
Година XX, брой 874, Асеновград, петък, 3  март  - 9 март   2017 г. 8 страници  БЕЗПЛАТНО ИЗДАНИЕ

ДАНЪЧНИ 
ФАКТУРИ
само за 
48 часа
само за 
48 часа

КНИЖАРНИЦА

тел.: 0331/63 152
(срещу полицията)
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Баба Марта оцвети града

Корени на дървета изяждат 
тротоарите на улиците

Асеновградски улици 
остават почти без тро-
тоари заради корени на 
дървета, алармират чита-

тели на Asenovgrad.NET. 
"Корените са разрушили 
големи части от трото-
арите по улици в целия 
град, дори по централния 
бул. "България", оплакват 
се хората. Най-сложно 
се оказва положение-
то за майките с колички 
и хората с увреждания, 
които ползват патерици 
или инвалидни колички. 
"Кажете ни вие откъде да 
минем", възмущават се 
асеновградчани. За до-
казателство ни изпращат 

снимките, които вижда-
те тук. "Не стига, че пред 
тротоарите непрекъсна-
то и навсякъде е пълно с 
върволици от паркирани 
коли, ами вече и по тях 
не можем да се движим 
спокойно. А представете 
си какво може да се случи 
в късните часове на деня, 
когато вече се стъмва, 
или през нощта, ако чо-
век се връща от дискотека 
или някакво тържество", 
недоволстват те.

Аsenovgrad.NET

Околовръстният път 
на Асеновград, преми-
наващ край новия гро-
бищен парк, продължа-
ва да се превръща във 
все по-голямо сметище. 
Площта, заета от отпадъ-
ците, нараства убедител-
но и бързо. Последното 
почистване на нерегла-
ментираното сметище 

бе извършено с техника 
на Община Асеновград в 
началото на февруари. За 
по-малко от месец /към 
26.02.17 г./ състоянието 
на полето от двете страни 
на пътното платно вече е 
почти както беше по-ра-
но. 
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Днес отдаваме почит  
на героите от Освобождението

3 март / петък/ 2017 г.
11,00 ч. - Храм „Св.Димитър”

Панихида в памет на загиналите за 
Освобождението на България. 

Поднасяне на цветя на гроба на 
прапорчик Вишняков

11,30 ч. - площад  „Акад. Николай Хайтов”
Военен ритуал по издигане на 

националния флаг на Република 
България

Слово на д-р Емил Караиванов – кмет 
на община Асеновград

Празничен концерт на мъжка 
вокална формация „Аноним” и на 
фолклорен ансамбъл „Тракия”

Набират заявки от работодатели за 
обучение и заетост на безработни лица
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Утре: 

Традиционни 
кушии на 

Тодоровден
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Бохемският чар на 
футболиста Георги Манолов

Четете на страница   4

Представиха сайт, посветен 
на Тютюнева кооперация 

„Асенова крепост” 
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Гости от Австрия обсъждат 
инвестиционната среда

Засилват контрола по 
незаконните сметища



ПогледПоглед

Малкият Михаил Ка-
шидов от Асеновград 
страда от церебрална 
парализа и епилепсия.

Нуждае се от скъпо 
струващо лечение и ре-
хабилитация в чужбина.

Семейството му не 
може да се справи с на-
биране на средствата за 
лечението му.

Ако желаете, може 
да помогнете с изпра-
щане на sms с текст DMS 
MISHO на номер 17 777 с 
цена 1 лв.;
Дарителска сметка в 
„ПроКредит“ Банк
IBAN BG40 PRCB 9230 
1032 0907 32 / в лева/
IBAN BG66 PRCB 9230 
1432 0907 16 /в евро/
BIC : PRCBBGSF
на Михаил Иванов Ка-
шидов
PAY PAL: Svetla_
Kashidova@abv.bg

Благодарим от сърце!

Зов за помощ

Бул. България 98  
/до детски център „Арбор”/ 
Тел. 0898609285; 0888260402 

www.g-nbroker.com

ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ И 
ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, СПРАВКИ ПО 

КАДАСТРАЛНА КАРТА И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ 
УСЛУГИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1. Етаж от къща – 3-ти етаж
Адрес: гр. Асеновград, ул. „Оборище” 19
Площ: Застроена площ - 130 кв.м., Двор – 20 
кв.м., Избено помещение – 60 кв.м.
Цена: 168000лв. 

2. Парцел
Урбанизиран незастроен имот за жилищни 
нужди. 
Комуникация: Ток и Вода.
Адрес: общ. Асеновград, с. Тополово, ул. „Ал. 
Стамболийски” 8
Площ: 972 кв.м.  Цена: 6 000 евро.

3. Парцел
За стопански нужди със сгради. 
Комуникация: Ток и Вода.
Адрес:  гр. Асеновград, Стопански двор с лице 
към шосето 30м.
Площ: 972 кв.м. Цена: 225000 евро

4. Земеделска земя – гора
Адрес: общ. Асеновград, с. Горнослав, Вилна 
зона  ‘Св. Христ’.
Площ: 3010 кв.м. Цена: 7200лв. 

5. Къща – Триетажна с двор
Адрес: общ. Лъки, с. Дряново
Площ: 225 кв.м. Цена: 61000 лв.

6. Парцел
Незастроен имот със сменен статут за жилищни 
нужди, Вилна зона.
Адрес: общ. Асеновград, кв. Горни Воден, 
местност ‘Хортопи’
Площ: 1643 кв.м. Цена: 20700 евро. 

7. Неурегулиран парцел.

Адрес: общ. Асеновград, кв. Горни Воден, в 
близост до стадиона. С лице към пътя.
Площ: 1887 кв.м. Цена: 18900 евро. 

8. Неурегулиран парцел.
Адрес: общ. Асеновград, кв. Долни Воден, м-т 
‘Горна и Долна Вигла’. В горната част на квартала.
Площ: 2459 кв.м. Цена: 16200 евро. 

9. Земеделска земя
За стопански нужди, С лице към път 10м.
Адрес: общ. Асеновград, кв. Горни Воден, ул. 
„Св. Спас”, местност ‘Сингел’.
Площ: 1379 кв.м. Цена: 6200лв. 

10. Неурегулиран парцел - м-т 
Павлитатка.
Адрес: общ. Асеновград, кв. Горни Воден, в 
близост до кв. ‘Запад’.
Площ: 1300 кв.м. Цена: 13900 евро.
 11. Неурегулиран парцел - близо до 
язовира.
Адрес: общ. Асеновград, кв. Горни Воден, 
местност ‘Сингел’.
Площ: 3801 кв.м.  Цена: 16200 евро. 

12. Неурегулиран парцел
намира се над селото.
Адрес: общ. Асеновград, кв. Горни Воден,  
местност ‘Сингел’.
Площ: 1001 кв.м. Цена:  3000лв. 

13. Земеделска земя 
За стопански нужди
Адрес: общ. Асеновград, кв. Долни Воден, в 
близост до ‘Асеновградско шосе’.
Площ: 1901 кв.м. Цена:  5400 лв. 

14. Неурегулиран парцел
С лице към пътя 50м.
Адрес: общ. Асеновград, кв. Горни Воден, в 
близост до ‘ГСМ’.
Площ: 2199 кв.м. Цена:  29680 евро. 

15. Парцели
Незастроени имоти за жилищни нужди/стопански 
нужди - 5бр.
Адрес: общ. Асеновград, с.Патриарх Евтимово 
Площ: 710-800 кв.м. Цена:  3000 евро./бр

16. Офиси под наем 
над кафе „Макаби”, 
Адрес: бул.България. А.Димитров 

17. Апартамент
3 ет, петстаен с 2 тераси, непоследен.  С дървен 
паркет, камина с водна риза, външна изолация.
Адрес: гр. Асеновград, кв.Метоха.

Площ: 120кв.м.  Цена: 45 000 евро. 

18. Апартамент
3 ет, четиристаен с 2 тераси, непоследен. Ново 
строителство.
Адрес: гр. Асеновград, ул. Люляк, до Стадиона.
Площ: 184 кв.м. Цена: 65000 евро. 

19. Етаж от къща
3 ет.,четиристаен с 2 тераси, непоследен. 
Отопление с локално парно.
Адрес: гр. Асеновград, ул. Хан Аспарух 15 
Площ: 132 кв.м , приземие 32 кв.м.,1/3 от таван 
и двор 40кв.м.
 Цена: 105 000лв. 

20. Парцел
 Урбанизиран.  Жилищно застрояване до 10 м. 
/3ет./. С лице към улицата от двете страни  по 12м.
Адрес: гр. Асеновград, кв. „Св. Трифон’
Площ: 419 кв.м Цена: 16760евро.  

21. Парцел 
Урбанизиран.  Жилищно застрояване до 10 м. 
/3ет./. С лице към улицата от двете страни  по 12м.
Адрес: гр. Асеновград, кв. „Св. Трифон”
Площ: 386 кв.м Цена: 15440евро. 

22. Парцел 
Урбанизиран.  Жилищно застрояване до 10 м. 
/3ет./. С лице към улицата от двете страни  по 15м.
Адрес: гр. Асеновград, кв. „Св. Трифон”
Площ: 373 кв.м Цена: 14920евро.  

23. Парцел 
Урбанизиран.  Жилищно застрояване до 10 м. 
/3ет./. С лице към улицата от двете страни  по 12м.
Адрес: гр. Асеновград, кв. „Св. Трифон’
Площ: 361 кв.м Цена: 14440евро. 

24. Парцел 
Урбанизиран.  Жилищно застрояване до 10 м. 
/3ет./. С лице към улицата от двете страни  по 12м.
Адрес: гр. Асеновград, кв. „Св. Трифон”
Площ: 442 кв.м Цена: 17680евро. 

25. Земеделска земя
 Лозе.- за стопански нужди. Кат 9
Адрес: гр. Асеновград, м-т ПАРАКОЛОВО
Площ: 1289 кв.м   Цена: 1500лв.   

26. Парцел
Урбанизиран. Незастроен имот за жилищни 
нужди. 
Адрес: гр. Асеновград, до кв. „Изток”  - близо 
до водоема
Площ: 1630 кв.м Цена: 32600евро.

29. Земеделска земя 

за стопански нужди
Адрес: гр. Асеновград, м-т ПАРАКОЛОВО /
Тополски път/
Площ: 1743 кв.м. Цена: 2620 лв

30. Земеделска земя
за стопански нужди
Адрес: гр. Асеновград, м-т ПАРАКОЛОВО /
Тополския път/
Площ: 3995 кв.м. Цена: 6000 лв

31. Земеделска земя
за стопански нужди, зад Стопанския двор.
Адрес: гр. Асеновград
Площ: 2945 кв.м. Цена: 3000 лв.

32. Земеделска земя
за стопански нужди
Адрес: гр. Асеновград, зад магазин за бонбони 
„Алпи”
Площ: 11170 кв.м. Цена: 6000 лв

33. Етаж от къща
2-ри, непоследен, с три спални, голяма кухня 
+ хол, перално помещение, тоалетна и баня, 2 
тераси. Към етажа има включено мазе. Солиден 
гредоред.
Адрес: гр. Асеновград
Площ: 114 кв.м. Цена: 75000лв. 

 34. Парцел в регулация
Жилищно застрояване  до 15м. /5ет./. С 
канализация, водопровод, 45 м., с лице към 
улицата от едната  страна и 15м. към улица от 
другата . 
Адрес: гр. Пловдив, ул. Юндола, кв. 
Хр.Смирненски.
Площ: 619 кв.м Цена: 77 375 лв.

35. Парцел
Урбанизиран за жилищно строителство С лице 
към ул. Гагарин 20м.
Адрес: с. Червен, общ.. Асеновград, м-т КРАЙ 
СЕЛО
Площ: 1132 кв.м. Цена:  12000 лв.  

