НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
продава
тел.087/8420753 Гарсониера, Балик, без посредник
тел.089/5760748 Две разширени гарсониери, Балик, бл.7, лукс
тел.089/6874730 Двустаен 78кв.м, Ид. център
тел.089/8280774 Тристаен
тел.089/7277297 Четиристаен, Мл. дом
тел.098/8765657 Четиристаен, Ид. център
тел.088/8414575 Къща, Червената пръст, 2стаи, салон, лятна кухня
тел.089/9208578, 088/8403543 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.089/9199518 Гараж, Добротица, бл.45
тел.089/7304420 Гараж, ул.Кирил и Методий и гараж, ул.Зах. Стоянов
тел.088/5604435 Гараж, ул.Славянска №29 /до Младежки дом/,
самостоятелен, подземен, под жилищна кооперация - 13500лв
тел.058/602043 Гараж, ул.Чая /Червената пръст/ - 8000лв
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 90 /до
зала Добротица и тенис кортовете/, законна постройка 18кв.м, лице на път
17м, ток и вода - 26990лв
тел.058/603603, 088/6010540 Парцел 960кв.м, Гаази баба /втори път/, с
изменен статут
тел.088/9382741, 02/8844863 Тристаен 110кв.м, Каварна /център/, тухлен,
тав.стая, маза, хотелиерски обзаведен - 40000евро
тел.088/8566196 Парцел 1080кв.м, в.з.Кулака, Балчик - 27900евро
тел.089/8559791 Къща, с.Безводица, двор 900кв.м, овошки
тел.058/603603, 088/6010504 Къща, с.Ведрина, двор 3дка, гараж, овощна
градина
тел.088/8471884 Вила, с. Владимирово, двор 2дка
тел.058/683542 Къща, с.Златия, двор 1830кв.м, стопански постройки
тел.089/5735506, 088/9470884 Вила, с.Ловчанци
тел.058/843923 Двуетажна вила, с.Ловчанци, двор 1450кв.м
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.089/6327136 Къща 87кв.м, кв.Рилци, двор 5.5дка
тел.089/8559791 Къща, с.Свещарово, двор 1дка
тел.089/2208815 Къща 100кв.м, с.Сенокос, масивна, двор 1дка - 11000евро
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, поддържана, двор 1790кв.м 17000лв
тел.088/4196712 Къща 120кв.м, гр.Шабла /център/, двор 1200кв.м,
ремонтирана - 30000евро
тел.089/6874730 Дворно място 800кв.м, с.Безводица
тел.089/7985160 Дворно място с лозе 4 дка, Бистрец
тел.089/7985160 Парцел 582кв.м, с.Божурец, Каварна
тел.089/6557828 Дворно място 2.5дка, с.Добрево
тел.058/824983 Дворно място 1180кв.м, с.Малка Смолница, с чешма, чисто без постройки и дървета
тел.089/5153087 Дворно място 750кв.м, с.Победа, със стари постройки,
овошки, на края на селото, подходящо за пчелин
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.089/6292444 Земеделска земя, с.Владимирово, без посредник
купува
тел.088/8827496 Едностаен или гарсониера, Хуманитарна гимназия
/спешно/
тел.058/824983 Земеделска земя, с.Малка Смолница
тел.089/3349303 Къща, Добрич
заменя
тел.089/8280774 Тристаен за къща
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 непушачи - 80лв
тел.088/2312134 Стая със санитарен възел
тел.088/4102510 Стая от апартамент, за ученичка
тел.088/5182102 Квартира, ул.Вида Димитрова 29, обзаведена
тел.089/9954344 Двустаен, Добротица
тел.088/6611236 Двустаен, Червената пръст, обзаведен
тел.088/7063691 Къща, Ид. център, обзаведена - 350лв
ЗА ДОМА
Продава
МЕБЕЛИ
тел.089/2081186, 088/7645602 Ъглово и двойно канапе
тел.087/8211581 Четирикрилен полирован гардероб с надстройка
тел.088/8977804 Холова гарнитура, спешно
тел.087/9850015 Пружинено единично легло - 70лв
ЕЛЕКТРОУРЕДИ
тел.089/2081186, 088/7645602 Хладилник фризер BEKO - 150лв
тел.089/7860809 Ел. радиатор, 20 ребра - 40лв
тел.089/7029040 Ел. готварска печка и ел. Бойлер
тел.089/5351040 Ел. подово отопление /неупотребявано/, ел. радиатори - 5
броя, ел. котле за парно
тел.058/824983 Акумулираща печка, Пловдивска, работеща, запазена
тел.088/4402233 Акумилираща печка Изгрев /Пловдивска/
ЕЛЕКТРОНИКА
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.089/2081186 Телевизори, аналогови, малки, 3 броя
ДРУГИ
тел.058/824983 Нафтова печка
тел.089/7860809 Газова отоплителна печка, испанска - 60лв
тел.089/5351040 Газови туристически котлони - 2 броя

