6133
ǛǡǒǝǟǕ

СТРОИТЕЛСТВО
ВИ К
ВОДОПРОВОДЧИК,
20-ГОДИШЕН ОПИТ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДИ, КАНАЛИ, ОТПУШВАНЕ КАНАЛИ, НИСКИ ЦЕНИ, ГАРАНЦИЯ, ✆087/6089477,
089/5826916
ИЗВЪРШВАМ ре монт, монтаж, демонтаж тоалетни, моно блокове, батерии, смесители, тръби, душ кабини, без почивен
ден, ✆ 088/7972382,
089/5480848
ЕКСПРЕСНИ ВиК услуги, ниски цени - монтаж моноблок, бойлери,
мивки, батерии, казанчета, други, смяна стари тръби, ✆087/8924926,
088/8924912
ВОДОПРОВОДЧИК,
20-ГОДИШЕН ОПИТ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДИ, КАНАЛИ, ОТПУШВАНЕ КАНАЛИ, НИСКИ ЦЕНИ, ГАРАНЦИЯ, ✆087/6089477,
089/5826916
РЕМОНТ, монтаж
на кранове, батерии,
сифони, тоалетни казанчета, ✆052/710032,
089/8644475
ПРОУЧВАНЕ и търсене на подземни води
за сондажи и кладенци, ht tps://w w w.
facebook. com/sondajite,
✆088/6587580
РЕМОНТ и монтаж
на кранове, смесители, душ панели, мивки, казанчета, моноблокове, сифони, вентилатори, релси за пердета, простири, шкафчета
за баня, ✆087/8290231
РЕМОНТ, монтаж
на кранове, батерии,
сифони, тоалетни казанчета, ✆052/710032,
089/8644475
ИЗГРА Ж Д АНЕ на
ВиК инсталации, ППРтръби, мръсна канализация и други ВиК услуги, ✆089/2729802

ƬǍǋǁƽǆƿǁƿǅǃǂǊǅǂ

www. pozvanete.bg

ОТПУШВАНЕ на
мръсна канализация,
блокове, къщи, вили,
работим без почивни
дни - ръчно и машинно,
обслу жваме Добрич
и окръг - без проблем,
отремонтирваме мръсна канализация - по договаряне с клиента, копаене и възстановяване,
✆089/3831515
РЕМОНТ, монтаж
на кранове, батерии,
сифони, тоалетни казанчета, ✆052/710032,
089/8644475
РЕМОНТ, монтаж
на кранове, батерии,
сифони, тоалетни казанчета, ✆052/710032,
089/8644475
ВИК специалист изгражда, подменя, ремонт водопровод и канализация, смяна щрангове, каменин PVC, отстранява течове, гаранция, ниски цени,
✆087/9900225
ЕКСПРЕСНО ВиК,
изгражда/ремонт вътрешни/външни ВиК инсталации, монтаж ППР
тръби, батерии, тоалетни чинии, гаранция, ниски цени, ✆088/4376424
ВИК, откриване/отстраняване течове, аварии, монтаж душбатерии, смесители, водомери, мивки, биде, моноблок, аксесоари за
баня, изграждане нова
ВиК инсталация, други,
✆088/3567716
ПРОФЕСИОНА ЛНО ВиК, денонощно
отпушва канализация,
шахти, тоалетни, мивки, сифони, отстранява течове, всичко с ВиК,
гаранция, ниски цени,
✆087/9900225
ВИК специалист изгражда, подменя, ремонт водопровод и канализация, смяна щрангове, каменин PVC, отстранява течове, гаранция, ниски цени,
✆089/2795914
ВИК специалист всички видове ВиК услуги, ✆087/6089477
ПРОФЕСИОНА ЛНО ВиК, денонощно
отпушва канализация,
шахти, тоалетни, мивки, сифони, отстранява течове, всичко с ВиК,
гаранция, ниски цени,
✆088/4376424
МИЛКО ТОДОРОВ,
40-годишен стаж - ремонт ВиК, отпушване
комини, камини, шахти, конкурентни цени,
✆089/3880316
РЕМОНТ покриви,
пренареждане керемиди, полагане хидроизолация газопламъчно,
други, ниски цени, гаранция, ✆088/4553047

ПРОФЕСИОНА ЛНО ВиК, денонощно
отпушва канализация,
шахти, тоалетни, мивки, сифони, отстранява течове, всичко с ВиК,
гаранция, ниски цени,
✆087/9900225
ВИК специалист всички видове ВиК услуги, ✆087/6089477
РЕМОНТ мембрани въздуходувки BUBUS
SECOH зa пречиствателни станции, ✆088/7227603
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни,
сифони, шахти, комини,
✆088/6639358
ВИК специалист всички видове ВиК услуги, ✆087/6089477
РЕМОНТ, монтаж
кранове, смесители,
мивки, казанчета, моноблокове, сифони,
етажерки, вентилатори, релси за пердета,
таванни простири, други, ✆088/4729117
ПОЧИСТВАМ кладенци, независимо
дълбочина, работя във
Варна и извън Варна,
правя ремонти, монтирам стъпала и тръба със
специален филтър за почиста вода, договаряне,
✆089/5120304
ВИК услуги, изграждане и ремонт водопровод и канали, отпушване, ✆089/5826916
ДЕНОНОЩНО ВиК
отпушва фекални канали, вертикални/хоризонтални щрангове,
шахти, тоалетни, мивки, сифони, отстранява течове, гаранция, ниски цени, ✆089/2795914
ОТ ПУШВА МЕ ка нали, тоалетни мивки, подови сифони, ниски цени, Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Силистра, ✆089/8998080,
088/7929656

ОТПУШВАНЕ мръсна
канализация, тоалетни
чинии, мивки, подови
сифони, други, ремонт
мръсна канализация,
смяна тръби 24 часа, работим аварийно след вашето обаждане, Шумен
и окръга, професионализъм, ✆089/3831515,
088/7221260
ПРОФЕСИОНАЛНО
ВиК, денонощно отпушва канализация, шахти,
тоалетни, мивки, сифони,
отстранява течове, всичко с ВиК, гаранция, ниски цени, ✆088/4376424
ВИК услуги, изграждане и ремонт водопровод и канали, отпушване, ✆089/5826916
ВИК, отпушване канали, шахти, тоалетни,
мивки, сифони, комини,
✆087/7458179
ДЕНОНОЩНО ВиК
отпушва фекални канали, вертикални/хоризонтални щрангове,
шахти, тоалетни, мивки, сифони, отстранява течове, гаранция, ниски цени, ✆087/6089477
ЕКСПРЕСНО ВиК,
изгражда/ремонт вътрешни/външни ВиК инсталации, монтаж ППР
тръби, батерии, тоалетни чинии, гаранция, ниски цени, ✆088/4376424
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни, сифони, шахти, ✆089/2096394
РЕМОНТ, монтаж
кранове, смесители,
мивки, казанчета, моноблокове, сифони,
етажерки, вентилатори, релси за пердета,
таванни простири, други, ✆089/7716469
ВОДОПРОВОДЧИК,
20-годишен опит, изграждане, ремонт водопроводи, канали,
отпушване канали, ниски цени, гаранция,
✆088/4553047

