
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

продава 

тел.089/9227933 Двустаен, Балик, бл.16, ет.2 

тел.087/8059683 Двустаен, Балик, бл.53, хол, спалня, кухня, две тераси, маза 

тел.089/8559791 Двустаен, ул.Боряна 8, ет.2, южен 

тел.088/4613433 Тристаен, Дружба 3, бл.30, вх.В 

тел.087/8725768 Тристаен 93кв.м, бул.25-ти септември 18, тухлен 

тел.088/4402233 Четиристаен 130кв.м, ул.Иван Вазов 19 /срещу Езикова 

гимназия/ саниран, обзаведен, немска двустранно отваряема PVC дограма , 

баня с вана, голям коридор, обзаведена тав. стая, битова маза с камина и 

вода, маза със стелажи, гараж със стелажи 

тел.089/7277297 Четиристаен, Широк център /Младежки дом/ 

тел.089/9227933 Апартамент, Балик, бл.16, ет.2 

тел.088/6717667 Апартамент, пл.Свобода 29, вх.Д, ет.3, ап.9, тухлен 

тел.089/6327136 Гараж 22кв.м, Балик /Новата поща/, тухлен 

тел.087/8059683 Гараж 24кв.м, кв.Хр.Ботев, ул.Бойчо Огнянов 

тел.089/7304420 Гараж, ул.Кирил и Методий и гараж, ул.Зах. Стоянов 

тел.089/2312534 Вила, Гаази баба /Втори път/, двор 1дка, 80 овошки 

тел.087/9052660 Къща, Балчик /до Автогара/, РЗП 140кв.м, 40кв.м стара 

постройка, двор 800кв.м 

тел.089/7914140 Ателие на две нива, партер, Варна 

тел.088/9382741, 02/8844863 Тристаен 110кв.м, Каварна /център/, тухлен, 

тав.стая, маза, хотелиерски обзаведен - 40000евро 

тел.088/4613433 Вила, с.Бранище, двор 1дка 

тел.058/683542 Къща, с.Златия, двор 1830кв.м, стопански постройки 

тел.089/5735506, 088/9470884 Вила, с.Ловчанци 

тел.088/4918071 Къща, с.Малка Смолница, двор 2.5дка 

тел.089/8433360 Къща, с.Паскалево, двор 1.4дка 

тел.087/9119108 Къща, с.Победа, гараж, двор 1дка 

тел.089/7304420 Вила ЗП 360кв.м, с.Приморци, двор 700кв.м, гараж 56кв.м, 

кладенец 

тел.089/8949075 Къща, с.Смолница /Център/, постройки, двор 2дка 

тел.089/9227933 Къща, с.Спасово, двор 2дка, селскостопански сгради, 

гараж, лозе, овошки 

тел.088/9382741, 02/8844863 Къща 80кв.м, с.Челопечене /10км от морето/, 

стопански постройки, двор 2.250дка 

тел.088/4196712 Къща 120кв.м, гр.Шабла /център/, двор 1200кв.м, 

ремонтирана - 30000евро 



тел.089/7985160, 087/6779875 Дворно място 4 дка, от което 500кв.м лозе, 

с.Бистрец  

тел.089/7985160 Парцел 582кв.м, с.Божурец, Каварна 

тел.089/6557828 Дворно място 1.5дка, с.Добрево 

тел.089/0101276 Дворно място 4.5дка, с.Дряновец /до Карпелит/, две чешми, 

изгодно 

тел.058/824983 Дворно място 1180кв.м, с.Малка Смолница, с чешма, чисто - 

без постройки и дървета 

тел.058/820940 Дворно място 1дка, с.Опанец 

тел.089/4702466 Дворно място 1дка, с.Росеново, на главния път, 100м от 

центъра 

тел.089/5487155 Дворно място 1.220дка, с.Сенокос, на 20м от гл. път 

Добрич- Балчик 

тел.089/8377246 Парцел 1дка, с.Топола, близо до морето 

тел.089/6049870 Земеделска земя 10дка, с.Миладиновци - 1800лв/дка и 

земеделска земя 8дка, с.Кочмар, IVкат - 1800лв 

купува 

тел.058/824983, 088/7660704 Земеделска земя, с.Малка Смолница или 

съседни землища 

 