36. Земеделска земя
За стопански нужди. Кат 3
Адрес: с. Баня, общ. Несебър, обл. Бургас, м-т 
АЛАНЯ
Площ: 1818 кв.м. Цена: 4900 евро.

37. Неурегулиран парцел. 
Адрес: с. Баня, общ. Несебър, обл. Бургас, м-т 
СУБАШ
Площ: 7999 кв.м. Цена: 108000 евро.

38. Апартамент
Тристаен, непоследен. Две спални, дневна с 

трапезария и кухня, баня, отделно тоалетна, 
коридор, две тераси, изба 9 кв.м. 
Площ: 98 кв.м. /чиста площ/ Цена: 52000 евро.

39. Неурегулиран парцел
Имотът се намира в кв.'Запад', между бл. 102 
и бл.103. Лесен достъп през междублоковото 
пространство. Електрозахранване и ВиК в близост 
до парцела. В съседство има изградена двуетажна 
жилищна сграда. 
Адрес: гр.Асеновград, кв. „Запад”
Площ: 2000 кв.м. Цена: 60000 лв.  

40. Парцел
В регулация. Граничещ с бензиностанция 'Петрол' 
на пътя Асеновград-Кърджали.
Адрес: гр.Асеновград, кв. „Изток”
Площ: 1100 кв.м. Цена: 33000лв

41. Парцел
УПИ,  За жилищно застрояване, находящ се в 
кв.Запад до бл.8/5. Лице към ул.Хан Кардам. 
Адрес: гр.Асеновград, кв. „Запад”
Площ: 344-356 кв.м./4бр.
 Цена: 44900лв/бр.

42. Парцел
Намира се в бивш стопански двор. С построена 
сграда в него - 330 кв.м. Състои се от 
производствено помещение, две стаи - за офиси, 
баня , тоалетна, стая за почивка на персонала. Има 
трифазен ток, вода. 
Адрес: с. Козаново, обл. Пловдив
Площ: 1422 кв.м. Цена: 150000лв.
 или Под наем: 600лв/месец

43. Неурегулиран парцел
Имотът се намира в кв.'Запад', между бл. 102 
и бл.103. Лесен достъп през междублоковото 
пространство. Електрозахранване и ВиК в близост 
до парцела. В съседство има изградена двуетажна 
жилищна сграда. 
Адрес: гр.Асеновград, кв. „Запад”
Площ: 1402кв.м. Цена: 35000лв.

44. Земеделска земя
За стопански нужди. Имотът се намира над селото, 
по пътя за св. „Кирик”, над Ракетната площадка.С 
възможност за сроеж до 50 кв.м. 
Адрес: гр.Асеновград, кв. Горни Воден.
Площ: 2773 кв.м. Цена: 5000 лв.

45. Дава се под наем
Сутеренен етаж. Две стаи с обособена кухня, баня 
и тоалетна. Обзаведени. Готови за живеене. В 
района на църква "Св.Архангел Михаил".
Адрес: гр.Асеновград, кв. Изток
 Наем: 170лв./мес.

46. Дава се под наем
Мансарден етаж в кооперация, 4 ет. Две стаи 
с кухня, баня и тоалетна. Обзаведен. Гогов за 
живеене. В района на Социални грижи.
Адрес: гр.Асеновград Наем:: 130лв./мес.

47. Дава се под наем
Сутеренен етаж, Две стаи поотделно, всяка с 
обособена баня и тоалетна към нея и отделен 
вход. Обзаведени. Готови за живеене. В района на 
Социални грижи.
Адрес: гр.Асеновград
 Наем: 70лв./мес. За едната стая
 Наем: 100лв./мес. За другата стая

48. Земеделска земя
За стопански нужди. Имотът се намира в местност 
ГУДЯ.
Адрес: общ.Асеновград, с. Червен
Площ: 1940 кв.м. Цена: 1746 лв.  

49. Земеделска земя
За стопански нужди. Имотът се намира в местност 
КАНТОНА. 
Адрес: общ. Асеновград, с. Червен
Площ: 3700 кв.м. Цена: 3330 лв.  

50. Земеделска земя
За стопански нужди. Имотът се намира в местност 
ГЬОЛКЪРА.
Адрес: общ. Асеновград, с. Куклен
Площ: 500 кв.м. Цена: 1000 лв.  

51. Земеделска земя
За стопански нужди. Имотът се намира в м-т 
КРИВА НИВА. С лице 10м. към пътя.
Адрес: общ. Асеновград, с. Куклен
Площ:  900 кв.м. Цена: 1000 лв.

52. Парцел
Урбанизиран за промишлено строителство. 
Ниско застрояване – до 10м. Намира се близо до 
‘Запрянови’.
Адрес: гр. Асеновград, промишлена зона
Площ:  3395 кв.м. Цена: 34630 евро

52. Земеделска земя
За стопански нужди. Местност КАЦАРЯ. 
Промишлена зона. Намира се до ‘Полигруп’.
Адрес: гр. Асеновград, промишлена зона
Площ:  3456 кв.м.  Цена: 28200 евро   

 53. Парцел
Урбанизиран, За жилищно строителство. Ниско 
застрояване до 10 м. /3ет./. Местност ШКИЛОВО.
Адрес: гр. Асеновград, Тополския път
Площ:  300 кв.м. Цена: 30600 лв. 

Хроника в черно

Пет кражби от леки автомобили за 
ден, две от тях в Асеновград

Заради стотина лева и 
кафемелачка: Взломна кражба в 

магазин

20-годишен с обвинение за 
разпространение на дрога, спипали 

го с марихуана в бельото

Двама тийнейджъри задържани за 
грабеж в района на автогарата

44-годишен мъж от Асеновград се оплакал в 
районното управление, че на бул. "България" от 
Мерцедеса му било откраднато портмоне с 200 
лева, 50 евро, златна монета и лични документи. 
Друг асеновградчанин (52 г.) пък разказал пред 
служителите, че в периода 18 - 23 февруари на 
същия булевард било разбито Реното му, от кое-
то е отнета акумулаторна батерия.

Сигнал за взломна кражба от магазин раз-
следват служителите на реда в Асеновград. Спо-
ред първоначалната информация, в нощта сре-
щу неделя от търговския обект били отнети 180 
лева, кафемелачка и други вещи, всичко на обща 
стойност 600 лева. При огледа е установено, че 
посегателството е извършено след разбиване на 
прозорец. Образувано е досъдебно производ-
ство и работата по случая продължава.

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда 
обвинителен акт спрямо 20-годишния Борис Б. 
за това, че е държал наркотично вещество с цел 
разпространение и за това, че е попречил на 
полицаите да изпълнят задълженията си и да му 
извършат проверка.

През лятото на 2016-та в Асеновград двама 
полицейски служители предприели действия по 
извършване на проверка на младежа, който се 
намирал в лек автомобил Мерцедес. След като 
разбрал, че ще му бъди извършен личен обиск 
за наличие на наркотици, Борис побягнал. След 
кратко преследване по улиците, той бил задър-
жан. При обиск в бельото му били намерени две 
полиетиленови опаковки с близо 15 грама ма-
рихуана.

Двама непълнолетни извършители на грабеж 
са задържани за 24 часа в полицията в Асенов-
град, съобщиха оттам. Около 20:15 часа снощи 
служителите на реда реагирали на сигнал, по-
стъпил на спешен телефон 112. 55-годишна жена 
разказала, че в района на автогара в града две 
момчета издърпали от ръцете й дамската чанта, 
в която имало мобилен телефон, 160 лева и лич-
ни документи и побягнали. При организираните 
незабавни заградителни действия полицейски 
екип заловил двама асеновградчани, на 16 и 17 
години. По случая е започнато досъдебно про-
изводство, уведомена е районната прокуратура.

Кандидат-депутати 
от БСП за България 

откриха предизборната 
си кампания

В Асеновград офици-
ално бе открита предиз-
борната кампания на 
кандидатите за народни 
представители от коа-
лиция „БСП за България” 
за 17-и МИР – област 
Пловдив. В тържество-
то взеха участие вода-
чът на листата Георги 
Търновалийски, Манол 
Генов от община Асе-
новград, Йордан Попов 
от община Куклен, Ата-
нас Тумбалев от община 
Стамболийски, Виолета 
Христодулова от общи-
на „Марица” и Димитър 
Георгиев от земедел-
ския съюз „Александър 
Стамболийски”.

„В нашето лого „По-

искай промяната!” се 
съдържа същността на 
идеята ни какво трябва 
да се случи в бъдеще, 
каза в словото си пред-
седателят на общин-
ската партийна органи-
зация Енко Найденов. 
„Поискай промяната!” 
означава да разбием се-
гашния модел на упра-
вление. Неслучайно 
съдбата ни предоста-
ви номера, с който да 
участваме в интеграл-
ната бюлетина – № 10. 
Ние като партия винаги 
се целим в десетката и 
този път смятам, че ще 
ударим десетката и ще 
победим ГЕРБ.”

АsenovgradNews.com

Избори 2017

Община Асеновград,  
Област Пловдив

На основание чл.127, ал.1 във връзка 
с чл. 22, ал.4 от ЗУТ, Община Асеновград

ОБЯВЯВА
На 09.03.2017 година (четвъртък) 

от 13.30 часа в зала 517 на Община 
Асеновград ще се проведе 
обществено обсъждане на Проект 
за изменение на ПУП – план за 
регулация и застрояване за УПИ 
І-за комплексно застрояване 
кв.9 и улица с о.т. 28б-о.т.25 
по регулационния план на  
гр. Асеновград.

Поканват се всички граждани 
и организации, регистрирани 
на територията на Общината да 
вземат участие в обсъждането.

От стр. 1
На мястото с просто 

око и отдалече могат да 

се забележат от чували и 
малки торбички със смет 
до електроуреди, гуми, 
постелки, храна, че дори 
и стари счупени и разгло-
бени автомобили. Засега 
няма данни за заловени 
или глобени нарушители, 
които изхвърлят отпадъ-
ците си извън регламенти-
раните за целта места.

„За съжаление, това 

Гости от Австрия обсъждат 
инвестиционната среда

На работно посеще-
ние при кмета на община 
Асеновград д-р Емил Ка-
раиванов бе търговският 
съветник в Австрийското 
посолство в България г-жа 
Улрике Щрака. Поводът за 
срещата е предстоящото 

осмо изложение Save the 
Planet в София, посвете-
но на управлението на 
отпадъци и рециклира-
нето им. На изложението, 
организирано с помощта 
и партньорството на г-жа 
Щрака, участват водещи 

фирми от Австрия, Белгия, 
България, Дания, Герма-
ния, Италия, Чехия, Южна 
Корея, Швейцария и др. с 
решения на регионални 
проблеми в областта на 
различни аспекти от упра-
влението на отпадъци-
те  - третиране, събиране, 
транспорт, оползотворя-
ване и рециклиране. 

На срещата г-жа Щра-
ка отправи към д-р Кара-
иванов покана за учас-
тие в организираните по 
време на изложението 
В2В-срещи, целта на кои-
то е осъществяване на съ-
трудничество и дискусии 

на добри практики и ре-
шения с представители на 
общини и местни фирми, 
свързани с дейностите по 
събиране и преработка 
на битови, промишлени и 
строителни отпадъци. 

Д-р Емил Караиванов 
запозна г-жа Щраке с 
бизнес климата в община 
Асеновград и възмож-
ностите за създаване на 
бизнес контакти и обмя-
на на опит между местни 
и австрийски компании, 
както и намиране на под-
ходящи решения за ин-
вестиции.