 
 


Автошкола Кали - гр. Варна
бул. "Ян Хунияди" 33,  052 64 64 64
КУРСОВЕ ЗА:
¾ шофьори кат. А1, А2, А, В1, В, ВЕ, С, CE, D1, D
¾ багаристи, фадромисти,
телескопични товарачи (ПСМ)
¾ мотокаристи, автокранисти, автовишки,
кулкранисти, мостови-козлови кранове
¾ опасни товари ADR
¾ професионална компетентност
за водачи на пътници и товари
¾ ТВК ( трактори с прикачен инвентар),
р), ТВК-М
р)
(пътно-строителни машини), ТВК-3
3 (комбайнери)
¾ психолаборатория
я за шофьори

GSM - 0888 639 753
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни,
сифони, шахти, комини,
✆089/9476551
КОПАЯ ями, монтирам оригинални
пръстени от бетон и
армат ура в тях, опитна бригада, Варна/
Добрич, окръга, монтирам мръсна кана лизация/водопровод,
монтаж септична яма
3 дни, без почивен
ден, ✆ 089/4666648,
088/7929656
ДЕНОНОЩНО ВиК
отпушва фекални канали, вертикални/хоризонта лни щранго ве, шахти, тоалетни,
мивки, сифони, отстранява течове, гаранция, ниски цени,
✆089/2795914

ВИК специалист изграждане водопровод и канали, отпушване, ✆087/6089477
ДЕНОНОЩНО ВиК
отпушва фекални канали, вертикални/хоризонта лни щранго ве, шахти, тоалетни,
мивки, сифони, отстранява течове, гаранция, ниски цени,
✆089/2795914
ВИК специалист изгражда, подменя, ремонт водопровод и канализация, смяна щрангове, каменин PVC, отстранява течове, гаранция, ниски цени,
✆087/9900225
ВИК специалист изграждане водопровод и канали, отпушване, ✆087/6089477

ВИК специалист изграждане водопровод и канали, отпушване, ✆087/6089477
ВИК специалист изгражда, подменя, ремонт
водопроводиканализация,
смяна щрангове, каменин
PVC, отстранява течове, гаранция, ниски цени,
✆087/9900225
РЕМОНТ покриви,
пренареждане керемиди, полагане хидроизолация газопламъчно,
други, ниски цени, гаранция, ✆088/4553047
ДЕНОНОЩНО ВиК
отпушва фекални канали, вертикални/хоризонтални щрангове,
шахти, тоалетни, мивки, сифони, отстранява течове, гаранция, ниски цени, ✆087/6089477
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ИЗВЪРШВА качествен ремонт на мембранни въздуходувки BUBUS
SECOH /Air pump/ за санитарни септични системи, ✆088/7227603
ОТПУШВАНЕ мръсна
канализация, тоалетни,
мивки, подови сифони, по
блокове/къщи, отстраняване течове по мръсна канализация, без почивен ден,
изгодно„, ✆089/2784943

ПРОФЕСИОНА ЛНО ВиК, денонощно
отпушва канализация,
шахти, тоалетни, мивки, сифони, отстранява течове, всичко с ВиК,
гаранция, ниски цени,
✆088/4376424
ЕКСПРЕСНО ВиК,
изгражда/ремонт вътрешни/външни ВиК
инсталации, монтаж
ППР тръби, батерии,
тоалетни чинии, гаранция, ниски цени,
✆088/4376424
ВИК услуги Варна/
региона, без почивен
ден, монтаж/демонтаж
бойлери, мивки, перални, моноблок, душкабини, водомери, други, изграждане нова
ВиК инсталация, поправка съществуваща,
✆088/3567716

ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни,
сифони, шахти, комини,
✆089/9476551
РЕМОНТ, монтаж кранове, смесители, душ панели, мивки, казанчета,
моноблокове, таванни
простири, корнизи, други, ✆087/8290231
ВИК услуги Варна/региона, без почивен ден,
монтаж/демонтаж бойлери, мивки, перални, моноблок, душкабини, водомери, други, изграждане нова ВиК инсталация,
поправка съществуваща,
✆088/3567716
ВОДОПРОВОДЧИК,
20-годишен опит, изграждане, ремонт водопроводи, канали,
отпушване канали, ниски цени, гаранция,
✆088/4553047

ВиК услуги Варна/региона без почивен ден,
откриване/отстраняване
течове, аварии, монтаж
душбатерии, смесители,
водомери, мивки, биде,
моноблок, аксесоари за
баня, ✆088/3567716
ПРОФЕСИОНАЛНО
ВиК, денонощно отпушва канализация, шахти,
тоалетни, мивки, сифони,
отстранява течове, всичко с ВиК, гаранция, ниски
цени, ✆087/9900225
ОТПУШВАНЕ тоалетни чинии, мивки, подови сифони, мръсна канализация, гаранция за качеството, ремонт мръсна канализация, вертикални тръби, без почивен ден, ✆089/4666648
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СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЕМ

 Скелета
 Кофражи
 Офис контейнери
 Огради
 Хаспели
 Водни помпи
 Техника за бетон
 Трамбовъчна техника
 Уреди за пробиване
 Уреди за къртене
 Изсушители
 Машини за почистване
гр. Варна, бул. Цар Освободител 283 /до Метро/
052/730 359, 0895/770 794, www.stroyrent.bg

МИНЕРАЛНА ВОДА
VODA-VARNA.EU
0877/776277
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ДОСТАВКА на ВОДА
и ДИСПЕНСЪРИ
6пълна гама вода КОМ
6
натурални води от Балкана
6вода от планината Девин

Пердета
Сенници
Мрежи против насекоми
Перголи
Матраци Нани

ЮНИС ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЩОРИ

0878 51 90 63

ул. Константин Фотинов,
срещу №12, зад Спортна зала

УПРАВЛЯВАЙ ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА
ГРИЖА ЗА НАС. ГРИЖА ЗА БИЗНЕСА
„Служба по трудова медицина – ЛТМ „ ООД
Гр. Варна, ул. Роза № 38, партер

0700 50 221
e-mail: stmltmvarna@gmail.com
http://trudova-medicina.biz/
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Д ОГРАМА

СТРОИТЕЛСТВО
В К
И

ВИК, отпушване канали, шахти, тоалетни,
мивки, сифони, комини,
✆087/7458179
РЕМОНТ покриви,
пренареждане керемиди, полагане хидроизолация газопламъчно,
други, ниски цени, гаранция, ✆088/4553047
ВОДОПРОВОДЧИК,
20-годишен опит, изграждане, ремонт водопроводи, канали,
отпушване канали, ниски цени, гаранция,
✆088/4553047

ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни, сифони, шахти, ✆089/2096394
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни,
сифони, шахти, комини,
✆088/6639358
МОНТАЖ, ремонт
мивки, казанчета, моноблокове, кранове,
смесители, сифони,
вентилатори, простири, релси за пердета,
етажерки, огледала,
✆087/6858363
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни,
сифони, шахти, комини,
✆088/6639358
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни,
сифони, шахти, комини,
✆089/9476551
ВИК, отпушване канали, шахти, тоалетни,
мивки, сифони, комини,
✆087/7458179
ИЗВЪРШВА качествен ремонт на мембранни въздуходувки BUBUS
SECOH /Air pump/ за санитарни септични системи, ✆088/7227603
ДЕНОНОЩНО ВиК
отпушва фекални канали, вертикални/хоризонтални щрангове,
шахти, тоалетни, мивки, сифони, отстранява течове, гаранция, ниски цени, ✆087/6089477
ВИК специалист изгражда, подменя, ремонт водопровод и канализация, смяна щрангове, каменин PVC, отстранява течове, гаранция, ниски цени,
✆089/2795914
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни, сифони, шахти,
✆089/2096394
ВИК специалист изгражда, подменя, ремонт водопровод и канализация, смяна щрангове, каменин PVC, отстранява течове, гаранция, ниски цени,
✆089/2795914

ФИРМА ВАЦЕК - ПРОИЗВОДИТЕЛ PVC И AL ДОГРАМА, КРАТКИ СРОКОВЕ, РАЗУМНИ ЦЕНИ, ВИСОКО КАЧЕСТВО, WWW.
VACEK. BG, ✆052/508666,
087/8284855
РАБОТИМ в цялата
страна, ние сме основен производител на ролетни врати в България,
в сегмента на качествените врати предлагаме
най-ниските цени, промишлени и битови секционни врати от DOORHAN,
https://www. avisbild. com,
✆088/6629399
РАБОТИМ в цялата
страна, ние сме основен производител на ролетни врати в България,
в сегмента на качествените врати предлагаме
най-ниските цени, промишлени и битови секционни врати от DOORHAN,
https://www. avisbild. com,
✆088/6629399

Е Л. УСЛУГИ
РЕМОНТ, монтаж,
демонтаж перални, бойлери, готварски печки,
ел. табла и други уреди,
без почивен ден, гаранция, ✆088/7972382,
089/5480848
ЕКИП от професионални ел. техници, специализирани в изграждане, ремонт/поддръжка ел. инсталации/табла, качество, вярваме в предлаганото от
нас качество, гаранция за това са многобройните ни проекти и
дългогодишни клиенти,
✆087/8282466
РЕМОНТ, монтаж
ел. табла, ел. инсталации, стълбищно осветление, ✆052/710032,
089/8644475
ЕЛ и ВиК инс та лации, специа лист
във всяка всяка сфера на строителството,
✆089/3764498
РЕМОНТ, монтаж
ел. табла, ел. инсталации, стълбищно осветление, ✆052/710032,
089/8644475
К АЧЕСТВЕНИ ел.
услуги за подмяна/изграждане ел. инсталации в гр. Варна, монтаж осветителни тела,
опитни/квалифицирани ел. техници, които ще откликнат изцяло на Вашите необходимости и желания,
✆088/5114885
КЛИМЕЛ - компания, специа лизирана в професионалното ел. изгра ж д а не,
работим в сферата
н а из п ъ л н е н и е т о н а
всички видове ел.
инсталации за жилищни, промишлени
и обществени сгради,
✆087/8282466

ÑÒÎßÍÎÂ ÊËÈÌÀ
КЛИМАТИЦИ
Ремонт, демонтаж, монтаж,
профилактика, продажба,
доставка на климатици
консултация, гарантирано
качество

0878 873 280
ФИРМА КЛИМЕЛ компания за ел. изграждане, проектиране ел.
инсталации, ел. услуги, системи за автоматизация, всичко за изграждането и функционирането на една ел. инсталация, ✆088/5114885
ЕЛ. техник - ел. услуги, монтаж ел. инсталации, проектиране, изграждане, реконструкция, профилактика, ремонт, демонтаж, преместване, реконструкция стари ел. табла,
✆087/8282466
РЕМОНТ, монтаж
ел. табла, ел. инсталации, стълбищно осветление, ✆052/710032,
089/8644475
РЕМОНТ, монтаж
ел. табла, ел. инсталации, стълбищно осветление, ✆052/710032,
089/8644475
НИЕ сме профилирана фирма за електрически
услуги във Варна/региона,
изпълняваме бързи ел. услуги/ремонти по домовете, изграждане контрол
на достъп, ✆088/5114885
НА нас може да разчитате за професионални/бързи ел. услуги/ремонти на територията на
Варна и Северното Черноморие, Златни пясъци, Кранево, Албена,
Св. Константин и Елена,
Балчик, ✆088/5114885
МОНТАЖ и ремонт
на аплици, полюлей,
луни, стълбищно осветление, звънци, домофони, ел. брави, автомати
за врати, ✆087/8290231
ЕКИП от професионални ел. техници, специализирани в изграждане, ремонт/поддръжка ел. инсталации/табла, качество, извършваните от нас услуги гарантират сигурност на
Вас и Вашето оборудване, не правим компромиси с качеството,
✆088/5114885
ОТ създаването си
фирма КЛИМЕЛ се специализира в изграждането на ел. инсталации
в жилищни, промишлени и обществени сгради,
✆087/8282466
РЕМОНТ стари, изграждане нови ел. инсталации, ремонт/отстраняване повреди,
монтаж, изграждане
и свързване ел. табла,
монтаж/демонтаж трифазни ключове, контакти, осветителни тела,
✆089/8734762
МОНТАЖ, ремонт
аплици, полилеи, луни,
ст ълбищно осветле ние, звънци, домофони, автомати за врати,
✆087/6858363
РЕМОНТ, монтаж,
възстановяване звънчеви, домофонни уредби, ел. брави, затварящи автомати, ел. табла, предпазители, стълбищно, домашно осветление, ✆087/8290231
МОНТАЖ, ремонт на
аплици, полилеи, луни,
стълбищно осветление,
звънци, домофони, ел.
брави, автомати за врати, ✆089/7716469

Брой 231 (8770)

www.pozvanete.bg

М АТЕРИАЛИ
ПРОДАВАМ нов неиз п олз в а н в л а гоус тойчив шперплат 18
мм - 244/122 м 2 , общ
брой плоскос ти 8 3,
✆087/8258892

ПРОДАВАМ нова каСГЛОБЯВАНЕ мемина ПРИТИ, тип пирами- б е л и и к у х н и, р е да - 200 лв, ✆089/7269109 монт, монтаж шкафове, бюра, портманта,
простири, корнизи, обРОЕКТИРАНЕ
кови, брави, ключалки,
✆088/4729117
СГЛОБЯВАНЕ, монУЗАКОНЯВАНЕ НЕЗА- таж, ремонт мебели,
КОННО СТРОИТЕЛСТВО, гардероби, шкафове,
ТЪРПИМОСТ, ПУП, ПРО- секции, спални, бюра,
ЕКТИРАНЕ, РАЗРЕШЕ- подмяна обкови, перваНИЕ СТРОЕЖ, АКТ16, ЧИ- зи, лайсни, простири,
ФЛИКЧИЕВ, ЕККСЛУЖИ- други, ✆087/6858363
ТЕЛ ОБЩИНАТА, ВЕЩО
СГЛОБЯВАНЕ
ЛИЦЕ СЪДА, ✆087/8870843, на мебели и к у хни,
088/9870949, 052/636026
✆087/8290231
СТРОИТЕЛЕН инжеСГЛОБЯВАНЕ менер изчертава чертежи с б е л и и к у х н и, р е AutoCAD, проектира сгра- монт, монтаж шкафоди и съоръжения, изготвя ве, бюра, портманта,
конструктивни становища простири, корнизи, оби други, свързани с дей- кови, брави, ключалки,
ността, ✆088/7254142
✆089/7716469

