НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
продава
тел.087/8420753 Гарсониера, Балик, без посредник
тел.089/5760748 Две разширени гарсониери, Балик, бл.7, лукс
тел.089/6203424 Разширена гарсониера, Хр.Ботев, бл.4, вх.В, ет.5, ап.14,
след осн. ремонт, ел. инсталация, PVC дограма, климатик, щори, без
посредник
тел.089/6153829 Двустаен, Балик, ул. Цар Освободител, среден етаж
тел.088/9519514 Двустаен, Дружба 2, обзаведен, изток/ запад, ет.7 от 8,
много подобрения, изолация
тел.088/5183056 Двустаен, Дунав 18, обзаведен, външна изолация
тел.088/7155525 Двустаен, Хр. Ботев 57, ново строителство, тухлен 53000лв
тел.089/8280774 Тристаен
тел.089/7277297 Четиристаен, Мл. Дом
тел.088/8414575 Къща, Червената пръст, 2стаи, салон, лятна кухня
тел.089/9208578 Къща 300кв.м, кв.Хр. Ботев, на 3 етажа, гараж, градина с
барбекю, много екстри, изгодно
тел.089/6327136 Гараж 22кв.м, Балик /Новата поща/, тухлен
тел.089/9125412 Гараж, Дружба 2, пред бл.11
тел.089/7304420 Гараж, ул.Кирил и Методий и гараж, ул.Зах. Стоянов
тел.058/588058, 088/4594804 Вила, ул.Кършовска /до жп линията/, лозе 1дка
тел.089/2260202 Дворно място 1000кв.м, Гаази Баба, ул.3 път, номер 80 /до
Гр. парк и Спортна зала/, законна постройка, лице на път 17м, ток и вода 26990лв
тел.088/9382741, 02/8844863 Тристаен 110кв.м, Каварна /център/, тухлен,
тав.стая, маза, хотелиерски обзаведен - 40000евро
тел.058/603603, 088/6010504 Къща, с. Ведрина, двор 3дка, обзаведена, два
гаража, овошна градина
тел.088/8471884 Вила, с.Владимирово, двор 2дка
тел.058/683542 Къща, с.Златия, двор 1830кв.м, стопански постройки
тел.088/4051943 Къща, с.Котленци, две стаи, вътрешна баня и тоалетна,
гараж, двор 1070кв.м, кладенец, 30 овошки, малка оранжерия, на главен път
- 20000лв
тел.089/5735506, 088/9470884 Вила, с.Ловчанци
тел.089/6037744 Двуетажна вила, с.Малка Смолница, двор 1,2дка
тел.058/835377, 088/4654111 Къща, с.Победа /Минково/, двор 4.050дка,
състоящ се от 3 парцела - 1600кв.м (с къщата), 1200кв.м и 1250кв.м, може и
поотделно

тел.089/7304420 Вила ЗП 360кв.м, с.Приморци, двор 700кв.м, гараж 56кв.м,
кладенец
тел.089/2208815 Къща 100кв.м, с.Сенокос, масивна, двор 1дка - 11000евро
тел.089/5042418 Двуетажна къща, г.Тервел, двор 400кв.м
тел.089/9855987 Апартамент, Тервел, ет.2, вътрешен, южен, саниран
тел.088/8403543 Комплекс от 2 къщи за гости, с.Тюленово, старинен стил,
общо 11 стаи с отделни санитарани възли, ресторант и магазин, разработен
бизнес, изгодно
тел.088/9382741, 02/8844863 Къща 70кв.м, с.Челопечене, общ.Каварна
/10км от морето/, двор 2200кв.м – 5000лв
тел.088/5377606 Къща 80кв.м, с.Черноморци, самостоятелен гараж 23 кв.м,
ъглов парцел, асфалт, нов покрив от 2012, поддържан двор 1790кв.м 19900лв
тел.087/6567868 Къща 80кв.м, с.Черноморци, поддържана, двор 1790кв.м,
на асфалт, нов покрив 19900лв
тел.088/4196712 Къща 120кв.м, гр.Шабла /център/, двор 1200кв.м,
ремонтирана - 30000евро
тел.089/7985160 Дворно място с лозе 4 дка, Бистрец
тел.089/7985160 Парцел 582кв.м, с.Божурец, Каварна
тел.089/5730479 Дворно място 1дка, с. Дебрене, с монофазен и трифазен ток
тел.089/6557828 Дворно място 1.5дка, с.Добрево
тел.058/824983 Дворно място 1180кв.м, с.Малка Смолница, с чешма, чисто без постройки и дървета
тел.089/4702466 Дворно място 1дка, с.Росеново, на главния път, 100м от
центъра
тел.089/8377246 Парцел 1дка, с.Топола, близо до морето
тел.089/3769819 Земеделска земя 12.2дка, с.Градини /Ген. Тошево/ 3кат., с
договор - 2250лв/дка с коментар
тел.089/5489352 Земеделска земя 9.3дка, с.Сноп, 3-та кат. - 2000лв/дка
купува
тел.089/8891533 Апартамент, Дружба 1 - до 36000лв
тел.058/824983 Земеделска земя, с.Малка Смолница
наема
тел.088/9527403 Гарсониера или двустаен, дългосрочно

