НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
продава
тел.089/9890466, 089/6103040 Гарсониера, Дунав, ет.7 от 8, запад, след
основен луксозен ремонт, сменени Ел. И ВиК, външна блиндирана врата,
тераса на двете помещения, блокът ще се санира - 33000лв
тел.089/7277297 Четиристаен, Мл. дом
тел.058/588058, 088/4594804 Къща, ул.Хан Аспарух 9, двор 300кв.м
тел.089/8430565 Двуетажна къща, ул.Арда
тел.089/6327136 Гараж 22кв.м, Балик /Новата поща/, тухлен
тел.089/9125412 Гараж, Дружба 2 /пред бл.11/, нотариален акт - 9500лв
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 Двуетажна къща 80кв.м, Гаази Баба, ул.10 номер 68 /Трети
път/, в близост до Градският парк и стадиона, двор 1000кв.м, ток и вода 28990лв
тел.088/8684331 Лозе 500кв.м, към Бранище
тел.088/9382741, 02/8844863 Тристаен 110кв.м, Каварна /център/, тухлен,
тав.стая, маза, хотелиерски обзаведен - 40000евро
тел.089/7969620 Двуетажна къща РЗП 140кв.м, с.Бранище
тел.058/683542 Къща, с.Златия, двор 1830кв.м, стопански постройки
тел.089/5735506, 088/9470884 Вила, с.Ловчанци
тел.058/835377 Къща, с.Победа /Минково/, двор 1600кв.м
тел.089/6568203 Къща, с.Подслон, обзаведена, две стаи, кухня, баня, маза,
помощни помещения, двор 1.2дка
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.089/2208815 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 Дворно място 1.5дка, с.Добрево
тел.058/824983 Дворно място 1180кв.м, с.Малка Смолница, с чешма, чисто -

без постройки и дървета
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.089/4702466 Дворно място 1дка, с.Росеново, на главния път, 100м от
центъра
тел.089/8377246 Парцел 1дка, с.Топола, близо до морето
купува
тел.058/824983 Земеделска земя, с.Малка Смолница
тел.087/7410805 Гарсониера
тел.089/9560858 Двустаен апартамент без първи и последен етаж в района
на Ковачев, Балик, Хр. Ботев, Строител, Боряните
тел.057812447 Къща, близките на Добрич села
заменя
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
тел.098/8985522 Двуетажна вила 130кв.м, на 3км от Балчик за дву- или
тристаен Център /Добрич/
дава под наем
тел.089/51855331 Таванска боксониера, Център, обзаведена - 180лв, депозит
170лв
тел.089/51855331 Гарсониера, Калиакра - 110лв, депозит - 180лв
тел.088/8373923 Гарсониера, Добротица, за младо семейство или момичета
тел.089/6436678 Двустаен, обзаведен
тел.058/820660 Тристаен или стая от него, Център, обзаведен
тел.089/7636746 Aпартамент 45кв.м, Ид.център, ново строителство,
обзаведен
тел.088/7063691 Къща, Ид. център - 350лв
тел.089/6959826 Гараж
тел.088/7343041 Гараж, Балик /пред бл.41/
тел.088/8373923 Гараж, Добротица

ЗА ДОМА
продава
МЕБЕЛИ
тел.088/8977804 Холова гарнитура, спешно
ЕЛЕКТРОУРЕДИ
тел.088/7751256 Фризери тип ракла 4 броя, италиански, работещи, спешно 100лв
тел.089/7860809 Ел. радиатор, 20 ребра - 40лв
тел.089/7029040 Ел. готварска печка и ел. бойлер
тел.058/588726, 088/4619245 Акумулираща печка и вентилатор
тел.058/824983 Акумулираща печка, Пловдивска, работеща, запазена
тел.058/592343 Акумулираща печка Изгрев - 60лв
тел.089/7222507 Пералня Индезит, запазена - 150лв
тел.089/6568203 Фризер 7 чекмеджета
тел.087/9850015 Хладилник - 150лв
ЕЛЕКТРОНИКА
тел.058/588726, 088/4619245 Тонколони
тел.058/824983 Грамофон, нов, ревербератор, нов, руски
ДРУГИ
тел.058/824983 Нафтова печка
тел.089/7367244 Печка Циганска любов, с кожух, тръби - 70лв
тел.089/7860809 Газова отоплителна печка, испанска - 60лв
тел.058/592343 Газови печки 2 броя - испанска и гръцка
тел.058/626608, 089/9534359 Душ корито с размери 90/90см - 50лв
купува
тел.088/4402233 Нафтова печка
АВТОБОРСА
продава
АВТОМОБИЛИ
тел.089/2208815 Опел Вектра, бензин/ метан - 1700лв
тел.089/4369625 Фолксваген Голф 3, бензин/ газ
тел.089/7730157 Форд Фиеста 2000г, всички екстри