По традиция на То-
доровден в община Асе-
новград се провеждат 
състезания с коне и над-
бягвания /кушии/. Ор-
ганизатор на атрактив-
ното за асеновградчани 
събитие е Сдружение 
по коневъдство и конен 
спорт „Цар Иван Асен II”, 

с подкрепата на Община 
Асеновград и Архиерей-
ското наместничество в 
града.

Тази година празникът 
е на 4-ти март и ще започ-
не от 10.30 часа с шествие 
на коне от басейн „Гребна 
база” в кв.Изток до парак-
лис „Св.Тодор”, където ще 

Утре: 
Традиционни кушии на Тодоровден

сметище многократно се 
възобновява и предстои 
разговор, включително 
с представители на РУ 
на МВР в Асеновград, за 
засилване на контрола 
по образуването на нови 
незаконни такива“, съоб-
щи кметът на общината 
доктор Емил Караиванов. 
Според него, решението 
на проблема опира и до 

осъществяването на 
контролна функция, от 
страна на компетентни-
те органи, но и до съ-
вестта на гражданите. 
„Ние засилваме контро-
ла, надяваме се да има 
отзвук и от хората.“, каза 
в заключение градона-
чалникът.

Actualno.com

Прокуратурата 
повдигна обвинение 
на 66-годишен мъж 

за убития елен
Районната прокура-

тура в Асеновград при-
влече като обвиняем 
Тенчо Н. за това, че на 4 
февруари в землището 
на Бачково е убил благо-
роден елен, собственост 
на Държавно ловно сто-
панство "Кормисош", и 
че същия ден е държал 
ловна пушка, за която е 
имал разрешително, но 
не е взел необходими-
те мерки за сигурност и 
особено тези, предвиде-
ни в Закона за оръжията. 
По досъдебното произ-
водство са разпитани 

свидетели, извършени са 
разпознавания. Иззети 
са и веществени дока-
зателства (огнестрелни 
оръжия), назначени са 
балистична, химическа, 
ветеринарна и др. експер-
тизи. Според изисканата 
справка, 66-годишният 
мъж, не е имал разреше-
ние да ловува на посоче-
ната дата.

Процес уално-с лед-
ствените действия по слу-
чая продължават под ръ-
ководството на Районната 
прокуратура.

Аsenovgrad.NET

бъде отслужена празнична 
литургия. Началото на ку-
шиите е от 12 часа в свобод-
ното пространство срещу 
бензиностанция „Перфект” 
на изхода на града по пътя 
за Кърджали. Надбягвания-
та ще се проведат в две ка-
тегории, в едната от които 
ще участват само състеза-

телни коне.
Освен кушиите, са 

предвидени и състеза-
ния по теглене на теже-
сти, прескачане на пре-
пятствия, както и конкурс 
за най-красив кон.

Наградният фонд за 
победителите е осигурен 
от община Асеновград: 

Набират заявки от 
работодатели за обучение и 
заетост на безработни лица

От стр. 1
Агенцията по зае-

тостта продължава на-
бирането на заявки от 
работодатели за раз-
криване на свободни 
работни места по схема 
„Обучения и заетост за 
младите хора”. Процеду-
рата се съфинансира от 
Европейския социален 
фонд на Европейския 
съюз по ОП „Развитие 
на човешките ресурси“ 
2014-2020.

От 28. 02. 2017 г. до 
15.03.2017 г. във всички 
бюра по труда в страна-
та всеки работодател, 
който желае да наеме 
безработни лица по 
схемата, може да пода-
де заявка за разкриване 
на свободни работни 
места, съобразно свои-

те потребности. На този 
етап от изпълнението на 
схемата,безработните 
лица, одобрени от ра-
ботодателите, ще имат 
възможност да преминат 
професионално обучение 
и/или обучение за придо-
биване на ключова ком-
петентност с ваучери съ-
гласно ПМС № 280/2015 г.

В настоящия прием 
на заявки отпада ограни-
чението за максималния 
брой безработни лица, 
които могат да се наемат 
от страна на един работо-
дател.

При набирането на 
заявки няма да бъдат из-
исквани съпътстващи до-
кументи. Те следва да се 
представят преди сключ-
ване на договор със съот-
ветния работодател.

Документите за 
кандидатстване и под-
робна информация за 
работодатели и безра-
ботни лица по схема 
„Обучения и заетост за 
младите хора” са пуб-
ликувани и можете да 
намерите на https://
www.az.government.
bg/pages/procedura-
obucheniya-i-zaetost-za-
mladite-hora/..

За информация: ДБТ 
– Асеновград: стая 105 
– Йорданка Митрева – 
0879 002 785, стая 106 
–  Бояна Петрова – 0878 
405 481, стая 108 – Ка-
терина Иванова – 0879 
005 850, стая 111 – Ган-
ка Атанасова – 0879 005 
853.

АsenovgradNews.com

Засилват контрола по незаконните сметища
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Култура 

Животът на Георги Манолов е свързан с най-из-
вестната и странна игра на света - футбола. Несъм-
нено родословната връзка на асеновградчанина, 
белязана с имената на братовчедите, „Орлите” Иван 
и Атанас Манолови, чиято снимка на по-малкия брат 
с легендата Пеле от миналото е впечатлила някога 
малчугана да се впусне в магията на футбола така, че 
да владее сърцето му до днес.

Георги Манолов е преминал през всички гарни-
тури на местния футбол. Играл е на всякакви нива 
– от махленски мачове между приятели, през сре-
щи между детско-юношески формации и войнишко 
участие в отбора на ФК„Арда”, Кърджали, до високо 
професионални мачове на ФК”Асеновец” с широка 
зрителска аудитория. Полузащитникът е тренирал 
при Димитър Димов, Дончо Стоянов, Любен Сла-
вов, Димитър Кашидов, Спас Стамболийски, Христо 
Граматиков. От 1967 г. до 1977 г. е в активна спорт-
на форма в местния футболен тим, а накрая  - в „Го-
рубсо” Мадан. Като дете е изкачвал стръмнините 
на училище „Ангел Кънчев, а след часовете, заедно 
с приятели от махалата, запалени от бай Илия Гла-
вока, сутрин, обед и вечер, ритали топка в двора на 
Детския дом. Всъщност, комшията първи е запалил 
малчугана за футбола, а не след дълго Виолета Стам-
болийска забелязала техниката му, е записала мал-
кият Гошо в отбора на треньора Бялко Алексиев. В 
сформирания детски тим играели Вълчо Андреев, 
Васил Януш, Любен Минцев, Васил Кирев, Георги Ма-
ламов, Славчо Манолов, Никола Чорбаджиев, Васил 
Кокошаров, Мюмюн Исмаилов и други запалени по 
футбола момчета.

И понеже Гошо винаги заигравал във футбола с 
разни номера и лъжливи движения на игрището в 
училище ”Св.св.Кирил и Методий", децата му лепна-
ли прякора Шами. След време го префасонирали 
на Шеми, който и до днес има своите отличителни 
черти и никога не може да се сбърка с друг. В юно-
шеския футбол се развивал добре, дори е капитан, 
но мъжете играели по-силово и грубо, и контузили 
тежко крехкия играч. Травмите от мачовете засилва-
ли все повече болките в крака на халфа, който по-
степенно заместил играта на терена с треньорска 
работа с деца, а по-късно  - с помощник-треньорски 
и административни функции. Шемито обаче добива 

самочувствие от играта си в сборния отбор на „Б” на-
ционалите, сработил опита си на терена с Алексан-
дър Иванов, Кирил Пейчев, Красимир Чавдаров, Ди-
митър Аргиров, Георги Славков, Коце Костадинов. 

 Манолов връща спомените си назад със сним-
ката на съотборниците си от мачовете в Турция, 
разписана от съдията Кирил Харизанов. В архива на 
бившия играч е подредена футболната тема на „Асе-
новец” в тренировки, подготовки, лагери и мачове, 
ветерани, шегаджийски срещи между ергени и се-
мейни, тържествени случаи, празненства. Ветеранът 
Георги Манолов изрежда имената на футболисти от 
всички периоди на местния отбор, който е пред-
извиквал големи емоции, а и все още играе важна 
роля във всекидневието на отделните запалянковци 
и местни общности в града. 

Футболистът е натрупал не само архив от сним-
ки, но и любопитни случки, тъй като на лагери и пър-
венства е пълно с какви ли не шегаджийски истории.

Автентични закачки 
от футболния живот на 

Шемито
* На лагер сме на Луковица. Използваше се моте-

ла за лагери на мъжкия отбор. При всяка домакинска 
среща се ходеше на режим и от секцията идваха да 
проверяват отбора. Тренирахме в Асеновград. Сли-
захме до стадиона, тренирахме и се прибирахме.
Един ден двама от играчите си купиха диня. Други 
пък им взеха динята, като им оставиха корите пред 
стаята. Тогава ставаха много закачки. Треньор на 
отбора беше Димитър Димов, а помощник Дончо 
Стоянов.

* На подготовка сме на хижа Марциганица със 
старши треньор Спас Стамболийски. Много добра 
подготовка. Чувствах се много добре. Слизаме от 
хижата и беше насрочена контролна среща с от-
бора на „Тракия" - Стамболийски, където играеха 
много футболисти от Пловдив: Митко Енчев, Пе-
тър Дингилски, Димчо Апостолов. Мачът се игра на 
игрището в село Йоаким Груево. Бихме ги 1:0. Но при 
един удар към вратата, Гошев от отбора - домакин 
ми влезе с бутоните в краката и ми разпори крака. 
С нас пътуваше навсякъде с неговия москвич, син на 
цвят, бай Стоян бояджията, голям левскар. Закара-
ха ме заедно с доктора на Стамболийски в поликли-
никата, и докторът без упойка ми заши крака, имах 
седем шева.

* Идва треньор от София - Тодор Драгоев. Ня-
мам представа кой беше го препоръчал. Работеше 
по симпатии. Беше влюбен в един футболист от 
„Тракия" - Пловдив", казваше се Александър Кръстев, 
защото с баща му си уйдисваха на чашката. А една 
група не можеше да ни гледа. Отиваме на зимен 
лагер в Слънчев бряг. Преди да отседнем в Слънчев 
бряг, играхме с отбора на „Локомотив" - Бургас, и би-
хме с 1:0. След мача се настаняваме в хотел "Кубан"  , 
тогава беше реномиран хотел. И там падаше жес-

токо тичане. Една от тренировките беше бягане 
до Шатрата,на пътя за Обзор. Имаше един вратар 
от Дупница - Георги Златков. Той се беше  оплакал, 
че го бъзикаме и треньорът Драгоев ни събра, да ни 
чете конско. Извинихме се на Георги Златков и на из-
лизане от стаята някой вързал една гуменка на ка-
надката на един футболист и треньорът Драгоев 
казва , нали знаете кой ги прави тези гяволии, и се 
обръща към мен, макар че друг беше измислил май-
тапа. 

* Вече съм футболист на „Горубсо” Мадан и сме на 
зимна подготовка в станцията на „Горубсо” в Пам-
порово. На една тренировка правехме преход с ре-
дуване - бягане и ходене по пресечена местност. На 
една отсечка се подхлъзнах много лошо и си ударих 
коляното. Пропуснах подготовката. Първи мач се 
играе в Мадан с „Арда” - Кърджали и ги победихме. За 
мое съжаление, не можах да се възстановя за първия 
мач. Целият отбор след мача обаче събра пари и ми 
дадоха премия , независимо,че не съм взел участие.

* Когато отидох в Горубсо Мадан, Христо Гра-
матиков ми взе разрешително от ДФС ”Асеновец”. 
Без вина станах виновник и загубихме служебно ма-
човете в едно работническо първенство. Имаше 
един зам. - председател на ДФС ”Асеновец” Стефан 
Куюмджиев, един ден го притиснахме с Пешо Бойчев, 
и той се издаде ,че е дал фалшив документ за мен на 
Витан Янчев, който работеше във ФК ”ЦСКА”, че съм 
нередовен състезател, а отборът на Ворошилов, 
беше към армейците, там се правеха телевизори. 
Загубихме служебно мача и го дисквалифицираха. 
Стефан ми направи мръсотия, не можахме да се 
класираме и изпуснахме наградата за чужбина.