заменя
тел.089/8280774 Тристаен за къща
тел.087/6932414 Двуетажна къща, с.Царевец, постройки, лозя за гарсониера
в Добрич
тел.089/9125412 Гараж, Дружба 2, пред бл.11 за земя
тел.058/824983 Дворно място 1180кв.м, с.Малка Смолница, с чешма, чисто без постройки и дървета за земеделска земя
дава под наем
тел.087/7052697 Таванска стая, Център, обзаведена, за непушач - работещ
мъж или ученик – 80лв
тел.088/7063691 Къща, Център, обзаведена – 350лв
ЗА ДОМА
продава
МЕБЕЛИ
тел.089/6847007 Разтегателно канапе, неупотребявано
тел.087/8211581 Четирикрилен полирован гардероб с надстройка
тел.088/8977804 Холова гарнитура, спешно
тел.089/2081186, 088/7645602 Ъглово и двойно канапе
ЕЛЕКТРОУРЕДИ
тел.089/7860809 Ел. радиатор, 20 ребра - 40лв
тел.089/7029040 Ел. готварска печка и ел. бойлер
тел.058/824983 Акумулираща печка, Пловдивска, работеща, запазена
тел.089/5351040 Ел. подово отопление /неупотребявано/, ел. радиатори - 6
броя, ел. котле за парно
тел.089/2081186, 088/7645602 Хладилник фризер BEKO - 150лв
ЕЛЕКТРОНИКА
тел.098/8314659 Усилвател за музика РЕСПРОМ УС221 - 40лв
тел.089/6106888 Стереоуредба Сони MHC-NX3AV, 5 тонколони, ползвана,
запазена - 290лв
тел.089/7985160 Тонколони Амфитон 150 АС 007, 2 по 90, усилвател 2 по
90 и еквилайзер Феникс
тел.058/824983 Грамофон, нов, ревербератор, нов, руски
тел.087/9850015 Телевизор с декодер - 50лв
тел.089/2081186 Телевизори, аналогови, малки, 3 броя

ДРУГИ
тел.058/824983 Нафтова печка
тел.089/7860809 Газова отоплителна печка, испанска - 60лв
тел.058/6266080, 089/9534359 Душ корито, размери 90/90см - 40лв
тел.089/5351040 Два газови котлона
АВТОБОРСА
продава
АВТОМОБИЛИ
тел.088/7155525 Дачия Логан, бензин/ газ, 2011г, такси комби, климатик 9000лв
тел.089/6496090 Мерцедес А170, 2002г.
тел.089/3440083 Опел Астра 1.6, бензин/ газ, обслужен, гаражен, запазен,
всичко платено
тел.088/9286624 Опел Кадет, бензин/ газ, добро състояние - 700лв
тел.088/9886378 Рено Канго, 2008 - 3900лв
тел.088/7155525 Пежо 607, 2.2 дизел, 2001г., десен волан, автоматик, всички
екстри - 3300лв
тел.089/5421293 Рено Меган 1.6, бензин, 4 врати, 2004г, регистрирано 3300лв
тел.089/3440083 Фолксваген 1.9, ТДИ, обслужен
тел.088/9906771 Фолксваген Голф 4, 1.6 газ/ бензин, 5 врати, климатроник,
всички екстри, всички такси платени, алуминиеви джанти - 4600лв
ДРУГИ
тел.089/5684550 Продавам туристическо ремарке-руско, регистрация,
надстройка
заменя
АВТОМОБИЛИ
тел.089/6496090 Мерцедес А170, 2002г. за микробус с доплащане
ТРУДОВА БОРСА
търси работа
тел.089/6376290 Търси работа като болногледач, с опит