наема 

тел.088/8322509 Търси стая под наем за млад мъж - до 100лв 

 

заменя 

тел.089/7277297 Четиристаен, Мл. дом за двустаен или гарсониера, Център 

тел.058/824983 Дворно място 1180кв.м, с.Малка Смолница, с чешма, чисто - 

без постройки и дървета за земеделска земя 

 

дава под наем 

тел.088/9183129 Едностаен, обзаведен, саниран, ет.6, без асансьор - 250лв 

тел.087/8483860, 087/8483849 Гарсониера, Балик, бл.24, обзаведена 

тел.088/6412733 Гарсониера, Болницата, полуобзаведена 

тел.089/8755168 Гарсониера, Дунав, бл.49 

тел.088/8628654 Двустаен, Център /до Бакарди и Икономически техникум/ 

тел.088/5645324 Четиристаен, ул.Иван Вазов 6, място за паркиране 

тел.088/8628654 Апартамент, Център 

тел.087/7999288 Апартамент, Център 

тел.089/5604110 Къща, до жп гара Юг 

тел.089/7934113 Гараж, зад Енергото 



 

ЗА ДОМА 

 

Продава 

 

МЕБЕЛИ 

тел.088/6435871 Библиотека, бюфет с витрина, ъглови канапета 

тел.087/8211581 Канапе 150лв, бюфет - 50лв и библиотека - 50лв 

тел.088/8977804 Холова гарнитура, спешно 

тел.088/4402233 Двукрилен гардероб с надстройка - 70лв 

тел.087/7482258 Разтегателна маса от масивно дърво 1Х1.50м в разтегнато 

положение 

тел.089/6677983 Комлект маса 1.20х0.60м и две пейки 

 

ЕЛЕКТРОУРЕДИ 

тел.089/6091146 Хладилник - фризер, 6 чекмеджета, работещ - 120лв 

тел.089/4706416 Хладилник Зил, работещ - 300лв 

тел.089/6091146 Фризер - 80лв 

тел.089/7860809 Ел. радиатор, 20 ребра - 40лв 

тел.089/7029040 Ел. готварска печка и ел. Бойлер 

тел.088/5864978 Автоматична пералня Whirlpool 

тел.088/7818813 Автоматична пералня Whirlpool 

тел.087/8211581 Акумилираща печка - 50лв и пералня Сименс - 280лв 

тел.058/824983 Акумулираща печка, Пловдивска, работеща, запазена 

 

ЕЛЕКТРОНИКА 

тел.089/6091146 Телевизор Самсунг 50/60см - 100лв 

тел.058/824983 Грамофон, нов, ревербератор, нов, руски 

 

ДРУГИ 

тел.058/824983 Нафтова печка 

тел.087/7482258 Нафтова печка 

тел.089/6091146 Печка на дърва - 80лв 

тел.089/7860809 Газова отоплителна печка, испанска - 60лв 

тел.089/8559791 Газов котел за парно и газов конвектор, втора употреба 

тел.089/4706416 Българска готварска печка Терма 28 с фурна на дърва - 

150лв 

 

 



АВТОБОРСА 

продава 

АВТОМОБИЛИ 

тел.088/8322509 Дачия, лек автомобил, 2006г. - 1200лв 

тел.089/7969091 Опел Астра 94г., 1/8 каравана, моноинжекция, добро техн. 

състояния, газ/ бензин, зимни гуми, гражданска, винетка, преглед 

тел.089/3710222 (Viber) Пежо 206 седан, 1.4, 75к.с., 2007г., реални 

269000км,  газов инжекцион, пълно обслужена, гражданска, преглед, 

винетка, 4 летни гуми със стом. джанти, 4 лети джанти със зимни гуми, 

добро техн. състояние 

тел.089/3710222 Ситроен Саксо 1.4, 2001г., 75к.с., мотор VTS, Евро 3, 

бензин / метан, климатик, зимни и летни гуми с лети джанти, затъмнени 

стъкла, спортен волан и гърне, акумулатор и бензинова помпа в гаранция 

тел.087/7482258 Фолксваген Голф, бензин, инжекцион, светло сив металик, 

отлично състояние, изгодно 

тел.089/3710222 Автомобил 1.4 VTS, 2001г, 75к.с., гражданска до 14.05, 

преглед група 3, метан, напълно обслужена преди 4000км, нов акумулатор в 

гаранция, 6 зимни гуми с 4 лети джани и 2 стоманени. 4 летни гуми с лети 

джанти, спортен волан, спортно гърне, затъмнени стъкла, климатик, 

автоматични дневни фарове 

 