* Бях администратор на ФК”АсеновеЦ” при Любо 
Наков. Трябваше да картотекирам един футболист 
в София, но нямах превоз, и той не можа да участ-

  Бохемският чар на 
футболиста  Георги Манолов

Шемито на терена  и в компания
ва. Треньорът каза, че му е нужен и отборът падна 
от „Черноморец” Бургас. След това един отговорен 
фактор троснато ми каза, че съм „продал” мача. Аз 
в такива сделки не участвам, но му казах :”Продадо-
хме го и сега отивам в „Омония”-та да хапнем с тези 
пари".

Тогава се ядосах и си подадох молбата. Две годи-
ни бях без работа. Сега съм в една мандра. Трябва да 
изкараме до пенсия.

Някои смятат, че прекалената комерсиализация 
е убила донякъде чара на този спорт, но всичките 
преживелици с футболната магия и връзката с фено-
вете и ветераните са доказателство, че футболът все 
още заема важно място в живота на Шемито. Толе-
рантен е към всички отбори, обича мухабета с хуба-
во вино в хубави компании. Наскоро, като се захва-
нал от обяд с Георги Трендафилов, който пристигнал 
на гости от Велико Търново в родния си град, и с 

когото са големи приятели, замръкнали с феновете 
на ЦСКА, с гост  - егендите Георги Велинов и Пламен 
Марков . В Устина пък сложили едно печено телен-
це във фурната и изкарали чудесно в компанията на 
ветераните на ”Левски” Ангел Станков и Добромир 
Жечев. 

Бохемският стил на Шемито е малко извън рам-
ките на правилата, но ето затова е по-различен и 
затова го харесвам. Прям, откровен, забавен, не-
подправен компаньор в последните си изпълне-
ния, превърнати в „безкрайни празници”, когато със 
здравословна доза питиета и добри приятели, пра-
ви животът си интересен и разнообразен. Е, затова 
е нужна магическата формула на футбола и доза бо-
хемски чар.

Емилия КолЕвА 

Проект на група ентусиасти и Историче-
ския музей в Асеновград бе представен офици-
ално на 24 февруари в Старинното училище 
"Свети Георги". 

С него те правят съвместен опит да съберат в 
едно миналото и настоящето на асеновградската 
тютюнева фабрика. "Монополът, както е по-по-
пулярен сред асеновградчани, е част от сър-
цето и душата на града, част е от миналото на 
почти всяко семейство. Той е история, която не 
бива да се забравя, спомен и емоция. Защото е 
част от Асеновград. Защото него само привид-
но го няма. Той е жив под дебелия пласт прах 
и забрава, под които го е затрупало времето. 
Сърцето му все още тупти, а ние сме длъжни да 
го вдигнем на крака. По един или друг начин. 
Така, както направиха други държави с тради-
ции в тютюнопроизводството. Длъжници сме 
му", казват участниците в проекта.

Освен архивни фотоси и документи на Ис-
торическия музей от създаването до момента, 
в който фабриката престава да съществува, на 
страниците може да се разгледа и богат архив 
от снимки, дело на участниците в проекта, кой-
то показва реалното му състояние към момента. 
Поместени са и интервюта с работници, чийто 
живот е преминал именно в тютюневата фабри-
ка в Асеновград, книги за създаването на тю-
тюнева кооперация „Асенова крепост”, както и 
различни публикации, свързани с нея, и живота 
ú през всичките 100 години от създаването ú до 
ден днешен. 

Година преди разрушаването на тютюневия 
склад на „Одрин” 8 в Пловдив, а по-късно и запалва-
нето на складовете, се ражда идеята за заснемане-
то на сегашното състояние на Монопола. Събития-
та в Пловдив просто ускоряват организацията по 
създаването на сайта (tobacco-asens-fortress.com).

11 човека, сред които членове на фейсбук 
групата „Станимашка фотографчийница” и му-

зейници от Градския Исторически музей, засне-
мат цеховете, в които се е обработвал тютюна, 
залите, където е ферментирал. Те влизат в ка-
бинетите, снимат старинното стълбище от 20-
те години на миналия век, запазено и все така 
великолепно, от времето на построяването на 
сградата. „Този архитектурен комплекс е част 
от историческата и икономическа памет на 
Асеновград, затова ние сме му длъжници. Не 
ни е безразлично как ще се развие в бъдеще”, 
споделят инициаторите.

Преди две години Историческият музей в 
града направи изложба за юбилея – „100 години 
кооперация „Асенова крепост”. Тази изложба сега 
е съществена част от сайта. След като получава 
разрешение за достъп, групата заснема сградите 
и помещенията. Към момента е публикуван част 
от снимковия материал, албумът обаче предстои 
да се обогатява. Ще се разраства и обемът на ар-
хива от стари снимки, предоставени от граждани, 
също така безвъзмездно и за каузата. А каузата – 
„Създадохме сайта, за да повдигнем въпроса за 
бъдещето на тези сгради. Да попитаме собстве-
ници, община и хората от града имат ли визия 
и каква е тя за бъдещето на този паметник на 
културата.”, казват инициаторите. Те твърдо вяр-
ват, че този емблематичeн за града архитектурен 
комплекс може да намери своя нов облик и ново 
предназначение, запазвайки цялото си великоле-
пие от началото на миналия век.

Сградите на някогашната тютюнева коопера-
ция „Асенова крепост” са много добре запазени, 
поддържани и охранявани, но не функционират 
и бъдещето им е неясно. Това е частен имот със 
статут на недвижимо културно имущество. И не-
зависимо от това какво е планирано за съдбата 
им, асеновградчани се надяват те да бъдат за-
пазени и да им бъде даден шанс за нов живот. В 
сайта - в раздел „Преобразяване” - са посочени 
няколко от многото известни и успешни добри 
примери за това как по света са решили въпро-
са със старите си тютюневи и др. индустриални 
сгради, строени преди повече от век, но и днес 
изпълняващи важна функция след своето прео-
бразяване и възстановяване. Те изживяват своя 
Ренесанс днес, приютили в себе си съвременни 
градски пространства, ресторанти, хотели, зали 
и офиси, театри и места за отдих. 

Елена ГРАмАТИКовА

Представиха сайт, посветен 
на Тютюнева кооперация 

„Асенова крепост” 
Георги Манолов с ветераните на Левски - Ангел 

Станков и Добромир Жечев

Георги Манолов /четвъртият отдясно наляво/ в състава на сборния Б национален отбор на мач в Измит, 
Турция през 1974г.
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Информационна борса
Новата бизнес - сграда до х-л “Асеновец" с вход срещу реката, ет. 5, офис 1, тел. 0331/6 52 21, GSM 0897 982 700, 0896 879220

ПОКУПКИ-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАЕМИ. ИЗГОТВЯНЕ 
НА НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ, ДОБРОВОЛНИ ДЕЛБИ, РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Работно време: 9-12 часа, 14-18 часа. Събота от 9-12 часа. Неделя - Почивен ден.

СПЕШНО КУПУВА
1. Апартамент (хол, спалня, кух ня) в 

ЦГЧ, ШЦ.
2. Гарсониера в кв. Запад. 
3. Двустаен апар та мент в кв. Запад.  
4. Апартаменти, ета жи във всич ки ра

йо ни на града.
5. Гарсониера в ЦГЧ, ШЦ.
6. Апартамент (две спални, хол, кух ня) 

на Зъбчето, до болницата.

ПРОДАВА ИМОТИ

ЦЕНТЪР, СЦ
ГАРСОНИЕРА - идеален център, гази-

фицирана.

АПАРТАМЕНТ 112 км. м, луксозен. 
СПЕШНО!!!

1. ЕТАЖ от къ ща 128 кв. м, стая за гараж, 
двор, та ван 250 кв. м, до ста ди она - 82 000 
лв.

2. АПАРТАМЕНТ 97 кв. м, ремонтиран, 
тухлен, Златното пиле.

3. АПАРТАМЕНТ 76 кв. м, Акт 16, в 
луксозна сграда, на супермясто.

4. СПЕШНО, апар та мент (хол, сп., кух ня), 
пре ус т ро ен с 2 сп., хол, бокс, тераса, на 
супермясто, ИЦ.

5. АПАРТАМЕНТ (3 сп., хол, кух ня), 
монолит, в ра йо на на Цар Освободител. 

6. Чисто но ва СГРАДА (2 за ве де ния + хо-
тел), център, РЗП - 1450 кв. м.

7. ГАРСОНИЕРА /тухла/, слънчева + 
гараж, Бачковски път.

8. ОФИС 52 кв. м - 100% завършен, в ИЦ, 
в но ва офис сграда, с Акт 16.

9. АПАРТАМЕНТ 70 кв. м, в но ва кооп., с 
Акт 16, на су пер мяс то - (юго за па ден) изба, 
гараж, иде ал на част от земята.

10. АПАРТАМЕНТ в кооперация - 120 кв. 
м, изба, таван, гараж, ц. Св. Атанасий. 

11. АПАРТАМЕНТ 97 кв. м, тух ла (2 сп., 
хол, кух ня), Златното пи ле, 66 000 лв.

12. АПАРТАМЕНТ с Акт 16, 100 % 
завършен.

АПАРТАМЕНТ - 120 кв. м (2 сп., хол, 
всекидн.), монолит, изба, таван, гараж. 
Центъра.

АПАРТАМЕНТ ч. пл. 72 кв. м. Нова коо-
перация. Завършен. 54 000 лв.

13. Гараж 20 кв. м + сан. въ зел в мн. доб-
ро състояние, пре ус т ро ен за офис.

За офис или жи ве ене - по договаряне!
14. Чисто нов ХОТЕЛ с Акт 16 + рес то рант 

и ме ха на - 100% лук соз но за вър ше ни и 
обзаведени. Газифициран, на супермясто. 
Може и по отделно.

15. АПАРТАМЕНТ 65 кв. м, тухлен, су-
пер мяс то и за ме ня за съ щия на Запад,  
изгодно!

16. ПАРЦЕЛ 543 кв. м, къща, гараж, 
гимназията.

17. АПАРТАМЕНТ 115 кв. м, 3 спални, 
луксозен, Акт 16, на супер-място.

18. АПАРТАМЕНТ 80 кв. м, Акт 16, паркет, 
гараж, м/у центъра и гарата.

19. АПАРТАМЕНТ, тухла, 86 кв. м, ет. 3, 
центар /2 спални/.

20. АПАРТАМЕНТ 70 кв. м чиста площ, Акт 
16. 60 000 лв.

21. АПАРТАМЕНТ 92 кв. м, тухлен, 
центъра.

22. Офис - ИЦ, 100% за вър шен - 
ИЗГОДНО!!!

23. АПАРТАМЕНТ /хол, спалня, кухня/, 
монолит, южен, хубав, тераса, 50 000 лв. 
СПЕШНО!

24. Парцел 256 кв. м, Стария съвет.
25. АПАРТАМЕНТ 97 кв. м, в нова 

кооперация, 100% завършен - 65 000 лв.
26. ЕТАЖ от къща- 82 кв. м, идеален 

център.
27. ЕТАЖ - 50 кв. м, мансарда, идеален 

център, 45 000 лв.
28. АПАРТАМЕНТ 133 кв. м чиста площ, 

Акт 16. 
29. МАГАЗИН 80 кв. м, центъра.