П

КОНСТРУКЦИИ
нови покриви, рем о н т н а с т а р и, х и дроизолации, изолация, фибран, стиропор, други, шпакловки, бояджийски услуги, ✆088/7954574
МИЛКО Тодоров,
40-годишен стаж, ремонт всякакъв вид покриви, хидроизолация,
редене керемиди и довършителни ремонти,
✆089/3880316
КОП А Е с е п т ич н и
ями, шахти, канали,
смяна стари тръби, направа нови от А-Я, осигурен транспорт, гаранция, ✆089/8327977
МАЗИЛКИ, замазки,
теракот, фаянс, редене камък, ✆089/9476551

РАЙЧЕВ СТРОЙ


089/4824831

Бояджийски услуги
 БЕЗПЛАТЕН
 Хоризонтални улуци
ОГЛЕД
 Вертикалник тръби
ПРИЕМА
 Скоби
ПОРЪЧКИ ОТ
 Тенекеджийски услуги
ЦЯЛАТА СТРАНА
 Подмяна капандури
 Обшиване комини
 Топлоизолация

Саниране
 Поставяне фаянс, теракота, гранитогрес
 Гипсокартон
 Изграждане на огради
 Зидария
 Замазки
 Алуминиева и PVC дограма
 Груб строеж от основи до ключ
 Къртене и извозване строителни отпадъци
 Електрообзавеждане
 ВиК инсталация
ПРОД АВАМ използвани т у х ли единички по 0, 40 лв/брой,
отделно има голяма
к упчина с начупените парчета за - 30 лв,
ако искате да вземете всички - палет цели
тухли и всички начупени е възможна договорка, ✆089/5137009

М ЕХАНИЗАЦИЯ
ПРОД АВАМ бето нобъркачка - 320 лв,
✆087/6007500

О ТОПЛЕНИЕ И
ВЕНТИЛАЦИЯ
ПРОД АВАМ пелетна камина суха,
12 к W - 10 0 0 л в,
✆089/6611203
ИЗГРА Ж Д АНЕ на
отоплителни инс т а лации, локало парно, водно подово, соларни системи и друг и , ✆ 0 8 7/8 9 24 9 2 6 ,
088/8924912
ПРОДАВАМ 2 печки
ЧУДО на дърва и въглища, ✆089/5545655

Д ЪРВОДЕЛСКИ УСЛУГИ С ТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
ДЪРВОДЕЛСКИ
услуги, и по домовете, работим и с масив,
✆088/9234652
МОНТАЖ, сглобяване
на мебели, кухни, портманто, простири, брави, гардероби, секции
и други, ✆088/7972382,
089/5480848
ПРОД АВАМ аб рихт, професионален,
✆089/7478789
ПРОД АВАМ аб рихт, професионален,
✆089/7478789
ПРОД АВАМ аб рихт, професионален,
✆089/7478789
МОНТАЖ/демонтаж
мебели по домовете, изработка нови по индивидуален проект на клиента, поправка мека мебел,
други, кратки срокове, разумни цени, ✆087/6673119,
087/8921682
МАЙСТОР с про фесионално оборудване - цикли, фугира, лакира паркет, дюшеме,
прецизна работа, минимална запрашеност,
дългогодишен опит, качество, коректност,
✆088/9196565

КЪРТЕНЕ и пробиване на бетон, замазки, плочки, тухли и
други, кърти и пробива
всичко, ✆087/8924926,
088/8924912

МАЙСТОР НА НИСК И Ц Е Н И , Ш П А КЛОВКА, ФАЯНС, МАЗ И Л К А , Г РА Н И Т О ГРЕС, БОЯ, ДРУГИ,
КЪРТЕНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ, ОТСТРАНЯВАНЕ ТЕЧОВЕ,
✆087/9555450
ПОДМАЗВАНЕ, обръщане всякакъв вид
дограми, шпакловки,
лепене тапети, довършителни услуги, качествено, изгодно,
✆089/6903155
ПОДМАЗВАНЕ, обръщане всякакъв вид
дограми, шпакловки,
лепене тапети, довършителни услуги, качествено, изгодно,
✆087/7520612
НАПРАВА нови покриви, демонтаж стари, редене керемиди,
обшивка на комини, полагане улуци, водостоци, гаранция, фактура,
✆089/8327977

Н А ПРА В А н о в и
покриви, ремонт стари, демонтаж, редене керемиди, поставяне на улуци, водостоци, обшивка
комини, гаранция,
✆089/6082101
НАПРАВА нови покриви, демонтаж стари, редене керемиди,
обшивка на комини, полагане улуци, водостоци, гаранция, фактура,
✆089/8327977

 НАБИРАМЕ ОБЩИ РАБОТНИЦИ В АРМАТУРЕН
ДВОР, СТАРТОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - 1200
ЛВ, РАБОТА НА СМЕНИ,
8 ЧАСА, ✆087/8537895
НАПРАВА нови покриви, демонтаж стари, редене керемиди,
обшивка на комини, полагане улуци, водостоци, гаранция, фактура,
✆089/8327977
ПОДМАЗВАНЕ, обръщане всякакъв вид
дограми, шпакловки,
лепене тапети, довършителни услуги, качествено, изгодно,
✆089/6903155
КЪРТЯ мивки
и изхвърлям строителни отпадъци,
✆088/8689274