МОТОПЕДИ И МОТОЦИКЛЕТИ 

тел.088/4402233 Електрическа триколка, 2020г, китайска, спешно - 1500лв 

тел.089/6091146 Мотор с педали, италиански 

 

АВТОЧАСТИ 

тел.089/3710222 Ситроен Берлинго, цялата на части, 1.8, 90к.с, 2000г., 

намира се в Добрич 

тел.089/3710222 Опел Астра, цялата на части, Ф-1.8, 90к.с, 1994г.,комби, 

нов съединител на 5000 км, намира се в Добрич 

тел.087/7482258 Кола за скрап, Добрич 

 

ДРУГИ 

тел.088/4402233 Крик за кола и зарядно 12 волта 

тел.088/7030532 Туристическо ремарке 

купува 

тел.088/7660704 Джанти за Жигули, нови или запазени 

тел.089/3710222 Viber,Whatsapp Автомобил до 4000лв - комби, миниван, 

ван, бензин, до 130к.с., след 2000г, регистрирана, с климатик и климатроник 



 

ТРУДОВА БОРСА 

търси работа 

тел.089/6376290 Търси работа като болногледач, с опит 

тел.088/6983606 Търся спешно работа на 4 часа като хигиенистка или 

болногледачка (на 51 години съм) 

 

предлага работа 

тел.089/6809009 Търси продавач- консултант за малък хр. магазин 

тел.088/2462667 Търси болногледачка 

тел.089/7855829 Х-л Златни пясъци набира камериерки за сезона 

 тел.089/4429977 Vip Security търси нови колеги за инкасо и физическа 

охрана, конкуретно възнаграждение, възможност за допълнитело заплащане. 

Кандидатстване чрез изпращане на автобиография на е-мейл: 

jobs@vipsecurity.bg 

тел.089/3710222 Търси човек за работа 14-17ч от понеделник до петък в 

офис в Добрич, добра компютърна грамотност 

тел.Търси сериозен и отговорен човек за работа в офис на курирска фирма в 

град Добрич, раб. време от 14 до 16 часа, Пон.- петък, С предимство са: 

1.Живеещи в квартал Христо Ботев, Балик, Строител и Дружби; 2.Можещи 

да започнат веднага; 3.Добра компютърна грамотност. Автобиография на 

имейл: bopast_2016@abv.bg 

тел.087/7307212 Търси мебелисти 

тел.089/7637537 Българо- люксембурска фирма търси професионален 

шофьор кат.D и Е – заплата 4200лв 

 

УСЛУГИ 

 

тел.058/824983 Учителка- пенсионерка търси да обучава и възпитава дете в 

начална училищна възраст 

тел.089/3763881 Медичка с опит извършва медицински услуги по домовете: 

инжекции, системи, катетри, превръзки и др. 

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.089/8574873 ДМ Консулт извършва счетоводни услуги, годишно 

приключване на фирми, подаване на декларации ЗКПО и ЗОДФЛ 

 

mailto:bopast_2016@abv.bg


БИЗНЕС 

продава 

тел.089/8358728 Помещение 33кв.м, ул.От.Паисий 11 до вх.А, партерен 

етаж, удобно за офис, фризьорски/ козметичен салон, кантора, ателие и др., 

сан.възел, 2 входа  

тел.089/8559791 Кафе- аператив, ул.Боряна 8 

тел.058/624484, 088/4909369 Барака /бивше ключарско ателие/, ул.Отец 

Паисий 25 /срещу бившето 1001 стоки/ 

тел.089/4706416 Циркуляр трифазен, мощен, нож 45см, немска ос, с плот за 

бичене на греди 

тел.087/7087715 Ел. мотор 10кВт, 90 оборота 

тел.089/5880815 Палети, изгодно 

 

дава под наем 

тел.088/8628654 Помещение за офис, магазин, склад 

тел.088/7660704 Фургон на колела 

 

други 

тел.00306987074110 Търси дистрибутори на висококачествени гръцки 

храни, по-добри от биопродукти. Изпращане на стоките с куриер от 

България с наложен платеж 

тел.088/7119759 Изработва медни казани за ракия и ремонтира стари 

 

СТОПАНСТВО 

продава 

тел.089/9184143, 089/7918080 Култиватор за овошки, 6+2 тела, тяло 72см 

тел.089/6091146 Каруца с гумени колела, шарена 

тел.088/4882060 Машинка/ мелачка и преса за грозде 

тел.089/0552289 Грозде умио уно, бял кондел, бяла и черна липа, гр. Добрич 

тел.089/6091146 Бали люцерна - 20бр по 9лв, бали слама - 4лв/бр. 