ШИРОК ЦЕНТЪР
ПАРЦЕЛ 275 кв. м + къща на 2 ет. х 78 

кв. м, гараж, Стария съвет.
1. ПАРЦЕЛ 482 кв. м с пра во на строеж, 

до но ва та джамия.
2. Етаж от къща - 105 кв. м, партерна стая, 

двор, Хлебарска кооп. 
3. Къща + магазин+ двор, под кв. 

Баделема. 
4. ЕТАЖ от къ ща 64 кв. м, изба, гараж, 

таван, парт. стая, двор, под кв. Изток,  63 
000 лв.

5. ЛУКСОЗЕН АПАРТАМЕНТ с Акт 16, 
Хлебарска.

6. ПАРЦЕЛ 960 кв. м, стадиона.
7. ЕТАЖ от къ ща 130 кв. м, луксозен, 

двор, гараж, уч-ще Отец Паисий. 
8. Етаж от къща - 90 кв. м, монолит, 2 

партерни стаи с б. и т., двор, хубаво място, 
под кв. Баделема. 

9. ЕТАЖ от къща - 120 кв. м, нов, гараж, 
стадиона. 85 000 лв.

10. ЕТАЖ от къ ща 108 кв. м, монолит, 
самост. вход, двор, в ра йо на на казармата.

11. Гараж - болницата.
12. Парцел 409 кв. м + къща, зад Стария 

съвет, 115 000 лв.
САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА на 2 ет. х 70 кв. 

м, изба, таван, монолит, гараж, ПАРЦЕЛ - 
150 кв. м, Жорж ма ха ла. 

Нова не до вър ше на КЪЩА РЗП - 200 кв. 
м, с двор, над библиотеката.

13. АПАРТАМЕНТ в чис то но ва кооп., 106 
м2+изба, гараж, стадиона.

14. ЕТАЖ от къ ща 110 м2, в мн. доб ро 
съст., таван, двор, уч. Отец Паисий. 

15. ЕТАЖ от къ ща 110 кв. м, монолит, 
мн. хубав, 1/2 таван, гим на зи ята до 
болницата.

16. ПАРТЕР - 70 кв. м, ремонтиран + 
гараж + двор, стадиона. 45 000 лв.

17. ИЗГОДНО КЪЩА, монол., партер, 2 
ет х 94 м2, 2 гаража, двор, стро ена 1990 
г., БКС.

18. МАНСАРДА в но ва кооп., 100% 
завършена, климатик, камина, бул. 
България. 

19. Етаж от къща - 120 кв. м, монолит, 
2 партерни стаи + 2 масивни гаража, 
Стария съвет. 

20. АПАРТАМЕНТ 80 кв. м, нов, 100% 
завършен, Акт 16, Хлебарска.

21. ЕТАЖ от къ ща 110 кв. м, ШЕЛ. 
22. ПАРЦЕЛ 150 кв. м с къща, Жорж 

махала - 35 000 лв.
23. Парцел 450 кв. м, местн. Параколово, 

3000 лв.
24. АПАРТАМЕНТ 80 кв. м, Акт 16, 

завършен, хубав, бул. България. 
ЕТАЖ от къ ща 120 кв. м, на 6 г., 3 сп., 

хол, кухня, в мн. доб ро съст., Метоха. 

АПАРТАМЕНТИ в но ва лук соз на кооп., 
Акт 16, Зъбчето,  63 кв. м, 94 кв. м, 88 кв. 
м, 95 кв. м, 82 кв. м - 63 815 лв.

ПАРЦЕЛ 184 кв. м с къ ща в ра йо на на 
уч-ще Ник. Вапцаров - 90 000 лв.

33 кв. м (2 офиса, съседни, санит. въ зел), 
под х. за фризьор с ки салон, ле кар с ки 
кабинет, коз ме тично студио. ИЗГОДНО, 
29 000 лв.

26. ПАРЦЕЛ 250 кв. м, Хлебарска 
кооперация.

27. ЕТАЖ от къща 120 км. м, гараж, 
партерна стая, Зъбчето.

28. 52 кв. м монолит, Зъбчето, 40 000.
29. ПОМЕЩЕНИЕ 124 кв. м, Акт 16, на 

партер, Жорж ма ха ла. 
МАГАЗИНИ и АПТЕКИ в стро еж в ра йо-

на на болницата.

ПАРЦЕЛ + но ва луксозна КЪЩА,  
Метоха 

30. 65 кв. м сту дио за красота, ЦГЧ, ново, 
луксозно. 

31. ПАРЦЕЛ 331 кв. м с къща, стадиона.
32. АПАРТАМЕНТ 99 кв. м, Акт 16, в лукс. 

кооп, гараж, ШЕЛ. 
33. ПАРТЕРЕН ЕТАЖ 97 кв. м / две спални, 

хол, кухня/, ремонтиран, двор, таван, 
казармата, 58 000 лв.

34. ЕТАЖ от къ ща 130 кв. м - 3 сп., 2 приз. 
стаи, таван, двор, болницата, парно.

35. ЕТАЖ от къща - 120 кв. м, гараж, хубав 
двор, монопола.

36. АПАРТАМЕНТ 80 кв. м, Акт 16, 
обзаведен, бул. България. 

37. АПАРТАМЕНТ 64 кв. м, монолит, 
Зъбчето, ЛУКСОЗЕН.

38. АПАРТАМЕНТИ но во строителство, 
76 кв. м - 30 000 евро.

39. САМОСТОЯТЕЛНА КЪЩА с двор, под 
кв. Изток,  62 000 лв.

40. 100 кв. м но ва МАНСАРДА (етаж от 
къ ща) с прек ра сен изглед, гараж, Метоха 

41. Прекрасна мо но лит на КЪЩА на 2 ет., 
ху бав двор, уч. Ангел Кънчев. 

42. Прекрасен МЕЗОНЕТ 200 кв. м, с 
парно, в много добро състояние, двор, 
гараж, м/у центъра и стадиона.

43. ЕТА Ж от  к ъ ща 76 кв .  м ,  до 
Железния мос т.

ПАРЦЕЛ 535 кв. м, с ху ба ва къ ща на 2 
ет., под Баделема. 

44. НОВИ АПАРТАМЕНТИ /2 спални, хол + 
бокс/. СПЕШНО!!!

45. Партерна СТАЯ със санит. възел, 

Хлебарска - 23 000 лв.
46. Гарсониера, под кв. Баделема,  42 

000 лв.
47. МАГАЗИН,  Жорж ма ха ла. 
48. КЪЩА с пар цел 605 м2, стоматолог. 
49. Нов ЕТАЖ от къща, кв. Изток,  70 000 лв.
50. ЕТАЖ от къ ща 114 кв. м, мн. ху бав + 

тър гов с ки обект и ху бав двор, Жорж ма-
ха ла,  на супермясто.

51. Парцел 450 кв. м, с хубава къща на 2 
етажа, гараж, под кв. Изток. 

52. Два ПАРЦЕЛА по 475 м2, Св. Трифон 
53. АПАРТАМЕНТ 60 кв. м, стадиона, Акт 16. 
54. АПАРТАМЕНТ 80 кв. м, хубав, 

Бачковски път, 75 000 лв.
55. Лукс. ЕТАЖ от къща - 147 кв. м, 1/2 

двор, гараж, зад Стария съвет.
56. Парцел 700 кв. м, Св. Трифон. 
57. СПЕШНО!!! Апартамент 106 кв. м, 

монолит, в хубава кооп., изба, таван, Св. 
Варвара. 

58. ЕТАЖ от къща 114 кв. м, 2 партерни 
стаи с баня и тоалетна, БКС, хубаво място.

59. Парцел с къща, Тополовския път.
60. Кафе-аперитив 80 кв. м, Акт 16. 
61. Разработено ремонтирано за-

ведение 80 кв. м.
62. ЕТАЖ от къща,  самост. вход, двор, 

над библиотеката, 57 000 лв.
63. КЪЩА с двор, Жорж махала, 90 000 лв.
64. Парцел 511 кв. м, кв. Изток. 
65. ПАРТЕРЕН ЕТАЖ 100 кв. м, монолит, 

гимназията, може и гараж. ИЗГОДНО! 50 
000 лв.

66. МАГАЗИН - 43 кв. м. 50 000 лв.
67. ЗАВЕДЕНИЕ - 60 кв. м, Баделема,  

10 000 $.
68. ЕТАЖ от къща със самост. вход /2 

спални, хол, кухня/, 2 приземни стаи, 
гараж, двор. Газифициран, ремонтиран. 
Стария съвет.

69. АПАРТАМЕНТ 45 кв. м, Акт 16, 100% 
завършен, стадиона.

70. Етаж от къща - 108 кв. м, с гараж, до 
Бригада. 

71. Етаж от къща 90 кв. м, 1/2 партер, 
1/2 таван, 1/2 двор, гараж, уч-ще Ангел 
Кънчев,  75 000 лв.

72. Два нови МАГАЗИНА по 60 кв. м, 
Чинара - 500 евро/кв. м.

73. АПАРТАМЕНТИ /2 спални, хол + бокс/ 
в луксозна нова кооперация, Акт 16, 
СПЕШНО!!!

74. АПАРТАМЕНТ - 89 кв. м, тухла, БКС.
75. АПАРТАМЕНТ 97 кв. м, Акт 16, 100 % 

завършен, ц. Св. Никола. 
76. Нова къща на 3 етажа, Метоха, 120 

000 лв.
77. Хубава еднофамилна нова къща с 

двор, гараж, Метоха.
78. Парцел 280 кв. м, с къща + гараж, 

Метоха, 95 000 лв.
79. Луксозна къща нова, Метоха.
80. Парцели - 10 х 500 кв. м, Тополовски 

път, 40 евро/кв. м.
81. Парцел 171 кв. м, в близост до 

центъра, 60 000 лв.
82. Парцел 2300 кв. м, Шкилово - 50 лв/

кв. м.

КВ. ЗАПАД 

1. АПАРТАМЕНТ 52 кв. м, монолит, 38 000 
лв.

2. ПАРЦЕЛ 1435 кв. м в регулацията, на 
мн. ху ба во място, цен тъ ра на Запад. 

3. АПАРТАМЕНТ 52 кв. м, ново-
ремонтиран, обзаведен.

4. АПАРТАМЕНТ 68 кв. м, две спални, 
лукс, ремонтиран, 50 000 лв.

5. ПАРЦЕЛ 1,5 дка с ли це на пъ тя за 
Долни Воден.

6. АПАРТАМЕНТ 64 кв. м.
7. АПАРТАМЕНТ 52 кв. м, хубав, монолит, 

38 000 лв.
8. АПАРТАМЕНТ 92 кв. м, ремонтиран.
9. АПАРТАМЕНТ 64 кв. м, монолит, 

ремонтиран.
10. ГАРАЖ със статут на магазин.

КВ. БАДЕЛЕМА 

1. АПАРТАМЕНТ 120 кв. м (3 спални, хол, 
кух ня), тераса, изба, тав. гарсон., гараж.

2. ПАРЦЕЛ 300 кв. м с ли це на улица, до 
Младежкия дом.

3. Два съ сед ни ПАРЦЕЛА по 472 кв. м на 
ху ба во място.

4. Три съ сед ни пар це ла - 328, 323 и 323 
кв. м, все ки по 100 лв. / кв. м.

5. Осем ПАРЦЕЛА в един квар тал в бли-
зост до комуникации.

