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ОНЛАЙН МАГАЗИН

ЛИДЛ 
получи престижното отличие

SUPERBRANDS БЪЛГАРИЯ  
2015 – 2016 г. 

в категорията търговски  
вериги и центрове

Включването в селекцията е свидетел-
ство за изключителната репутация на 
бранда относно качество, надеждност 
и индивидуалност в сектора  както сред 
клиенти, така и сред партньори и медии. 
Номинацията за SUPERBRANDS е изклю-
чително признание за петата годишнина 
от стъпването на ЛИДЛ в България.

ЛИДЛ 
БЪЛГАРИЯ
с отличие

SUPERBRANDS
2015-2016 г.

Завещанието на Желев:
� Мажоритарна
система

� Задължителен
вот

� Електронно
гласуване

Росен Плевнелиев:

Той говореше
за грешките
си, за да си
вземем поука
� “24 часа” възстанови последната
среща на четиримата държавни гла-
ви на България - на 14-а и 15-а стр.

Гвардейци носят ковчега с
тленните останки на прези-
дента Желев в катедралния
храм “Св. Ал. Невски”.

СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ2-3

ВТОРО ИЗДАНИЕ

© 168 часа ЕООД WWW.24CHASA.BG

Понеделник, 2 февруари 2015 г. Цена 0,90 лв. Година XXIV, брой 31 (8390) Всекидневник за новините, каквито са

Скандално плашат с листовки в пощенските
кутии, че ще ни отнемат панелките

Атака срещу
саниранетоБългарските

банки на тест
за активите

им като в ЕС

Така финансовият минис-
тър Владислав Горанов ще
връща доверието в тях

� На 9-а стр.

Листовки срещу програмата
за саниране на панелките се поя-
виха в пощенските кутии в ня-
колко софийски квартала -
“Младост”, “Надежда”, “Лю-
лин” и “Сердика”. Според бро-
шурите целта била “обсебване-
то на жилищата на българите”.

Не се лъжете - няма ипотеки,
държавата ще плаща всичко

Вброшурите на няколко стра-
ници се обяснява как програма-
та за санирането е “далавера”,
чиято цел са “най-масовите жи-
лища - панелните, които социа-
листическата държава построи
за всеки българин”.

(Продължава на 6-а стр.)

“Хората няма защо да се при-
тесняват за жилищата си, тъй
като от тях няма да се искат ни-
каквиобезпечения,камолиипо-

тека. Държавата плаща изцяло
санирането”, увери министър
Лиляна Павлова преди дни в ин-
тервю за “24 часа”.

Суданските
бунтовници

откараха
българите

до летището
� Още на 26-а стр.

Михаил Миков:

Партиите
забравиха
обикновения
човек

� Интервю с председателя
на БСП четете на 13-а стр.

Застраховката
при нарушения

на пътя по-скъпа
� Подробности на 22-а стр.