тел.089/6628199 Части за самоходно шаси 

тел.087/8509073 Даданблатови магазини за 12 рамкови пчелни кошери - 

15лв/бр. 

тел.088/8103613 Празни пчелни кошери 15 броя, с магазини и изградени 

рамки - по 60лв 

тел.089/4706416 Циментови колове 10х12х220см - 20бр. 

тел.087/8509073 Пчелни кошери, вана от неръждавейка за разпечатване на 

пити с мед, стойки за кошери 

тел.088/8103613 Пчелни семейства 9 броя - по 180лв и 17 празни кошера - 



по 60лв 

тел.087/8509073 Пчелни семейства - 5 броя, електрическа центрофуга 

/нераждавейка/, восокотопка на пара 

тел.00306987074110 Гръцка фирма предлага на едро и дребно: биопродукти 

срещу болести по пчелите нозематоза вароатоза; семена от секирче и лимец; 

биопаста от лимец; биомаслини; зехтин; теч. сапун от биозехтин; сок от нар; 

калъп за сирене; животновъден инвентар. Доставки от България с Еконт и 

Спиди 

тел.089/8377246 Сеялка за пролетни култури, торачка 600л и агрегат за 

доене на крава 

тел.088/4402233 Самоходна моторна сенокосачка - 70лв, желязна 

гроздомелачка и 4 стойки за бурета 

тел.089/6091146 Бели тикви - 50ст/кг, люцерна 20бали по 8лв, бобена слама 

10бали по 4лв, старо рало за кон и магаре, каруца (гуменка 18 цола) 

тел.088/7271194 Фирма "Данчик" ЕООД предлага пресни яйца за 

консумация на достъпни цени. Адрес: ул. "Поп Богомил" №4 

 

други 

тел.088/9350702 Мелница предлага ишлеме брашно на достъпни цени, 

район Попово 

тел.058/824983 Дава под наем дв. място 1180кв.м, с.Малка Смолница, без 

дървета 

 

СТРОИТЕЛСТВО 

продава 

тел.089/9115349 Прозорец PVC 145x135cm, втора употреба 

тел.089/6677983 Стъклени тухлички 20х20х7см - 100бр 

тел.087/7482258 Балчишки камък 

 

други 

тел.088/7660704 Дава под наем фургон на колела 

тел.058/840261, 089/6700071, 088/8307189 Изработва метални 

конструкции, поликарбон, гипскартон, огради, решетки, парапети. 

Услуга с автокран и хидравлични платформи 

 

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.087/7482258 Продава медна тел, нова соковарка, Делфи 5 1-ви и 2-ри 

том, бурета 50л и 100л, бидони 100л - 8броя, масажна ваничка за крака 

тел.058/629034 Продава килим – 80лв, персийски килим – 120лв 

тел.058/845653, 089/4817550 Продава тава за лютеница 30л, бурета 80л и 

40л с метални канелки, туба с канелка 120л, Жакардов нов килим 

2.40х1.90м, бял китеник 2.60Х1.85м, нов 

тел.087/8211581 Продава атлас по биология на Синел Ников, т.3, 83г., руски 

тел.088/4927954 Продава пиано ноктюрно с 3 педала 

тел.088/5402011 Продава немски акордеон Грим, 80 баса, почти нов - 80лв 

тел.089/9115349 Продава немско пиано, литература, въртящ стол и шевна 

машина Лучник в кабинет 

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.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.058/824983 Продава проходилка за възрастни хора, сгъваема 

тел.089/4706416 Продава велосипеди със скорости 

тел.089/6091146 Продава мотор с педали - 250лв, велосипеди 3 броя по 

45лв, менгеме - 60лв 