6. 5 ПАРЦЕЛА по 35 ев ро/ кв. м.
7. ПАРЦЕЛ 444 кв. м, ъглов, и 402 кв. м, на 

ху ба во място.
8. ПАРЦЕЛИ на Баделема - 22 000 лв.
9. АПАРТАМЕНТ 110 кв. м, монолит, 2 ет., 

изба, таван.
10. ПАРЦЕЛИ различни квадратури, на 

хубаво място. 100 лв./кв. м.
11. Луксозен апартамент 100 кв. м.
12. Барче 60 кв. м, 10 000 $.
13. Апартамент 108 кв. м с 3 спални, 68 

000 лв.
14. Гараж - 10 000 лв.
ПАРЦЕЛ 500 кв. м с го тов арх. про ект 

за сгра да с РЗП - 2086 кв. м.
ПАРЦЕЛ 300 кв. м с го тов арх. про ект 

за сгра да с РЗП - 1800 кв. м.
ПАРЦЕЛ 360 кв. м.
ПАРЦЕЛ 526 кв. м, на супер място, 

ИЗГОДНО.

КВ. ИЗТОК 

1. Гараж в бло ко ве те на кв. Изток. 
2. АПАРТАМЕНТ 120 кв. м, монолит, в 

кооп., до ЦДГ Мир,  изба, таван, гараж.
ГАРАЖ със ста тут на магазин, санит. 

възел, алумин. дог ра ма - 18 000 лв.
3. Гараж в кооперация, трифазен ток, 11 

000 лв.
4. Заведение 40 кв. м.
5. АПАРТАМЕНТ 96 кв. м, 60 000 лв.
6. Гараж с трифазен ток.

КВ. ДОЛНИ ВОДЕН

1. ПАРЦЕЛ 331 м2, ПАРЦЕЛ 342 м2.
2. 2,5 дка в Долни Воден.
3. ПАРЦЕЛ 780 кв. м + мо но лит на къ ща 

на 2 ет. в мн. доб ро съст., гараж, мо же и 
за 2 семейства.

4. НИВА 5 дка с ли це на пъ тя Долни 
Воден, по пъ тя за Пловдив.

5. Луксозна КЪЩА с двор.
6. Парцели по 500 кв. м.
7. Парцели м/у кв. Запад и Долни Воден.

КВ. ГОРНИ ВОДЕН

1. Нива 1,990 дка, м-т Св. Илия,  под пъ тя 
за Св. Кирик 

2. 6 дка - Горни Воден - 15 ев ро/ кв. м.
3. Две КЪЩИ в един парцел.
4. Два ПАРЦЕЛА по 500 кв. м по 

30 000 лв.
5. 9 ПАРЦЕЛА по 497 кв. м с пра во 

на строеж.
6. ПАРЦЕЛ 365 кв. м + къ ща на 2 ет. + 

гараж.
7. 3 дка над Горни Воден.
8. Парцел 342 кв. м, над стадиона. 

парцела по 700 кв. м

ПРОДАВА ИМОТИ 
В ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

2,784 дка + 1840 км. м, Кацаря, по-
ливна.

1. ПАРЦЕЛ 1400 кв. м в ПЗ Север,  на път.
2. ПАРЦЕЛ 1900 кв. м, ПЗ Север,  на 

асфалт, мн. ху ба во място.
3. ПАРЦЕЛИ с пра во на стро еж 770 кв. м 

и 514 кв. м, ПЗ Север,  на асфалт, на мн. ху-
ба во място.

4. 5.135 дка в регулация, до ПЗ Север, с 
ли це на ас фал тов път, до Калцит.

ПАРЦЕЛ 785 кв. м с ли це на Тополов-
ския път.

5. ПАРЦЕЛ 3 720 кв. м с пос т рой ки за гле-
да не на животни, сонда, ток, вода.

6. 910 м2 в ре гу ла ци ята на ПЗ Север, с 
ли це на ас фал тов път, до Калцит.

7. НИВИ в м-т Св. Илия,  Капсида, 
Майоро, Корията. 

8. 2,4 дка с ли це на пъ тя Асеновград - 
Пловдив, сме нен статут, за авто-сервиз, 
автомивка, офис. 

9. 1 500 м2 сме нен ста тут с ли це на пъ тя 
Асеновград - Пловдив, до б. Оргаз. 

10. 3 650 м2 на пъ тя за Моминско, на око-
ло 150 м от глав ния път - 3 лв./м2.

11. 4,495 дка на пъ тя Асеновград - 
Пловдив - 21 ев ро/кв. м.

12. НИВА 3,4 дка зад Калцит. 
13. ПАРЦЕЛ 5 дка + промишл. сгра да на 3 

ет. по 640 кв. м.
14. 2 700 м2 с пос т рой ка до ре гу ла ци ята 

- в ра йо на на Месокомб.
15. ЗЕМЯ 5,365 дка на Пловдивския път, 

статут, ли це 45 м.
16. ЗЕМЯ 1,935 дка до геол. бараки.
17. 4,999 дка на пъ тя Асеновград- 

Пловдив - 16 ев ро/ кв. м.
18. 10,84 дка + 900 кв. м в ПЗ Север,  до 

Дина,  регулация.
19. НИВА 7 дка с ли це на окол. път 

Асеновград - Мулдава - 5 ев ро/кв. м.
20. ЗЕМЯ 5 дка с ли це на пъ тя ТКЗС - Д. 

Воден - пъ тя за Пловдив.
2 360 м2 до СБА с ли це на асф. път.

21. 2,712 дка с ли це на пъ тя Асеновград 
- Пловдив и пъ тя за Долни Воден - 30 ев-
ро/ кв. м.

22. Парцел 7 280 кв. м, сменен статут, на 
200 м от с. Моминско, с лице на пътя, 60 
000 лв. 

23. 1,919 дка, м. Шкилово с ли це на 2 пътя.
24. ЗЕМЯ 5270 кв. м, на околовр. път до 

Мулдава.
25. 7,5 дка и 26 261 кв. м, зад склад 

Астрой. 
26. 6763 кв. м в ПЗ Север,  в регулац., с ли-

це на асфалт, с въз мож ност за разделяне.
27. 2,496 дка в м. Кацаря на ху ба во място.
28. 1237 кв. м сменен статут, колелото 

Долни Воден - Горни Воден.
29. 12 дка, от които един в регулация с 

лице на асфалт + сграда.
30. 6 763 кв. м, ПЗ Север. 
31. 40.319 дка, Челтика.
32. 14 дка поливна, м. Два ореха; 30 дка - 

м. Кацаря; 2,2 дка - 3-та линия Асеновград 
- Пловдив.

33. Овощна градина 6 700 кв. м, м. Кабата 
- Момински път.

34. 2 880 кв. м, пътя Запад - Долни Воден.

ИЗВЪН АСЕНОВГРАД

1. ПАРЦЕЛ 979 кв. м, с. Павелско - 20 
евро/кв. м

2. ПАРЦЕЛ 500 кв. м + проект за сграда, 
8000 лв., с. Боянци.

ПАРЦЕЛ 1,921 дка в ПРОМИШЛЕНА 
ЗОНА.

ПАРЦЕЛ 1500 кв. м в сто пан с кия двор 
с. Мулдава - 32 000 лв.

ПАРЦЕЛ 800 кв. м + но ва монол. 
къща, РЗП - 320 кв. м, мн. ху бав изглед 
- с. Тополово.

3. ПАРЦЕЛ 517 кв. м, с. Лясково, с пра во 
на стро еж - РЗП - 240 кв. м.

4. ПАРЦЕЛ 2200 м2, 55 м ли це на цен т ра-
лен път, Мулдава - 25 000 евро.

5. Парцел 1750 кв. м, Тополово.
6. ПАРЦЕЛ 678 м2 + 27 м2 постройка, ток, 

вода, с. Леново, 10 000 лв.
7. 624 кв. м пар цел с одоб рен арх. 

проект, Конуш, 10 000 лв.
8. Парцел 780 кв. м, Тополово, централно 

място.
9. ПАРЦЕЛ 600 кв. м + но ва къ ща + ста ра 

къща, с. Горнослав, по договаряне.
10. 1853 кв. м във вилна зона Горнослав, 

12 000 лв.; Ливада 3,723 дка, Долнослав.
11. Хубава къща с двор, Боянци.

ПАРЦЕЛ 480 кв. м, ограден, в с. Мул-
дава.

12. 10 дка зе мя с ли це на гла вен път 
Пампорово.

13. Нова КЪЩА на 2 ет., с вътр. стълби, 
канализация, кладенец. Парцел с овощ ни 
дръвчета, с. Тополово.

14. КЪЩА с двор, Долнослав.
15. ВИЛА с пар цел - с. Павелско.
16. Ниви Мулдава - Герена, Зла-това, 

Параколово.
17. ОБОР 228 кв. м с пар цел 1617 кв. м, с. 

Леново - 50 000 лв.
18. 3,5 дка ПАРЦЕЛ, къ ща на 2 ет. + ма-

сив на сграда, ав то сер виз - с. Избегли.
19. Парцел с къща, с. Дряново.
20. ЛОЗЕ 3,322 дка - с. Горнослав.
21. КЪЩА мо но лит на + гараж, лят на 

кухня, Болярци.
22. Парцел с къща, Садово.
23. КЪЩА с двор - Патриарх Евтимово.
24. КЪЩА с двор в с. Новаково.
25. ЗАВЕДЕНИЕ 100 кв. м + 40 кв. м сер-

виз ни по ме ще ния + 200 кв. м лят на 
градина; ПАРЦЕЛ 986 кв. м - с. Болярци.

26. ЛУКСОЗНА ВИЛА, с. Павелско.
27. ПАРЦЕЛ 4898 м2+монол. ха ле 736 

м2, ток, вода, масив. сграда, с. Патриарх 
Евтимово.

28. ПАРЦЕЛ 700 кв. м, Червен.
29. ПАРЦЕЛ 884 кв. м, Тополово, центъра, 

на супермясто.
30. ПАРЦЕЛ 1036 кв. м с къ ща - Козаново.
31. ЛОЗЕ 7141 м2, Новаково,7 000 лв.
32. ПАРЦЕЛИ 520 и 524 кв. м, Павелско. 
33. ПАРЦЕЛ 464 кв. м + нова къща + цех 

140 кв. м, с. Мулдава.
34. 500 кв. м, Горнослав - 20 лв./кв. м.
35. Хубава къща с двор, Конуш, 26 000 лв.
36. ЕТАЖ от къ ща 80 кв. м, 1/2 двор, гр. 

Чепеларе.
37. Парцел + краварник + хубаво 

жилище, Боянци, 25 000 лв.
38. Къща с двор, гараж и магазин, стоп. 

постройка, Тополово.
39. ПАРЦЕЛ с одоб рен ар хи тек ту рен 

проект, на супермясто, с. Лясково.
40. 1300 кв. м, Хвойна, 20 лв./кв. м; 

Парцел 450 кв. м, Хвойна - 11 250 лв.; Къща 
с парцел 600 кв. м, Хвойна.

41. ПАРЦЕЛ 1200 кв. м, с. Червен.
42. Къща с двор, с. Манастир. 
43. КЪЩА недовършена с парцел 1200 

кв. м, Избегли.
44. КЪЩА с двор, Златовръх.
45. Парцел 1432 кв. м + къща, Тополово, 

32 000 лв.
46. Нова къща, с. Павелско.
47. КЪЩА с двор, Селци.
48. ВИЛА, Борово.
49. ПАРЦЕЛ 700 кв. м, Новаково.
50. ПАРЦЕЛ 1200 кв. м + малка кипра 

къща, Тополово, 29 000 лв.
51. ГОРА 235 дка, Новаково.
52. 1291 кв. м, Мулдава.
53. 890 кв. м парцел, Мулдава.
54. ПАРЦЕЛ 809 кв. м + нова лукс. къща, 

Патриарх Евтимово.
55. Нива 3,5 дка, Дълбок извор, местн. 

Боюклиев бунар.
56. ПАРЦЕЛ 3700 кв. м, промишлен, 

Долнослав.
57. КЪЩА монолит, санитарен възел, 

гараж + парцел 1800 кв. м, Златовръх - 30 
000 лв.