БОЯДИСВАНЕ стълбища, входове, жилища, шпакловки, подмазване PVС дограма,
довършителни услуги,
качествено, изгодно,
✆087/9080013
БОЯДИСВАНЕ стълбища, входове, жилища,
шпакловки, подмазване
PVС дограма, довършителни услуги, качествено,
изгодно, ✆087/9080013
К ЪРТИ, пробива
бетон, фаянс, теракот,
замазки, други, осигурен транспорт, сметище, ✆089/5340007
МИНИ багер и професионален копае септични ями, направа шахти, канали, смяна стар
водопровод, направа
нов, ✆089/8327977
ПОДМАЗВАНЕ, обръщане всякакъв вид
дограми, шпакловки,
лепене тапети, довършителни услуги, качествено, изгодно,
✆087/7520612
КОП А Е с е п т ич н и
ями, шахти, канали,
смяна стари тръби, направа нови от А-Я, осигурен транспорт, гаранция, ✆089/8327977
БРИГАДА бояджии
- боядисване жилищни
входове, апартаменти,
вили, хотели, латекс/
блажна боя, качество,
бързина, разумни цени,
✆087/9086020
ПОДМАЗВАНЕ, обръщане всякакъв вид
дограми, шпакловки,
лепене тапети, довършителни услуги, качествено, изгодно,
✆087/9080013
ЕКСПЕРТ 40-годишен стаж, Милко Тодоров, ремонт стари покриви и корекция на покриви, ✆089/3880316
ОСВЕЖ АВАНЕ на
Вашия дом, боядисване, шпакловка, гипскартон, теракол, замрежване, лайсни, ВиК,
фаянс, теракот, обръщане врати/прозорци,
✆089/6082101
МИЛКО Тодоров,
40-годишен стаж, ремонт всякакъв вид покриви, хидроизолация,
редене керемиди, довършителни ремонти,
✆087/9332389
БРИГАДА бояджии
- боядисване жилищни
входове, апартаменти,
вили, хотели, латекс/
блажна боя, качество,
бързина, разумни цени,
✆087/9086020
ЕКСПЕРТ, 40 -го дишен стаж, всякакъв вид ремонти на покриви, къртене бетон и
плочки, изхвърляне отпадъци, ✆087/9332389
НАПРАВА нови покриви, демонтаж стари, редене керемиди,
обшивка на комини, полагане улуци, водостоци, гаранция, фактура,
✆089/8327977
НАПРАВА нови покриви, демонтаж стари, редене керемиди,
обшивка на комини, полагане улуци, водостоци, гаранция, фактура,
✆089/8327977
НАПРАВА нови покриви, ремонт стари,
демонтаж, редене керемиди, поставяне на
улуци, водостоци, обшивка комини, гаранция, ✆089/6082101
МИНИ багер и професионален копае септични ями, направа шахти, канали, смяна стар
водопровод, направа
нов, ✆089/8327977

ПОДМАЗВАНЕ, обръщане всякакъв вид
дограми, шпакловки,
лепене тапети, довършителни услуги, качествено, изгодно,
✆087/7520612
БОЯДИСВАНЕ стълбища, входове, жилища, шпакловки, подмазване PVС дограма,
довършителни услуги,
качествено, изгодно,
✆087/9080013
КЪРТЯ мивки и изхвърлям строителни отпадъци, ✆088/8689274
НАПРАВА нови покриви, ремонт стари,
демонтаж, редене керемиди, поставяне на
улуци, водостоци, обшивка комини, гаранция, ✆089/6082101
СЪБАРЯМЕ ръчно
стари сгради, извозваме строителни отпадъци от апартаменти,
✆089/9198583
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ дейности,
шпакловка, боя, фаянс, теракот, ВиК, ламинат, зидане на тераси, полиране на камък,
✆089/5234325
ЦЯЛОСТНО изграждане септични ями, копая на трудно достъпни места септични ями,
шахти за водомери, канали за тръби/кабели,
✆089/2957004
К ЪРТИМ бетон,
плочки, мазилки и други, разчистване изоставени имоти, извозване
отпадъци, 15 г. опит,
✆089/9198583
МАЙСТОРИ - мазилки, замазки, шпакловки, боядисване, ВиК
услуги, фаянс, теракот, доставка материали, ✆089/5340007
К ЪРТИ, пробива
бетон, фаянс, теракот,
замазки, други, осигурен транспорт, сметище, ✆089/5340007
ПОДМАЗВАНЕ, обръщане всякакъв вид дограми, шпакловки, лепене
тапети, довършителни услуги, качествено, изгодно, ✆087/9080013
ЕКСПРЕСНИ бояджийски услуги, постно,
латекс, фасаген, блажно, тапети, шпакловка
и фибран, гарантирано
качество, ✆052/520186,
087/8711480
КОП А Е с е п т ич н и
ями, шахти, канали,
смяна стари тръби, направа нови от А-Я, осигурен транспорт, гаранция, ✆089/8327977
ИЗКОПНИ работи,
ями, канали, други, зидарии, мазилки, замазки, редене камък, теракот, фаянс, ✆088/7954574
ЕКСПЕРТ, 40 -го дишен стаж, всякакъв вид ремонти на покриви, къртене бетон и
плочки, изхвърляне отпадъци, ✆087/9332389
ОСВЕЖ АВАНЕ на
Вашия дом, боядисване, шпакловка, гипскартон, теракол, замрежване, лайсни, ВиК,
фаянс, теракот, обръщане врати/прозорци,
✆089/6082101
ЕКСПРЕСНИ бояджийски услуги, постно,
латекс, фасаген, блажно, тапети, шпакловка
и фибран, гарантирано
качество, ✆052/520186,
087/8711480
МАЙСТОРИ - мазилки, замазки, шпакловки, боядисване, ВиК
услуги, фаянс, теракот, доставка материали, ✆089/5340007

АВТОСАЛОН ................................................................... 4
автобуси, автоуслуги, алфа, ауди, бмв, ваз, волво, деу, джипове,
други, заменям, киа, купувам, ланчиа, шевролет, мазда, мерцедес, микробуси, мицубиши, мотори и мотопеди, нисан, опел,
пежо, рено, рент а кар, сеат, ситроен, субару, сузуки, товарни,
тойота, фиат, фолксваген, форд, хонда, хюндай, части, шкода

ЖИВОТНИ / РАСТЕНИЯ.................................................. 6
ветеринари, екзотични, изгубени, котки, кучета, намерени,
препарати, растения, услуги, други

ЗАПОЗНАНСТВА ............................................................. 6
масажи, партньорство, с цел брак

ЗДРАВЕ И КРАСОТА....................................................... 7

кабинети, оборудване, отслабване, рехабилитация, козметика и фризьорство, други

ИЗДИРВА СЕ .................................................................. автомобили, вещи, документи, други

КУЛТУРА, ИЗКУСТВО .................................................... заменям, продавам, купувам, други

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ............................................ 4

дървообработване, за пластмаси, за храни/напитки, канцеларски, металообработване, шивашки, други

ОБЗАВЕЖДАНЕ .............................................................. 3

мебели, постелки и щори, търговско обзавеждане, тапицерски услуги, други

ОБРАЗОВАНИЕ ............................................................... 4

в чужбина, дипломни/курсови, езици, за ученици, квалификация, компютърни курсове, масажи, приложни изкуства,
търся, шофьорски курсове, други

ПАРИ............................................................................... 7

бизнес контакти, заеми, кредити, застраховки, спонсори,
други

ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ .................................................. купува, продава, други

РАБОТА-ПРЕДЛАГА ....................................................... 5

в чужбина, домашни грижи, заведения, хотели, здраве и красота, икономика, право, IT и инженери, компаньонки, масажи,
образование, преводи, офис, администрация, почасова, надомна, търговия, производство, транспорт, автосервиз, строителство и ремонт, охрана, недвижими имоти, други

РАБОТА-ТЪРСИ .......................................................... 5, 6

в чужбина, домашни грижи, заведения, хотели, здраве и красота, икономика, право, IT и инженери, компаньонки, масажи,
образование, преводи, офис, администрация, почасова, надомна, търговия, производство, транспорт, автосервиз, строителство и ремонт, охрана, недвижими имоти, други