АВТОБОРСА
продава
АВТОМОБИЛИ
тел.089/3440083 Опел Астра 1.6, бензин/ газ, обслужен, гаражен
тел.088/6010541 Рено Меган Сценик 2004г. м.ноември, цвят: тъмно сив,
обслужена - 3650, може и бартер с доплащане
тел.089/9741490 Ситроен, отлично състояние
тел.088/9906771 Фолксваген Голф 4 1.6, газ/бензин, 4 врати, всички екстри 4600лв
АВТОЧАСТИ
тел.0887728740 Мицубиши Каризма, 2000г., дизел, сив металик за части
тел.089/8945050 Зимни гуми 4 броя, 155/70/13, като нови, за всичките-110лв
ДРУГИ
тел.089/5684550 Продавам туристическо ремарке-руско, регистрация,
надстройка
ТРУДОВА БОРСА
търси работа
тел.089/6376290 Търси работа като болногледач, с опит
тел.088/2312134 Търси работа - почасово почистване на офиси, входове,
заведения
предлага работа
тел.089/9061162,098/8917182 Търси общ работник
тел.087/9482228, 088/3463500 Фирма търси да назначи шофьори на
тежкотоварни автомобили (категория С+Е)
тел.098/8917182, 089/9061162 Търси общ работник
тел.089/9125412 Търси работник-пазач за работа в овощна градина
тел.089/8472923 Предлага работа в цех за производство на дограма.
Желателно е кандидатите да с минимален опит и шофьорска книжка
тел.089/5943866 Специализиран магазин за помощни средства и
ортопедични продукти търси да назначи продавач- консултант,
пенсионерка, предимство медицински познания
тел.088/5300415 Предлага работа за мияч тежкотоварни автомобили
тел.088/9007715 Търси да назначи Специалист, маркетинг и реклама
/стажантска позиция/ по Проект Нова възможност за младежка заетост, емейл: office@dostavki.co.uk

тел.088/7965913 Сдружение България Вита търси социални асистенти на
граждански договор за възрастни и лица с увреждания в град Добрич, емейл: bgvita2006@gmail.com
тел.087/7307212 Търси мебелисти, сервитьори и бармани
тел.087/7790829 Предлага работа с хартиени изделия - рязане и лепене
тел.088/7614088 Търси работници за пицария, с.Кранево, осигурени
квартира и храна
тел.089/9941778 Търси барман за сезона
тел.089/5482614 Търси масажистка за 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.088/9768742 Набира работници за Германия, външна изолация, лепене
на декоративни плочки, трудов договор
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.087/8425920 Сграда 4024кв.м, парцел 6.054дка. Може да се продават и
отделни помещения
тел.088/8403543 Магазин, Ид. център, спешно и изгодно
тел.089/9208578 Магазин, Ид. център, изгодно
тел.089/8559791 Кафе- аператив, ул.Боряна 8, оборудвано

тел.058/624484, 088/4909369 Барака /бивше ключарско ателие/, ул.Отец
Паисий 25 /срещу бившето 1001 стоки/
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.089/8559791 Кафе- аператив, ул.Боряна 8, оборудвано
други
тел.088/2554442 Учебен център РИК организира курсове за придобиване на
карта за квалификация за превоз на товари и пътници в страната и в
страните от ЕС. Курсове за: багеристи, фадромисти, булдозери, фрези,
телескопичен челен товарач, автокранисти, козлови, кулокран и автовишки,
електрокаристи и мотокаристи, опасни товари-ADR, механик по
автотранспорта
тел.089/5943866 Специализиран магазин Варна Медикал в гр.Добрич
предлага помощни средства и ортопедични продукти. Гаранция за качество
и най-добра цена!
тел.087/6512847 Изкупува фирми със задължения и без задължения, пълно
отпадане на солидарна отговорност, изцяло нов собственик, ново седалище,
най- ниска цена валидна за цялата страна
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
други
тел.088/9350702 Мелница предлага ишлеме брашно на достъпни цени,
район Попово
тел.089/9414923 Копаене и изграждане на шахтови кладенци
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
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
продава
тел.088/8227238 Алое, високо 2.40м
тел.058/824983 Женшен, лековит, малки растения
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.089/9208578 Продава добре запазено пиано Лирика, изгодно
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.089/9208578 Продава добре запазено пиано Лирика, изгодно
тел.089/7356742 Продава манометър за кислородна бутилка - 50лв
тел.089/3474150 Продава менгеме с метална масичка и буркани за зимнина 20ст/бр.
тел.089/5351040 Продава детско колело за 7 годишно дете
тел.089/2081186 Продава буркани за компот - 40ст/бр.
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.058/824983 Продава каца 200л, бъчви за вино 60л и 200л с малък отвор
и капак
тел.058/592343 Продава газови печки- комплект и газова бутилка
тел.088/4402233 Продава две газови печки с бутилка

тел.089/8554525 Продава шевна крачна машина Сингер и лисици за яки черна и бяла
тел.088/8403543 Продава отлично запазен боен пистолет CZ с адаптер
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.088/2369887 Продава нови патерици - 30лв, канадка - 30лв, проходилка
- 30лв
тел.058/835377 Продава легло масажьор Нута бест, 5 серен проектор към
леглото /малко употребяван/ и колан миостимулатор /нов, неупотребяван/