58. ПАРЦЕЛ 600 кв. м + хубава вила, 
Червен.

59. ПАРЦЕЛ 830 кв. м с къща, Червен. 
СПЕШНО!

60. Хубава къща с двор, гараж, 
Златовръх.

61. Парцел 1 дка с къща, с. Червен, 25 
000 лв.

62. Ниви - поливни, с. Тополово.
63. КЪЩА с 2000 кв. м двор, Богданица.
64. Къща, хубав двор, Болярци - 22 000 

лв.
65. Къща с двор, Новаково.
66. Къща, Бяла черква, на пистата.
67. Луксозна вила, Бачково.
68. парцел 296 кв. м, Долнослав.
69. ПАРЦЕЛ 1 дка, Новаково.
70. ПАРЦЕЛ 1 дка, Павелско.
71. Парцел 1 дка, Конуш+къща. 10000 лв.
72. Нова къща + парцел 800 кв. м, 

Леново. 20 000 евро.
73. Стара къща, Павелско.
74. Нова къща, Яврово.

ДАВА ПОД НАЕМ

- ОФИСИ - СЦ, 50 кв. м.
- ОФИСИ И МАГАЗИНИ на Новия пазар.
- ПОМЕЩЕНИЕ за фризьорски или ко-

зметичен салон. 100 лв./м.
- МАГАЗИН - 100 лв./м.
- АПАРТАМЕНТ 64 кв. м, обзаведен, 

центъра.
- ЕТАЖ от къща, стадиона.

Борсов магазин

СПЕШНО КУПУВА
Магазин на

централна улица

Апартамент
60-80 кв.м в ЦГЧ, ШЦ

Седмично издание за информация, реклама и бизнес

отговорност за материалите носят авторите.
Приемат се материали само на електронен носител.

Адрес на редакцията:
4230 Асеновград, бул. България №123

тел. 0331 63 152, GSM: 0898 59 11 30, e-mail: vestitel96@abv.bg 

П р е д п еч атн а  п од гото в к а  и  п еч ат :  И з д ате л с ко  -  п о л и гр а ф ич е с к и  ком п л е кс  „ Е ко б е л а н “

Кулинария

Справочник

Отговорен редактор Иван ЖЕлЯЗКов
Компютърен дизайн олимпия ДИмовА
 Светла АПоСТоловА
Ротопечат Филип НовАКов
Издател „Екобелан - Иван Желязков“

БНТ - 1
ПЕТЪК, 3 март

7:00 Денят започва 9:00 По света и у нас 9:15 
Денят започва с Култура на 3 март 10:55 Вое-
нен ритуал за издигане на Националния три-
багреник 11:20 Денят започва с Култура на 3 

март 12:00 По света и у нас 12:40 Възрожденски разкази 14:30 
Лачените обувки на незнайния воин 15:55 Празничен концерт на 
Гвардейския представителен духов оркестър 17:10 Известният  
непознат Иван Стоянович /Аджелето/  18:25 Тържествена за-
ря-проверка по случай Националния празник на Република Бъл-
гария 19:15 България от край до край 4 19:50 Лека нощ, деца! 
20:00 По света и у нас 20:20 Парламентарни избори 2017: Гласо-
вете на България 20:50 Спортни новини 21:00 Потъването на Со-
зопол 22:45 БГ рок симфони 

СЪБОТА, 4 март   
7:00 Милион и две усмивки 8:00 По света и у нас 9:00 Плюс това 
10:00 Библиотеката 11:00 Отблизо с Мира Добрева 12:00 По света 
и у нас 12:30 Иде нашенската музика 13:25 Световна купа по ски 
алпийски дисциплини 14:30 Бразди 15:00 Малки истории 15:55 
Язовецът /110г. от рождението на Емилиян Станев/  17:00 Вяра и 
общество с Горан Благоев 18:00 Животът е вкусен 19:00 През ко-
ридорите на времето 19:45 Лека нощ, деца! 20:00 По света и у нас 
20:20 Парламентарни избори 2017: Гласовете на България 20:50 
Спортни новини 21:00 Шоуто на Канала 22:00 Кръстникът 3 

НЕДЕЛЯ, 5 март
7:00 Неделно евангелие 7:10 Зелената линейка 8:00 По света и у нас 
9:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо с Мира Добрева 
12:00 По света и у нас 12:55 България от край до край 4 13:25 Све-
товна купа по ски алпийски дисциплини 14:30 Концерт на Д2 15:30 
Хани и Нани 16:55 Непозната земя 17:25 Спортна треска  18:30 
Спорт ТОТО 19:05 През коридорите на времето 19:50 Лека нощ, де-
ца! 20:00 По света и у нас 20:20 Парламентарни избори 2017: Гласо-
вете на България 20:50 Спортни новини 21:00 Големият влаков 
обир - Разказът на обирджията 22:45 По света и у нас 23:00 Парла-
ментарни избори 2017: Гласовете на България 23:15 Нощни птици

ПОНЕДЕЛНИК, 6 март   
6:00 Денят започва 9:00 По света и у нас 9:15 Денят започва с Култу-
ра 10:30 Здравето отблизо 11:20 Дързост и красота 12:00 По света и 
у нас 12:30 Бързо, лесно, вкусно 13:00 Космически кораб "Догстар" 

2 13:25 Лошите добри приятели 13:55 Шоуто на Канала 15:10 Чиста 
кръв 16:00 По света и у нас 16:10 Новини на турски език 16:40 Малки 
истории 16:55 Момчетата от "Медисън авеню" 6 17:45 Бързо, лесно, 
вкусно 18:00 По света и у нас 18:40 Още от деня  19:45 Лека нощ, деца! 
20:00 По света и у нас 20:25 Парламентарни избори 2017 20:50 Спорт-
ни новини 21:00 История.bg 22:10 Достойните българи 2017 23:00 По 
света и у нас 23:15 Парламентарни избори 2017 23:30 Глухаря 

ВТОРНИК, 7 март   
6:00 Денят започва 9:00 По света и у нас 9:15 Денят започва с Кул-
тура 10:30 Здравето отблизо 11:20 Дързост и красота 12:00 По све-
та и у нас 12:30 Бързо, лесно, вкусно 12:55 Космически кораб 
"Догстар" 2 13:20 Лошите добри приятели 13:45 История.bg 15:10 
Чиста кръв 16:00 По света и у нас 16:10 Новини на турски език 16:40 
Малки истории 16:55 Момчетата от "Медисън авеню" 7 17:45 Бър-
зо, лесно, вкусно 18:00 По света и у нас 18:40 Още от деня  19:45 
Лека нощ, деца! 20:00 По света и у нас 20:25 Парламентарни избо-
ри 2017 20:50 Спортни новини 21:00 Референдум  с Добрина Чеш-
меджиева 22:10 Градчето "Сидер Коув" 23:00 По света и у нас 23:15 
Парламентарни избори 2017 23:30 Глухаря 

СРЯДА, 8 март   
6:00 Денят започва 9:00 По света и у нас 9:15 Денят започва с Кул-
тура 10:30 Здравето отблизо 11:20 Дързост и красота 12:00 По све-
та и у нас 12:30 Бързо, лесно, вкусно 12:55 Милион и две усмивки 
13:55 Референдум 15:15 Чиста кръв 16:00 По света и у нас 16:10 
Новини на турски език 16:40 Малки истории 16:55 Момчетата от 
"Медисън авеню" 7 17:45 Бързо, лесно, вкусно 18:00 По света и у 
нас 18:30 Парламентарни избори 2017 20:00 По света и у нас 20:30 
Парламентарни избори 2017 20:50 Спортни новини 21:10 Посол-
ството 22:25 В кадър 23:00 По света и у нас 23:15 Парламентарни 
избори 2017 23:30 Глухаря

ЧЕТВЪРТЪК, 9 март    
6:00 Денят започва 9:00 По света и у нас 9:15 Денят започва с Култура 
10:30 Здравето отблизо 11:20 Дързост и красота 12:00 По света и у нас 
12:30 Бързо, лесно, вкусно 13:00 Клавирно дуо Марко Скиаво и Сер-
джо Маркеджани 13:55 В кадър 14:25 Туристически маршрути 15:10 
Чиста кръв 16:00 По света и у нас 16:10 Новини на турски език 16:40 
Малки истории 16:55 Момчетата от "Медисън авеню" 7 17:45 Бързо, 
лесно, вкусно 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня  19:15 Спорт 
ТОТО 19:50 Лека нощ, деца! 20:00 По света и у нас 20:25 Парламентар-
ни избори 2017 20:50 Спортни новини 21:10 Втори дубъл 21:40 Студио 
Футбол 22:05 Футбол: "Олимпик"/Лион/ - "Рома"/Италия/

БТВ
ПЕТЪК, 3 март  

06:00 Пингвините от Мадагаскар 
07:00Тази сутрин 09:30 Преди обед 

12:00 bTV Новините 12:30 Звезди пеят за България- концерт 15:00 Чужде-
нецът - филм 17:00 Двойникът - филм17:55 Спорт тото 18:00 Двойникът - 
филм 19:00 bTV Новините 20:00 Шоуто на Слави 22:00 Комиците 22:30 
Тъмна кория - филм

СЪБОТА, 4 март   
06:00 Костенурките Нинджа 07:00 Стъпка по стъпка 08:00 Тази събота 11:00 
Cool…T 12:00 bTV Новините 12:30 Домашен арест 13:00 Мечтател - филм 
15:00 Връзки 16:00 Мармалад 18:00 Карбовски : Втори план19:00 bTV Нови-
ните 19:30 bTV Репортерите 20:00 Пърси Джаксън и върховете а Олимп - 
филм 22:30 Хищници, филм.

НЕДЕЛЯ, 5 март  
06:00 Костенурките Нинджа 07:00 Стъпка по стъпка 08:00 Тази неделя 11:00 
Търси се… 12:00 bTV Новините 12:30 Церемония по връчването на Ос-
кар"16:00 Връзки 17:00 120 минути 17:50 Спорт тото 18:00 120 минути 19:00 
bTV Новините 19:30 bTV Репортерите 20:00 Гласът на България 22:00 Папара-
ци 23:30 Убивай ги нежно -филм

ПОНЕДЕЛНИК, 6 март   
06:00 Смърфовете 6:30 Тази сутрин 09:30 Преди обед 12:00 bTV Новините 
12:30 Шоуто на Слави 13:30 Незабравима 14:30 Лекар в планината15:30 
Сияина луна 17:00 bTV Новините 17:30 Лице в лице 17:55 Спорт ТОТО 
18:00 Опасни улици 19:00 bTV Новините 20:00 Твоят мой живот 21:00 
Master Chef 22:30 Шоуто на Слави 23:30 bTV Новините.

ВТОРНИК, 7 март   
06:00 Смърфовете 06:30 Тази сутрин 09:30 Преди обед 12:00 bTV Новини-
те 12:30 Шоуто на Слави 13:30 Незабравима 14:30 Лекар в планината 
15:30 Сияйна луна 17:00 bTV Новините 17:30 Лице в лице 18:00 Опасни 
улици 19:00 bTV Новините 20:00 Твоят мой живот 21:30 Дамата с воала 
22:30 Шоуто на Слави 23:30 bTV Новините.

СРЯДА, 8 март  
06:00 Смърфовете 06:30 Тази сутрин 09:30 Преди обед 12:00 bTV Новини-
те 12:30 Шоуто на Слави 13:30 Незабравима 14:30 Лекар в планината 
15:30 Сияйна луна 17:00 bTV Новините 17:30 Лице в лице 17:55 Спорт ТО-
ТО 18:00 Опасни улици 19:00 bTV Новините 20:00 Твоят мой живот 21:30 
Дамата с воала 22:30 Шоуто на Слави 23:30 bTV Новините.