РАЗНИ ............................................................................. 4
заменям, купувам, продавам

СЕЛСКО СТОПАНСТВО ................................................... 6
животни, механизация, препарати, продукти, растения, услуги,
други

СТРОИТЕЛСТВО ..................................................... 1, 2, 3
в и к, дограма, дърводелски услуги, ел. услуги, материали,
метални изделия, механизация, отопление и вентилация, проектиране, строителни услуги, други

СЪОБЩЕНИЯ .................................................................. 6
невалидни документи, поздравления, траурни, други

ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА........................................... 4

игри, касови апарати, компютри, перални, печки, хладилници,
битови услуги, климатици, мобилни телефони, периферия, радио, аудио, софтуер, тv/видео, компютърни услуги, фото, други

ТУРИЗЪМ ....................................................................... 4
визи и билети, екскурзии, почивки, търся, други

ТЪРГОВИЯ ...................................................................... 3
антикварни стоки, детски стоки, консигнация, напитки, облекла и обувки, оръжейни стоки, спортни стоки, храни, други

УСЛУГИ....................................................................... 7, 8

видео, аудио, охранителни, печат, набор, почистване, преводи, превози - пътнически, превози - товарни, рекламни, счетоводни, правни, траурни, търси, шивашки, ясновидство, други

ХОТЕЛИ, ЗАВЕДЕНИЯ .................................................... 6
заведения, хотели, други

ХИДРОИЗОЛАЦИИ,
ремонт керемиди, ламперия и ребра, комини и
улуци, експерт, 40-годишен стаж, Милко Тодоров, ✆087/9332389
МИНИ багер и професионален копае септични ями, направа шахти, канали, смяна стар
водопровод, направа
нов, ✆089/8327977
ПОДМАЗВАНЕ, обръщане всякакъв вид дограми, шпакловки, лепене
тапети, довършителни услуги, качествено, изгодно, ✆089/6903155
ОБРЪЩАНЕ дограма, шпакловка, боядисване и освежаване
апартаменти, офиси,
входове, местене мебели, качествено и чисто,
✆087/6858363
ПОДМАЗВАНЕ, обръщане всякакъв вид
дограми, шпакловки,
лепене тапети, довършителни услуги, качествено, изгодно,
✆087/9080013
ОСВЕЖ АВАНЕ на
Вашия дом, боядисване, шпакловка, гипскартон, теракол, замрежване, лайсни, ВиК,
фаянс, теракот, обръщане врати/прозорци,
✆089/6082101
МИНИ багер и професионален копае септични ями, направа шахти, канали, смяна стар
водопровод, направа
нов, ✆089/8327977

НАПРАВА нови покриви, ремонт стари,
демонтаж, редене керемиди, поставяне на
улуци, водостоци, обшивка комини, гаранция, ✆089/6082101
К ЪРТИ, пробива
бетон, фаянс, теракот,
замазки, други, осигурен транспорт, сметище, ✆089/5340007
КОП А Е с е п т ич н и
ями, шахти, канали,
смяна стари тръби, направа нови от А-Я, осигурен транспорт, гаранция, ✆089/8327977
ХИДРОИЗОЛАЦИИ,
ремонт керемиди - ламперия и ребра, комини,
улуци, експерт 40-годишен стаж Милко Тодоров, ✆089/3880316
К ЪРТИ, пробива
бетон, фаянс, теракот, з а м а з к и, д руги, осиг урен трансп о р т,
сметище,
✆089/5340007
МАЙСТОРИ - мазилки, замазки, шпакловки, боядисване, ВиК
услуги, фаянс, теракот, доставка материали, ✆089/5340007
ОБРЪЩАНЕ на дограма, шпакловка, боядисване и освежаване
на апартаменти, офиси,
входове, местене на мебели, качествено и чисто, ✆087/8290231

3

Брой 231 (8770)

СТРОИТЕЛСТВО
С ТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
ВСЯКАКВИ видове
услуги с мини багер 3, 2
т, работим събота и неделя, ✆088/8438080
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ,
топлоизолация, ремонт стари покриви,
конструкции, шпакловки, боядисване,
✆089/9476551
СТРОИТЕЛСТВО/ремонти, алпийски услуги/саниране, вътрешни/външни ремонти,
събаряне тераси, зидане Итонг, гипскартон,
минерални/силиконови мазилки, шпакловки, ✆089/7315531
МИЛКО Тодоров,
40-годишен стаж, ремонт всякакъв вид покриви, хидроизолация,
редене керемиди, довършителни ремонти,
✆087/9332389
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни, сифони, шахти,
✆088/7954574
КОП А Е с е п т ич н и
ями, шахти, канали,
смяна стари тръби, направа нови от А-Я, осигурен транспорт, гаранция, ✆089/8327977
МИНИ багер и професионален копае септични ями, направа шахти, канали, смяна стар
водопровод, направа
нов, ✆089/8327977
ХИДРОИЗОЛАЦИИ,
ремонт керемиди, ламперия и ребра, комини и
улуци, експерт, 40-годишен стаж, Милко Тодоров, ✆087/9332389
ПЕНСИОНИРА Н
електроженист приема
малки поръчки и по домовете, ✆088/9915838
НАПРАВА фибран,
високо качество, бояджийски услуги, шпакловки, замазки, подложен бетон, ремонт/направа керемидени покриви, ✆087/6992971
ЗИДАРИИ, мазилки,
замазки, теракот, фаянс, редене камък, кофражи, леене на бетон,
✆089/2096394
СТРОИТЕЛСТВО/
р е м о н т и, а л п и й с к и
услуги/саниране, вът р е ш н и /в ъ н ш н и р е монти, събаряне те раси, зидане Итонг,
гипскартон, минера лни/силиконови
м а з и л к и, ш п а к л о в ки, ✆089/7315531
БОЯДЖИЙСКИ услуги, шпакловка, подмазване на дограма,
местене на мебелите, чисто и качествено, имам препоръки,
✆087/6858363
КОНСТРУКЦИИ нови
покриви, ремонт на стари, хидроизолации, изолация, фибран, стиропор, други, шпакловки, бояджийски услуги, ✆088/7954574
ФА ЯНС,
теракот, мазилки, замазк и, р е д е н е к а м ък ,
✆087/7368730

