ви пожелавам: 

Честен и достоен труд в България! 

Достойно възнаграждение в България! 

Почтен начин на живот в България! 

Честит празник – където и да сте!!! 
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