ЧЕТВЪРТЪК, 9 март
06:00 Смърфовете 06:30 Тази сутрин 09:30 Преди обед 12:00 bTV Новини-
те 12:30 Шоуто на Слави 13:30 Незабравима 14:30 Лекар в планината 
15:30 Сияйна луна 17:00 bTV Новините 17:30 Лице в лице 17:50 Спорт тото 
18:00 Опасни улици 19:00 bTV Новините 20:00 Твоят мой живот 21:30 Да-
мата с воала 22:30 Шоуто на Слави 23:30 bTV Новините.

Ябълков пай

Начин на приготвяне

От продуктите се измесва тесто. Половината се 
разстила върху дъното и стените на тортена форма с 
подвижно дъно. 

Пълнежът се приготвя, като обелените и почисте-
ни ябълки се настъргват и се задушават до омекване 
със захарта. Като поизстине се добавят канелата и 
орехите. Изсипва се върху тестото в тортената форма. 
Втората половина от тестото се разточва на суджук с 
дебелина около 1 см. Режат се парчета, които се редят 
върху пълнежа на разстояние около 2 см. Върху тези 
парчета перпендикулярно се редят други. Оформя се 
решетка. Тортата се пече в умерена фурна. След като 
изстине се поръсва с пудра захар.

Необходими продукти: 
* 250 г брашно
* 200 г масло или 
маргарин
* 2 бр. яйца
* 2 с.л. захар

Зодиак
Овен

Вниквайте в 
детайлите, за 
да не се налага 
да повтаряте 

работата си. Избягвайте ва-
жните решения, особено ако 
са свързани с финанси.

 Телец
Колкото по-точ-
но разпределите 
времето си, тол-
кова по-ефек-
тивна ще е рабо-

тата ви. Възползвайте се от 
почивните дни, организирай-
те си някакво развлечение.

Близнаци
Ще имате въз-
можност да до-
вършите проект, 
който сте изоста-
вили преди вре-

ме и да напреднете с текущата 
работа. Споделяйте свобод-
ното време с близките си.

Рак 
Творческият ви 
потенциал е ста-
билен. Ориенти-
райте се към 
дейности, които 

до скоро са ви затруднявали 
или не сте имали подходяща 
концепция за изпълнението 
им.

Лъв
Осигурявайте си 
кратка почивка и 
редувайте дей-
ности, изисква-
щи повече уси-
лия с такива, 

които извършвате „между 
другото“.

Дева
В състояние сте 
да поставите на-
чалото на нещо 
непрактикувано 

до момента: за-
нимание със 

спорт, изкуство, участие в гру-
па по интереси.

Везни
Разпределяйте 

енергията си та-
ка, че да избег-
нете състояния 
на преумора, от-

падналост, липса на концен-
трация. Занимавайте се със 
сложни задачи само, когато 
усетите, че ще ви стигнат си-
лите.

Скорпион
Ще напредвате, 
макар и с малки 
крачки. В края 
на седмицата 

енергетиката 
ви ще се стаби-

лизира, творческият заряд ще 
се активира и ще сте в състоя-
ние да разкриете и приложи-
те най-добрите си качества.

Стрелец
Спокойно може 
да заложите на 
вътрешния си 
потенциал. В 
състояние сте 
да се справите с 

всякакви затруднения. 
Козирог 

Може да ви въз-
ложат допълни-
телна работа 
или такава, за 

която не разполагате с доста-
тъчно информация или с дос-
татъчно време. 

Водолей
Преживявани-

ята ще са в из-
вестен смисъл 

противоречи-
ви. Няма да 
имате затруд-

нения, свързани с професио-
налните задачи, ако действа-
те последователно и 
организирано.

Риби
Излъчването 

ви е силно, ин-
туицията – съ-
що. Трябва да 
решите какво 

искате и какво не ви харесва в 
поведението на партньора, 
приятелите, съседите.

Борсов магазин 

За пълнежа:
* 1.5 кг ябълки
* 2-3 с.л. захар
* 1 ч.л. канела
* 100 г счукани орехи
* пудра захар за 
поръсване

6 7брой 874 3 март - 9 март 2017 г.Вестител Вестител



Общество

МА ЛКИ ОБЯВИ

РЕКЛАМНА ТАРИФА 
НА 

в. 

ЗА АГЕНЦИИТЕ 
ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЦЯЛА СТРАНИЦА 
100 лв. за месец 

ПОЛОВИН СТРАНИЦА 
50 лв. за месец

• ПЪРВА СТРАНИЦА  0.60 лв./ см2

• ВЪТРЕШНА СТРА НИ ЦА 0.45 лв./ см2

• РЕКЛАМНО КА РЕ   15 лв. 
в “Информационния ма га зин”            за месец. 

• МАЛКИ ОБЯВ ЛЕ НИЯ  0.10 лв./ду ма. 

• ОТСТЪПКИ 
Вся ка чет вър та обява е без п лат на.

Це ло го диш но учас тие - 10 %  отстъпка

Рекламна 
тарифа

ПРОДАВАМ

* Продавам бойлер 80 л. - 
изгодно

Тел.: 0889 98 17 86
* Продавам парцел 787 м2 в 
центъра на с. Избегли

Тел.: 0894 73 78 01
* Продавам лозе 1560 кв. м 
на Баделема - за парцели.

Тел.: 0896 613 900
* Продавам Лада  - 1500, и  
Фолксваген Голф

Тел.: 0331/ 2 27 80, 
0876 204 022

* Продавам парцел на Ба-
делема. Ток и вода.

Тел.: 0896 613 900
* Продавам, 2 дка. парцел, 
кв. Запад

тел.: 0888 07 22 33
* Продавам нови кожени 
ъглови дивани

Тел.: 0897 63 71 37
*Продавам електро-двига-
тел 220v, 2,2 kw.

Тел.: 0886 91 84 89
Продавам мотор с педали

Тел.: 0886 91 84 89

* Продавам къща в с. Избегли
Тел.: 0877373340

* Продавам бакърена тава 
за лютеница.

Тел.: 0331 4 71 20

* Двигател, скорости и др. 
за Лада Самара ,1300.

Тел.: 0899 95 03 36
* Предлагам шах литерату-
ра - уникат.

Тел.: 0886 813 971 
* Продавам парцел на 
Пловдивския път 1300 кв. 
м.

Тел.: 077 37 33 40
* Продавам парцел между 
кв. "Д. Воден" и кв. “Запад”

Тел.: 0877 37 33 40
* Продавам нива 4,6 дка 
над ел. станцията.

Тел.: 0886 813 971
* Предлагам врата, прозорци.

Тел.: 0886 813 971
* Собственик продава 1350 
кв. м. земеделска земя в 
местността Пиги /Камара/ 
- под язовира Долни Воден. 
Цена по договаряне. 

Тел.: 0888 452 199
* Продавам стара къща в 
Асеновград - центъра.

Тел.: 0885 947 604
* Продавам Лада - 1101, за-
пазена.

Тел.: 0890 48 96 83
* Продавам парцел на Ба-
делема. Ток и вода. На из-
плащане.

Тел.: 0331 9 93 28
* Продавам парцел, 2 дка. , 
кв. Запад

Тел.: 0888 07 22 33
* Продавам планя

Тел.: 0886 91 84 89

ДАВАМ ПОД НАЕМ

* Гараж под наем "Шишман" 22
Тел.: 0889 98 17 86

* Под наем, мет. хале в ПЗ"-
Север" 360 м2 (ток, вода, 
паркинг)

Тел.: 0899039878

* Давам под наем апарта-
мент и самостоятелна стая 
(обзаведени)

Тел.: 0897 94 52 70

* Давам под наем необзаве-
ден апартамент.

Тел.: 0896 990 701
* Обзаведена гарсониера 
до стадиона.

Тел.: 0331/ 63 659
* Давам под наем помеще-
ние 20 кв. м. в кв. Запад за 
офис, склад

Тел.: 0877 77 05 47
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Име ........................................ Презиме: ..................................

Фамилия ......................................................................................

Телефон ........................................................................................

Талоните се предават  
в книжарница Екобелан  

(срещу сградата на полицията)

РАЗНИ

* Търся да гледам възраст-
ни хора
 Тел: 0895 201279
* Офисът на Т.А. Комфорт ЕС 
информира 24 часа.

Тел.: 0886 813 971
* Магистър, специалност 
математика - индивидуал-
ни уроци

Тел. 0888 07 22 33
* Консултации за изготвяне 
на документи за саниране. 
Цена 15 лв.

Тел.: 0878 631 351
* Търся да закупя гарсоние-
ра или боксониера без по-
средник

Тел.: 0895 46 11 51

На Сирни Заговезни: 
Карнавално шествие 

огласи улиците
За поредна година в 

Асеновград Сирни Заго-
везни беше отбелязан 
от кукерския състав с 
ръководител Боян Але-
ксиев. Ентусиасти от 
всички възрасти разд- 
ваха стотиците дошли 
да се включат или прос-
то да видят пъстрата 
карнавална процесия. 
Шествието се водеше от 
кукери, а след тях вър-
вяха всякакви претво-
рени по забавен начин 
образи от ежедневие-
тото ни - милиционер, 
монахиня, шейх, меди-
цинска сестра, родоп-
чанка с типична носия, 
жени, облечени като 
мъже, и мъже, предре-
шени като жени, циган-

ка и какво ли още не. 
Шествието тръгна от хо-
тел-ресторант "Консу-
лато" и, преминавайки 
по предварително обя-
вения маршрут, стигна 
до централния площад 
"Акад. Николай Хайтов", 
където го чакаше още 
нетърпелива публика.

Обичаят хората да се 
маскират по Заговезни 
не е никак нов. Идеята 
е с маските да се прого-
нят злите духове, които 
бродят между хората, 
като карнавалът сим-
волизира победата на 
светлината над мрака, т. 
е. настъпването на про-
летта и края на зимата.

Аsenovgrad.NET

Къщички за птички радват 
малчуганите в градините

Идеята се роди от ес-
тествената ни склонност 
да се грижим за природа-
та, разказват ентусиасти-
те от Центъра за местни 
инициативи и развитие, 
подели благородното на-
чинание. За да е наисти-
на многофункционален 
проектът им, обаче, те са 
решили да привлекат към 

него и самите деца - да 
сглобяват и поставят къ-
щички, да създават нещо 
полезно със собствените 
си ръце и същевременно 
да научат нови факти за 
птиците.

Първият съмишленик, 
откликнал на идеята, е 
детска градина "Друж-
ба", където бе проведен 

и открит урок по темата. 
Преди сериозните зани-
мания гостите, заредени с 
предварително направе-
ни заготовки, материали, 
инструменти и готови за 
демонстрация, получиха 
приятна изненада. Де-
цата от трета и четвърта 
група с въодушевление 
им демонстрираха колко 

много знаят за птиците и 
отговаряха с готовност на 
въпроси и гатанки. При 
започване на същинската 
работа малчуганите отно-
во не стояха безучастно, 
следяха с жив интерес 
сглобяването и искаха 
непременно да участват. 
Един по един всички се 
изредиха да лакират гото-
вия дом за пернатите. На-
края с гордост излязоха 
на двора, за да помагат в 
окачването му.

До момента изработе-
ните къщички са три. Ос-
вен в ДГ в "Дружба, вече 
има изпратени в ДГ "Мир" 
и ДГ "Зорница". Екипът на 
ЦМИРА има готовност да 
направи къщички и за ос-
таналите детски заведе-
ния в Асеновград. Скоро 
ще им бъде предложено, 
и ако те се съгласят, ще 
получат веднага изработ-
ките, които да окачат в 
дворовете си. Със или без 
открит урок, това зависи 
единствено от решението 
на директорките на гра-
дини.
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8 брой 874 Вестител