РЕМОНТ стари покриви, редене керемиди, хидроизолации, изолация фибран, стиропор, други, шпакловки, бояджийски услуги, ✆087/7458179
КОНСТРУКЦИИ
нови покриви, ремонт
стари, хидроизолации
газопламъчни, топлоизолации, шпакловки, бояджийски услуги, ✆087/7368730
СЕПТИЧНИ ями, телени огради, огради с
блокчета, подпорни
стени, подложен бетон, ✆087/6940384
БРИГАДА извършва направа на огради,
подпорни стени, подложен бетон, септични ями, изкопни работи, ✆087/6940384
ЗИДАРИИ, мазилки,
замазки, теракот, фаянс, редене камък, кофражи, леене на бетон,
✆089/2096394
БОЯДИСВАНЕ блокове, входове, апартаменти, стълбища,
асансьори, врати, прозорци, всякакви стаи,
огради, фасади, офиси, къщи, вили, други,
✆087/7713021
РЕМОНТ, направа нови покриви, смяна изгнили греди, ламперия, поставяне улуци, водосточни тръби,
казанчета, отстраняване всякакъв вид течове,
✆087/6992971
АВАРИЙНИ ремонти, без почивен ден, изграждане, ремонт, нов/
стар покрив, хидроизолация, PVC, ТПО, течна, воалит, битумни керемиди, улуци, отстраняване теч, алпинисти,
https://stanilov. alle. bg,
✆087/7063232
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ,
топлоизолация, ремонт стари покриви,
конструкции, шпакловки, боядисване,
✆089/9476551
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни,
сифони, шахти, комини,
✆087/7368730
ВОДОПРОВОДЧИК,
20-годишен опит, изграждане, ремонт водопроводи, канали,
отпушване канали, ниски цени, гаранция,
✆089/5826916
БРИГАДА извършва направа на огради,
подпорни стени, подложен бетон, септични ями, изкопни работи, ✆087/6940384
КОНСТРУКЦИИ нови
покриви, ремонт на стари, хидроизолации, изолация, фибран, стиропор, други, шпакловки, бояджийски услуги, ✆088/7954574
РЕМОНТ, направа нови покриви, смяна изгнили греди, ламперия, поставяне улуци, водосточни тръби,
казанчета, отстраняване всякакъв вид течове,
✆087/6992971
ЗИДАРИИ, мазилки,
замазки, теракот, фаянс, редене камък, кофражи, леене на бетон,
✆089/2096394
КОНСТРУКЦИИ
нови покриви, ремонт
стари, хидроизолации
газопламъчни, топлоизолации, шпакловки, бояджийски услуги, ✆088/6639358
МАЗИЛКИ, замазки,
теракот, фаянс, редене камък, ✆089/9476551

ЗИДАРИИ, мазилки,
замазки, теракот, фаянс, редене камък, кофражи, леене на бетон,
✆089/2096394
НАПРАВА фибран,
високо качество, бояджийски услуги,
ш п а к л о в к и, з а м а з ки, подложен бетон,
р е м о н т/н а п р а в а ке ремидени покриви,
✆087/6992971
РЕМОНТ покриви, хидроизолация,
пренареж дане керемиди, поставяне хоризонтални/вертикални улуци, водосточни тръби, бит умни керемиди, повдиг а н е т а в а н с к и с т а и,
✆089/5120304
КОНСТРУКЦИИ
нови покриви, рем о н т с т а р и, х и д р о изолации газопламъчни, топлоизо л а ц и и, ш п а к л о в к и,
бояд жийски услуги,
✆088/6639358
ФА ЯНС,
теракот, мазилки, замазк и, р е д е н е к а м ък ,
✆087/7368730
ЗИДАРИИ, мазилки, замазки, теракот,
фаянс, редене камък,
✆087/7458179
КЪРТЕНЕ бетон и
плочки, изхвърляне отпадъците, подмазване, шпакловка, боя,
✆087/9332389
СТРОИТЕЛНИ ремонтни дейности - обръщане врати/про зорци, замазки, мазилки, к ъртене бе тон, иззиждане тераси, шпакловки, боядисване, ремонт бани,
смяна водопровод, хидро и топлоизолации,
✆089/7960735
КОНСТРУКЦИИ
нови покриви, ремонт
стари, хидроизолации
газопламъчни, топлоизолации, шпакловки, бояджийски услуги, ✆087/7368730
ТЕРАСИ и козирки,
направа керемидени
покриви, частични ремонти покриви, смяна
изгнили греди, ламперия, поставяне улуци,
тенекеджийски услуги,
✆087/6992971
НАПРАВА фибран,
високо качество, бояджийски услуги,
ш п а к л о в к и, з а м а з ки, подложен бетон,
р е м о н т/н а п р а в а ке ремидени покриви,
✆087/6940384
БОЯДЖИЙСКИ услуги, шпакловка, подмазване на дограма,
местене на мебелите, чисто и качествено, имам препоръки,
✆088/4729117
К АМЕННА зидария, камини, чешми,
калдъръми, покриви,
облицовки, настил ки, довари, огради,
къщи, подпорни стени, ст ълбища, почти всичко от всякакъв
вид камък - брига да
майстори каменари
с голям опит, отлично качество разумни
цени, ✆089/3470202
РЕМОНТ покриви,
пренареж дане керемиди, полагане х и дроизолация газопламъчно, други, ниски цени, гаранция,
✆089/5826916
ФА ЯНС,
теракот, мазилки, замазк и, р е д е н е к а м ък ,
✆088/6639358

www.pozvanete.bg
МАЗИЛКИ, замазки,
теракот, фаянс, редене камък, ✆089/9476551
РЕМОНТ покриви,
пренареждане керемиди, полагане хидроизолация газопламъчно,
други, ниски цени, гаранция, ✆089/5826916
АЛПИЙСКИ височинни услуги, монтаж стиропор, фибран, отстраняване течове, ремонт
фуги, височинни ремонти, ✆089/6559207
КЪРТЕНЕ бетон и
плочки, изхвърляне отпадъците, подмазване, шпакловка, боя,
✆087/9332389
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ,
топлоизолация, ремонт стари покриви,
конструкции, шпакловки, боядисване,
✆089/9476551

ВОДОПРОВОДЧИК,
20-годишен опит, изграждане, ремонт водопроводи, канали,
отпушване канали, ниски цени, гаранция,
✆089/5826916,
ЗИДАНЕ огради, копане, „ зидане септични
ями, ремонт покриви,
конструкция, отстраняване теч, полагане и почистване улуци, лепене
камък, ✆089/2784943,
089/7386864
С Т Р О И Т Е Л С Т В О/р е м о н т и , а л пийски услуги/сан и р а н е, в ът р е ш н и /
външни ремонти,
събаряне тераси,
з и д а н е И т о н г, г и п скартон, минерални/силиконови ма зилки, шпакловки,
✆ 0 8 9/ 7315 5 31

БАЛКАН
СТРОЙ


089 79 29 699

РЕМОНТ стари, направа нови покриви, всякакъв вид довършителни услуги от А до Я,
✆087/9332389
БОЯДЖИЙСКИ услуги, шпакловка, подмазване на дограма, местене на мебелите, чисто и
качествено, имам препоръки, ✆089/7716469
КЪРТЯ бетон, фаянс,
теракот, подпрозорци,
✆087/7132853
ОТПУШВАНЕ канали, комини, шахти, ВиК
ремонти, шпакловка,
боя, конкурентни цени,
✆087/9332389
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
на покриви, с наши и
вносни материали, отстраняване на всякакъв вид течове, тенекеджийски услуги,
✆087/6940384