предлага работа
тел.087/7307212 Търси бармани и сервитьори
тел.087/7307212 Търси мебелисти
тел.089/7914364 Търси фризьорка и маникюристка със стаж за нов
фризьорски салон
тел.098/8917182,089/9061162 Търси строител с шофьорска книжка
тел.087/9482228, 088/3463500 Фирма търси да назначи шофьори на
трежкотоварни автомобили (категория С+Е)
тел.089/9125412 Тьрси работник- пазач за овощна градина
тел.089/9061162 Търси общ работник с шофьорска книжка
тел.088/9108090 Наема работник за постоянна работа в краварник
с.Врачанци. Животните не са много, заплащането - добро и сигурно
тел.088/7097911 Търси камериерки за летния сезон
тел.089/9200203 Търси продавачки за Златни пясъци
тел.087/7899655 Търси сервитьори и бармани, к.к.Албена
тел.089/6270530 Набира персонал за детска база Шкорпиловци: Ел. техници
/хот. поддръжка/, Готвачи/ки, Сервитьори/ки, Камериерки, Шофьор със
собствен транспорт 8+1 или по-голям до 20 места, осигурена храна,
транспорт. Заплата от 500- 800лв.Започване веднага
тел.089/9644875, 02896704353 Предлага сезонна работа в консервна
фабрика в Германия, период 14.06 до 9.09. - 8,84евро/ч.
тел.089/6270530, +421/949588807 Работа в Словакия без такси и
комисионни за жени /18-45г/- Оператор производство - 3евро/ч (чисто),
словашки трудов договор, безплатни общежитие и транспорт, купони за
храна, е-мail: etseusk@gmail.com
УСЛУГИ
тел.058/824983 Учителка- пенсионерка търси да обучава и възпитава дете в
начална училищна възраст
тел.058/600201, 089/7804300 Музикален магазин Далия (партер на читалище
Й.Йовков), предлага прехвърляне на запис от видеокасета върху DVD
тел.089/7519123 ЕТ Спринт изработка на камини, паметници, стълбища,
первази, облицовки от мрамор и гранит
тел.058/602013, 088/9846807 Счетоводна къща Възход ГП извършва
счетоводни услуги, годишно приключване на фирми, данъчни декларации
по ЗКПО и ЗОДФЛ, декларации по ДДС. Уведомления и декларации за
РУСО. Обжалване на данъчни ревизионни актове. Данъчна защита.
Програмно осигуряване – складово стопанство и фактуриране,
счетоводство, заплати, дълготрайни активи

тел.089/8574873 ДМ Консулт извършва счетоводни услуги, годишно
приключване на фирми, подаване на декларации ЗКПО и ЗОДФЛ
БИЗНЕС
продава
тел.089/8559791 Кафе- аператив, ул.Боряна 8, оборудвано
тел.089/9337560 Помещение 23кв.м, ул.Й.Йовков 2
тел.088/5965693 Помещение 48кв.м, бул.Добричка епопея, от собственик
тел.088/8403543 Магазин, Ид. център, спешно и изгодно
тел.089/9208578 Магазин, Ид. център, изгодно
тел.058/624484, 088/4909369 Барака /бивше ключарско ателие/, ул.Отец
Паисий 25 /срещу бившето 1001 стоки/
тел.088/5403973 Хоризонтални витрини 2 броя по 800лв
тел.088/5905009 Хоризонтална и вертикална хладилни витрини и два броя
кантари Лясковец
тел.088/8403543 Професионални шевни машини Текстима - комбинирана
права със зиг заг и 5- конечен оверлог, изгодно
тел.089/5351040 Оборудване за магазин за бельо
дава под наем
тел.089/9437560 Помещение 22кв.м, ул.Й.Йовков 2
тел.088/7498318 Офис, ул.Полк. Дрангов /срещу детска млечна кухня/,
самостоятелно сервизно помещение и вода - 80лв
тел.088/9527403 Магазин 70кв.м, до Китайския ресторант
тел.089/6106888 Mагазин 20кв.м, Балчик /близо до централен плаж/
други
тел.089/9622339, 087/7622339 Прави всички видове застраховки:
гражданска, за дома, автокаско, работи всеки ден
тел.088/7119759 Изработва медни казани за ракия и ремонтира стари
СТОПАНСТВО
продава
тел.089/6628199 Части за самоходно шаси
тел.089/8377246 Сеялка за пролетни култури, торачка 600л и агрегат за
доене на крава
тел.089/5760748 Агнета, живи или заклани, възможност за избор - 200лв/бр.
тел.089/6756950 Шилета - 20 броя и телета - 10 броя
тел.089/2201224 Метални клетки за зайци - 2 броя, туи за озеленяване от 60