АВТОЧАСТИ
тел.089/3769819 Джанти с гуми 15 цола с пет за Пежо Експерт
купува
тел.05781/2447 Лека кола Тико или Матиз
други
тел.058/602906 Купува мотопеди и мотоциклети
ТРУДОВА БОРСА
търси работа
тел.089/6376290 Търси работа като болногледач, с опит
предлага работа
тел.088/7811194 Търси продавач- консултант за магазин за риба
тел.088/7957499 Фирма търси зидаро- кофражисти
тел.087/9101834 Търси да назначи общ работник за зърнобаза
тел.088/7307212 Търси бармани, сервитьори и дърводелци
тел.088/8809131 Търся жена за почистване на апартамент, Добротица
/Варненска част, до СБА магазин и пекарната/. Един път седмично, за 3 часа
и 20 мин., заплащане 10лв
тел.087/7307212 Търси мебелисти
тел.087/9482228, 088/346500 Търси да назначи шофьори на тежкотоварни
автомобили кат.С+Е
тел.088/8913213 10 до 19ч. Търси за сезон 2017г. пом. готвачка и миячка за
Зл.пясъци, осигорено спане и храна, мн.добро заплащане
тел.088/4264223, 00420774094387 Набира заварчици, шлосери за Чехия /до
Прага/, завод за леки коли
тел.089/6270530, +421949588807 Набира оператори жени и мъже 18-55г. за
Словения, трудов договор, осигуровки, осигурено спане - 5.60лв/час чисто
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
тел.089/6652798 Професионално почистване на септични ями с камион за
обл.Добрич
БИЗНЕС
продава
тел.088/8885913 Магазин 40кв.м, ул.Александър Стамболийски, санитарен
възел - 23000лв
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/
дава под наем
тел.088/8676599 Давам под наем магазин/ офис, Пешеходна зона, до Аптека
Марешки
тел.089/8559791 Кафе- аператив, ул.Боряна 8, оборудвано
тел.088/7498318 Офис, в двора на Арменската църква - 80лв
тел.088/7498318 Офис, ул.Пол.Дрангов /срещу детска млечна кухня, вода,
сервизно помещение, самостоятелно - 80лв
тел.098/8987887 Търговско помещение, ул.Гоце Делчев 15, склад, санитарен
възел
тел.088/7413152 Помещение, подходящо за офис или магазин, ул.Генерал
Скобелев №17 /до у-ще Отец Паисий/
други
тел.088/7119759 Изработва медни казани за ракия и ремонтира стари
СТОПАНСТВО
продава
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.088/2056090 Стопанска сграда, подходяща за селскостопанска дейност,
автосервиз 150 кв.м на главен път, двор 1100кв.м, с.Преселенци
тел.089/8377246 Сеялка за пролетни култури, торачка 600л и агрегат за
доене на крава
тел.087/8608647 Роначка за царевица и фуражомелка
тел.089/6628199 Части за самоходно шаси
тел.089/3222167 Монофазен доилен агрегат, комплект
тел.088/9819935 Малки прасенца, Добрич
тел.089/9125412 Три прасета по 80кг, Добрич
тел.089/9125412 Компот от сини сливи, праскови и ябълки - 1,35бр.
тел.087/8246008 Овошки - 1 безплатна на всеки 10 закупени /Варна/,
http://10plus1.eu/
тел.089/9125412 Ябълки 60ст./кг и три прасета по 80кг
други
тел.089/9874162 Купува пчелен мед без проба - плаща веднага
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
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

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 1х0.5м, барокова
рамка
тел.089/6568203 Продава две кислородни бутилки с редуцир- винтили за
високо и ниско налягане
тел.089/0552289 Продавам домашна ракия, Добрич
тел.088/4514961 Продава домашна ракия
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.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/

