НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
продава
тел.089/9890466, 089/6103040 Гарсониера, Дунав, ет.7 от 8, изложение
запад, след основен ремонт, сменени ВиК и Ел., нова 5 камерна ПВЦ
дограма, оборудвана нова баня, ново кухненско обзавеждане, сменени
вътрешни и блиндирана външна врата, 8мм ламинат в хола и коридора и
теракота в кухнята
тел.089/9599304 Двустаен 86кв.м, Дружба 4
тел.088/8344236 Тристаен, Иглика
тел.089/7277297 Четиристаен, Мл. дом
тел.087/8857863 Първи етаж от двуетажно блокче, гараж, приземен етаж:
две стаи, коридор и баня
тел.058/588058, 088/4594804 Къща, ул.Хан Аспарух 9, двор 300кв.м
тел.089/9026084 Къща, Център, след основен ремонт, изолации, PVC, двор,
без посредник
тел.089/7360501 Къща на два етажа след основен ремонт, гараж - 104000лв
тел.089/8430565 Двуетажна къща, ул.Арда
тел.089/6327136 Гараж 22кв.м, Балик /Новата поща/, тухлен
тел.088/7734402 Гараж, ул.Вардар – 9500лв
тел.089/7842182 Гараж, Д.Ковачев /срещу автомивката/
тел.089/3849050 Гараж, Дружба 2 /до мезонетите/
тел.089/7304420 Гараж, ул.Кирил и Методий и гараж, ул.Зах. Стоянов
тел.089/7860809 Парцел 1дка, граничещ с Гр.парк, удобен за жилищно
строителство
тел.058/588058, 088/4594804 Вила, ул.Кършовска /до жп линията/, лозе 1дка
тел.088/6848454 Лозе 900кв.м – 6000лв
тел.089/7860809 Лозе, до ТВ кулата, недовършена вила, ток, вода
тел.087/7443302 Апартамент, Балчик, спешно - 50000лв
тел.088/9382741, 02/8844863 Тристаен 110кв.м, Каварна /център/, тухлен,
тав.стая, маза, хотелиерски обзаведен - 40000евро
тел.098/8839446, 098/8860331 Вила, Албена /Златната рибка, горна зона/,
ул.10 4, 530кв.м
тел.089/9078056 Къща, Балчик /800м. от Двореца и Бот. градина/, дневна с
кухненски бокс, 4 спални, 2 бани с тоалетни, дворът е добре аранжиран, 2
паркоместа, панорама към морето - 80000евро
тел.089/7842812 Къща, с.Гешаново, масивна, двор 5дка, селскостопански
постройки 100кв.м, кладенец, монофазен и трифазен ток, овощна градина с
50 дръвчета, младо лозе
тел.058/683542 Къща, с.Златия, двор 1830кв.м, стопански постройки

тел.089/5735506, 088/9470884 Вила, с.Ловчанци
тел.089/8702201 Къща, с.Нова Камена, двор 5дка
тел.058/835377 Къща, с.Победа /Минково/, двор 1600кв.м
тел.088/4654111 Къща, с.Полк. Минково, двор 4.050дка
тел.089/7304420 Вила ЗП 360кв.м, с.Приморци, двор 700кв.м, гараж 56кв.м,
кладенец
тел.089/8624654 Къща, кв.Рилци, двуфамилна, може разсрочено
тел.089/2208815 Къща 100кв.м, с.Сенокос, масивна, двор 1дка - 11000евро
тел.089/5042418 Двуетажна къща, г.Тервел, двор 400кв.м
тел.088/9382741, 02/8844863 Къща 70кв.м, с.Челопечене, общ.Каварна
/10км от морето/, двор 2200кв.м
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.089/6557828 Двороно място 1.5дка, с.Добрево
тел.058/588726, 088/4619245 Дворно място 2.314дка, с.Зимница, засадено с
акация
тел.087/7204373 Дворно място 3дка, с.Змеево, получава се рента 102лв/дка
тел.058/824983 Дворно място 1180кв.м, с.Малка Смолница, с чешма, чисто без постройки и дървета
тел.089/9677197 Дворно място 900кв.м, с.Малка Смолница, голяма
стопанска сграда, ток, вода, кладенец
тел.087/7946333 Дворно място 800кв.м, с.Малка Смолница, ток, вода,
кладенец
тел.058/835377 Дворни места 1200кв.м и 1250кв.м, с.Победа /Минково/,
може поотделно
тел.088/4230394 Дворно място 3дка, с.Пряспа /център/
тел.089/4702466 Дворно място 1дка, с.Росеново, на главния път, 100м от
центъра
тел.089/2456459 Земеделска земя 40дка, с.Новаково, Варненска обл.
купува
тел.058/824983 Земеделска земя, с.Малка Смолница
тел.088/5841217 Лозе, с.Стефан Караджа
тел.087/7410805 Гарсониера