до 1м и полутръби за зеленчукови тунели
тел.089/5351040 Пчелни семейства
тел.087/6676691 Семена от изопт, мащерка, лайка, копър и маточина за
масло сорт Quedlinburger - Холандия, минимум на заявката 1кг. Доставка до
5 работни дни. Предлага съдействие и консултации.Куедлинбургер –1, 1-1,
6л от 1дка, e-mail: vatovska@abv.bg
други
тел.088/9350702 Мелница предлага ишлеме брашно на достъпни цени,
район Попово
СТРОИТЕЛСТВО
продава
тел.087/7813357 Единични тухли, употребявани, Добрич
тел.088/7684285 Цигли 150 броя, втора употреба
тел.058/824983 Балчишки каменни плочи, изгодно, намират се в с.Малка
Смолница
тел.058/848744 Бетонно стълбище, ул.Росица 18
други
тел.058/840261, 089/6700071, 088/8307189 Изработва метални
конструкции, поликарбон, гипскартон, огради, решетки, парапети.
Услуга с автокран и хидравлични платформи
тел.089/8574046 Извършва ремонт и всичко по строителството. Направа на
камини и барбекюта
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
продава
тел.088/8227238 Алое, високо 2.40м
тел.058/824983 Женшен, лековит, малки растения
тел.089/8559791 Японска роза 2м
други
тел.058/825943 Подарява малки, игриви котeнца
РАЗНИ
тел.087/8211581 Продава атлас по биология на Синел Ников, т.3, 83г., руски
тел.088/9338606, 058/831616 Продава акордеон Паоло Сопрани, 80баса –
350лв

тел.088/4927954 Продава пиано ноктюрно с 3 педала
тел.058/831616, 088/4051943, 088/9336806 Продава акордеон Велтмайстер
S4, пълна промивка, нов мех, в комплект с уредба, лампова, микрофони с
кабели към тях, стойка за микрофоните
тел.089/2081186 Продава буркани за компот - 40ст/бр.
тел.088/7684285 Продава количка за близнаци Чиполино - 100лв
тел.089/9208578 Продава добре запазено пиано Лирика, изгодно
тел.089/7860809 Продава ушит гоблен Тайната вечеря 1х0.50м, барокова
рамка
тел.087/6462558 Продава кристален сервиз за уиски и среден куфар на
колелца, изгодно
тел.089/6106888 Продава кожено палто от лисица - 150лв, широка кройка,
подходящо за шивашки материал
тел.089/6106888 Продава две детски люлки: чисто нова плюшена,
музикална - 79лв и тип градинска със сенник - 39лв и 7бр. нови бебешки
шишета с биберони - 21лв
тел.058/824983 Продава каца 200л, бъчви за вино 60л и 200л с малък отвор
и капак
тел.089/4817550 Продава 3бр. бурета: 100л - 50лв, 80л - 40лв, 50л - 25лв или
за всички - 105лв
тел.089/8554525 Продава шевна крачна машина Сингер и лисици за яки черна и бяла
тел.089/5351040 Продава крачна шевна машина
тел.089/7360501 Продавам тренажор гребалник, почти нов - 100лв
тел.088/2369887 Продава нови патерици, запазени - 35лв и канадска
проходилка - 30лв
тел.058/824983 Продава ортопедичен масажен матрак, чисто нов,
неупотребяван, двулицев, в комплект с възглавница, завивка, магнитни
колан и наколенки, немски, 6 години гаранция, изгодно
тел.058/835377 Продава легло масажьор Нута бест, 5 серен проектор към
леглото /малко употребяван/ и колан миостимулатор /нов, неупотребяван/