наема
тел.089/2050035 Квартира до две стаи със сан. възел
тел.087/8942270 Квартира – таванска или гарсониера, кино Добрич, Била,
у-ще Славейков, обзаведена
заменя
тел.088/5065799 Двустаен, кв.Строител за гарсониера
тел.089/8430565 Двуетажна къща, ул.Арда за по-малка
тел.058/824983 Дворно място 1180кв.м, с.Малка Смолница, с чешма, чисто без постройки и дървета за земеделска земя
дава под наем
тел.089/8947331 Таванска стая, Център, обзаведена, сан. възел и тераса 100лв
тел.098/8765657 Боксониера, Ид. център /техникум по Туризъм/, напълно
обзаведена - 140лв
тел.089/3849050 Стая от двустаен апартамент, до у-ще Кл. Охридски, за
ученичка
тел.088/5182102 Две стаи, ул.Вида Димитрова 29, сан. възел, за младо
семейство
тел.089/6436678 Двустаен, обзаведен
тел.089/9954344 Двустаен, Добротица, обзаведен
тел.089/3849050 Двустаен, Дружба 2, обзаведен, дългосрочно, предплата за
6 месеца + депозит 250лв
тел.058/820660 Тристаен или стая от него, Център, обзаведен
тел.088/9158550 Четиристаен 90кв.м, Дружба 2, бл.18, вътрешен, обзаведен,
кабелна, дългосрочно - 230лв, депозит 230лв
тел.088/7063691 Къща, Ид. център, обзаведена - 350лв
тел.089/7304420 Гараж, ул.Вардар 24А
тел.088/6848454, 058/848696 Гараж, ул.Л.Каравелов 8
тел.089/7304420 Гараж, ул.Кирил и Методий и гараж, ул.Зах. Стоянов
ЗА ДОМА
продава
МЕБЕЛИ
тел.089/0552289 Дървени столове
тел.058/588726, 088/4619245 Матрак 1.90х1.30м, огледало 90х60см и
огледало 60х40см с рамка дърворезба
тел.058/588726, 088/4619245 Правоъгълна разтегателна маса

тел.089/6939871 Детска кушетка и ученическо бюро, запазени
тел.088/8977804 Холова гарнитура, спешно
ЕЛЕКТРОУРЕДИ
тел.089/0552289 Продавам електрическа печка за отопление, печка за
отопление- духалка, хладилник- фризер Индезит, автоматична пералня Веко
и маслен радиатор за отопление
тел.089/7860809 Ел. радиатор, 20 ребра - 40лв
тел.089/7029040 Ел. готварска печка и ел. Бойлер
тел.058/592343 Акумулираща печка Изгрев - 60лв
тел.058/588726, 088/4619245 Акумулираща печка и вентилатор
тел.058/824983 Акумулираща печка, Пловдивска, работеща, запазена
тел.088/4402233 Акумулираща печка Изгрев или заменя за нафтова
тел.058/629034 Пералня, сушилня – 270лв
тел.087/9850015 Хладилник - 150лв
ЕЛЕКТРОНИКА
тел.089/7985160 Тонколони Амфитон 150 АС 007, 2 по 90, усилвател 2 по
90 и еквилайзер Феникс
тел.058/588726, 088/4619245 Тонколони
тел.087/7323718 Телевизор Нео, нов
тел.058/824983 Грамофон, нов, ревербератор, нов, руски
ДРУГИ
тел.058/824983 Нафтова печка
тел.089/0552289 Готварска печка на газ и ток
тел.089/6939871 Печка Циганска любов, запазена
тел.089/7367244 Печка Циганска любов, с кожух, тръби - 70лв
тел.058/626 608, 089/9534359 Корито за дущ кабина с размер 90/90см - 50лв
тел.089/7860809 Газова отоплителна печка, испанска - 60лв
купува
тел.088/4402233 Нафтова печка
АВТОБОРСА
продава
АВТОМОБИЛИ
тел.088/9906771 Фолксваген Голф 4 1.6 4/5 врати, климатроник, всички
екстри, 4 нови зимни гуми с 8мм грайфер - 4400лв

тел.088/9668356 Ситроен 1.6, 95г., бензин/ газ - 1300лв
тел.089/7842182 Форд Мондео, дизел, 2 зимни гуми, платени данъци
МОТОПЕДИ И МОТОЦИКЛЕТИ
тел.058/602906 Моточасти за MZ, CZ, Симсон, Балкан и др. – нови и втора
употреба
АВТОЧАСТИ
тел.089/8945050 Четири алуминиеви джанти за голф 4 с 4 гуми 5мм грайфер
- 299лв
ДРУГИ
тел.089/9707430 Ремарке за автомобил 1.30х2м, без регистрация, с.Малка
Смолница - 250лв
тел.088/5799691 Газова метан бутилка
тел.088/4230394 Теглич за Форд Мондео, оригинален
купува
тел.05781/2447 Лека кола Тико
ТРУДОВА БОРСА
търси работа
тел.089/6376290, 058/668534 Търси работа като болногледач, с опит
тел.088/8309081 Търси да гледа болен или възрастен мъж
предлага работа
тел.087/7307212 Търси спешно дърводелци- мебелисти, добро заплащане
тел.058/840261, 089/6700071, 088/8307189 Търси спешно монтажници на
метални конструкции
тел.087/7307212 Търси сервитьорки
тел.088/7811194 Търси продавач- консултант за магазин за риба
УСЛУГИ
тел.058/824983 Учителка- пенсионерка търси да обучава и възпитава дете в
начална училищна възраст
тел.087/9570966 Давам уроци по английски 1-12клас
тел.088/9787437 Преинсталиране на Windows и MSОffice пакет
тел.088/9787437 Извършва видеообработка, запис от VHS на DVD и CD.
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
тел.089/4264158, 088/7389334 Качествено и изгодно почистване и
отпушване на комини и канали
БИЗНЕС
продава
тел.089/8559791 Кафе- аператив, ул.Боряна 8, оборудвано
тел.089/9078056 Хотелски комплекс 4 етажа с двуетажна напълно
обзаведена вила в град Балчик, прекрасна панорама към града и морето,
паркоместа за 7 автомобила, барбекю, беседка, басейн с детска пързалка 300000евро
тел.089/9078056 Готов работещ бизнес включващ: очила за виртуална
реалност Oculus DK2, 4-ядрен компютър с мощна видео карта, телевизор 32
инча, движеща се платформа (симулатор), волан и педали Logitech,
инсталирани съзтезателни игри, 2000 флаера и др. - 6000лв
тел.089/8702201 Алуминиева платформа 3.50/2.25
тел.089/5021024 Трифазен електрожен, комплекти горелки за оксижен с
маркучи
тел.058/624484, 088/4909369 Барака /бивше ключарско ателие/, ул.Отец
Паисий 25 /срещу бившето 1001 стоки/
тел.088/4654111 Масажно легло Нига Бест, неизползвано - 5000лв
тел.088/9294317 Стругове C-8 и С-10, универсална фреза 320, зъбофрезова
руска машина 5К324, настолна бормашина и пещ за закаляване ПЕК9
тел.089/9915418 Две хладилни витрини Либхер - 1600лв и трета - общо
2000лв
тел.087/7323718 Електрожен, високооборотна ракета и дрелка,
употребявани, работещи
тел.087/6462558 Портативна пишеща машина

тел.088/9315662 Стоматологичен стол, стерилизатор и стоматологична
масичка
дава под наем
тел.088/7771515 Магазин, Пазара /ул.Г.Делчев/
тел.089/8559791 Кафе- аператив, ул.Боряна 8, оборудвано
други
тел.088/7119759 Изработва медни казани за ракия и ремонтира стари
тел.087/8160002 Изкупувам филми с и без задължения, осигурявам изцяло
нов собственик, ново седалище, отпадане на солидарна отговорност
СТОПАНСТВО
продава
тел.089/9078056 Кравеферма, Добрич /район Запад/, земя 14 дка, 2
постройки (халета) по 900кв.м за животните, постройка 370кв.м битовка за
персонала, 160 крави, 100 овце, 40 прасета, стопанството е добре
поддържано и работи успешно - 350000евро
Стопанството е добре поддържано и работи успешно.
тел.089/4303250 Ябълкова овощна градина 10дка, плододаваща, на 2,5 км от
кв.Рилци /Добрич/ по посока Силистра, на главен път, 5 сорта ябълки с
гарантиран произход - семеконтролни и др.документи, земята е оградена и е
със сменен статут, може и бартер - 3200лв/дка
тел.089/4351449 Прасета: две по 120кг и едно 100кг
тел.089/5021024 Кошери 10 и 12 рамкови, дан блат
тел.089/6508617 Бали люцерна реколта 2016 - 8лв/бр.
тел.089/6628199 Части за самоходно шаси
тел.087/8833765, 087/8833710 Ярмомелка, трифазна - 300лв и роначка,
ръчна, трифазна, за един кочан - 150лв
тел.088/8981712 Бял боб Еликсир, семена за консумация - 2лв/кг, доставка
по Еконт
други
тел.088/9350702 Мелница предлага ишлеме брашно на достъпни цени,
район Попово

СТРОИТЕЛСТВО
продава
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
тел.087/7063232 Изграждане и ремонт на покриви, виж повече на www.sbgstroiremont.com
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
продава
тел.088/8227238 Алое, високо 2.40м
тел.058/824983 Женшен, лековит, малки растения
тел.089/8559791 Японска роза 2.5м
тел.088/3464189 Декоративни цветя 0.8-1.6м, 5 саксии
други
тел.058/825943 Подарява малки, игриви котeнца
РАЗНИ
тел.088/9338606, 058/831616 Продава акордеон Паоло Сопрани, 80баса –
350лв
тел.088/4927954 Продава пиано ноктюрно с 3 педала
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.089/0552289 Продавам домашна ракия, град Добрич
тел.0885/144091 Продавам домашно, светло и тъмно червено вино с
отлично качество
тел.058/824983 Продава каца 200л, бъчви за вино 60л и 200л с малък отвор
и капак
тел.089/8554525 Продава шевна крачна машина Сингер и лисици за яки -

черна и бяла
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/
тел.089/7029040 Продава билярдна маса
тел.089/8702201 Намерена е връзка с ключове до х-л Резиденция