28 ноември - 31 декември 2022 г.
НАПРАВА септичния ями, огради, подпорни стени, подложен бетон, изкопни работи, цени по договаряне, ✆087/6992971
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни, сифони, шахти,
✆088/7954574
СЕПТИЧНИ ями, телени огради, огради с
блокчета, подпорни
стени, подложен бетон, ✆087/6940384
ГА Л А К Т И С - В а шата доверена строителна фирма, качество, гаранция, достъпни цени и гъвкави условия, дървени/метални
конструкции, сглобяеми къщи по индивидуален проект с дървена/
метална конструкция,
✆089/0322310

z
Ремонт на покриви
z Хоризонтални улуци
z Вертикалник тръби
z Скоби
z Тенекеджийски услуги
z Подмяна капандури
z Обшиване комини
z Общиване бордове и
калкани
z Подулучни и надулучни
поли
z
Хидроизолация
z Надзид на постройка
z
Улуци и водосточни
тръби
z Полагане на греди и
наковаване на дъсчена
ламперия
z
Топлоизолация
z
Вътрешни работи
z Монтаж на стиропор

 БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД И ИНДИВИДУАЛНИ
ОФЕРТИ ЗА ВСЕКИ КЛИЕНТ
РАБОТИМ В ЦЯЛАТА СТРАНА
 ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ
БОЯДИСВАНЕ блокове, входове, апартаменти, стълбища,
асансьори, врати, прозорци, всякакви стаи,
огради, фасади, офиси, къщи, вили, други,
✆087/7713021
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни, сифони, шахти,
✆088/7954574
ЗИДАРИИ, мазилки, замазки, те р а к о т, ф а я н с , р е дене ка мък, кофра жи, леене на бетон,
✆ 0 8 9/20 9 6 39 4
КОНСТРУКЦИИ нови
покриви, ремонт на стари, хидроизолации, изолация, фибран, стиропор, други, шпакловки, бояджийски услуги, ✆088/7954574
ЕКСПЕРТ с 40-годишен стаж Милко Тодоров - кърти, пробива, отпушва комини,
камини, шахти, довършителни ремонти,
✆089/3880316
ФА ЯНС,
теракот, мазилки, замазк и, р е д е н е к а м ък ,
✆088/6639358

ШПАКЛОВКА, боядисване, топлоизолация, обръщане на врати и прозорци, други услуги, ✆088/6624932
КЪРТЕНЕ на мивки,
тоалетни, бани, вани,
душкабини, фаянс, теракот, бетон, мозайка,
тухлени стени, мазилки,
✆089/4068874
МАЙСТОР с опит
- фаянс, теракот, ламинат, шпак ловка ,
боя, гипскартон, ВиК,
✆087/6587883
ЦЯЛОСТНО изграждане септични ями, копая
на трудно достъпни места
септични ями, шахти за
водомери, канали за тръби/кабели, ✆089/2957004
ХИДРОИЗОЛАЦИИ, редене керемиди, довършителни ремонти, експерт с
40-годишен стаж Милко
Тодоров, ✆089/3880316
РЕМОНТ покриви,
хидроизолации, редене керемиди, отпушване канали, комини, шахти, ✆087/9332389
ЗИДАРИИ, мазилки, замазки, теракот,
фаянс, редене камък,
✆087/7458179

ТЕРАСИ и козирки,
направа керемидени
покриви, частични ремонти покриви, смяна
изгнили греди, ламперия, поставяне улуци,
тенекеджийски услуги,
✆087/6992971
РЕМОНТ стари покриви, редене керемиди, хидроизолации, изолация фибран, стиропор, други, шпакловки, бояджийски услуги, ✆087/7458179
ХЕРА СТРОЙ ВАРНА
ООД - можем да Ви направим жилище по ваше
желание, което да отговаря на всичките Ви
изисквания, цялостно строителство къщи
с метална конструкция, www. herastroy. bg,
✆088/6468290
КОНСТРУКЦИИ
нови покриви, ремонт
стари, хидроизолации
газопламъчни, топлоизолации, шпакловки, бояджийски услуги, ✆087/7368730
ЗИДАРИИ, мазилки, замазки, теракот,
фаянс, редене камък,
✆087/7458179

ЦЯЛОСТНО изг р а ж д а н е с е п т ич н и
ями, копа я на трудно достъпни места
септични ями, ша хти за водомери, канали за тръби/кабели,
✆089/2957004
ОТПУШВАНЕ канали, комини, шахти, ВиК
ремонти, шпакловка,
боя, конкурентни цени,
✆087/9332389
ФА ЯНС,
теракот, мазилки, замазк и, р е д е н е к а м ък ,
✆087/7368730
ПЕНСИОНИРА Н
електроженист приема
малки поръчки и по домовете, ✆088/9915838
ПРЕДЛАГАМЕ ко паене и изгра ж дане
септични ями до завършен вид, машинно/ръчно, ра зпола гаме с бетони пръс т е н и ф11 0 0 - ф 2 0 0 0 ,
✆089/2784943
СЪБАРЯНЕ на стари
постройки, почистване
на терена и извозване
на отпадъците, ръчно
или механизирано събаряне, според обекта,
✆089/2784943

РЕМОНТ покриви,
хидроизолации, редене керемиди, отпушване канали, комини, шахти, ✆087/9332389
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на
покриви с наши и вносни
материали, отстраняване всякакъв вид течове,
тенекеджийски услуги,
✆087/6992971
РЕМОНТ стари покриви, редене керемиди, хидроизолации, изолация фибран, стиропор, други, шпакловки, бояджийски услуги, ✆087/7458179
ХИДРОИЗОЛАЦИИ на
покриви, с наши и вносни
материали, отстраняване на всякакъв вид течове, тенекеджийски услуги, ✆087/6940384
БРИГАДИР с 37-годишен стаж - ремонт и
направа на керемидени покриви, смяна изгнили греди/ламперия,
✆087/6940384
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни, сифони, шахти,
✆088/7954574
РЕМОНТ покриви,
пренареждане керемиди, полагане хидроизолация газопламъчно,
други, ниски цени, гаранция, ✆089/5826916
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ,
топлоизолация, ремонт стари покриви,
конструкции, шпакловки, боядисване,
✆089/9476551
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни,
сифони, шахти, комини,
✆087/7368730
МИЛКО ТОДОРОВ,
40-годишен стаж - хидроизолации, ремонт
стари, нови покриви,
отпушване канали, комини, ремонти А-Я,
✆089/3880316
И З КО П Н И р а б о ти, ями, канали, други, зидарии, мазилки,
замазки, редене камък, теракот, фаянс,
✆088/7954574
И З КО П Н И р а б о ти, ями, канали, други, зидарии, мазилки,
замазки, редене камък, теракот, фаянс,
✆088/7954574
ИЗГРА Ж Д АНЕ на
септични ями от бетонни пръстени, разполагаме с багер и камион с
кран, ✆089/6674892
АСФАЛТИРАНЕ на
терени, ремонт покриви, навеси, хидроизолация, ремонти, СМР,
аварийни ремонти, без
почивен ден, коректност, качество, гаранция, https://stanilov. alle.
bg, , ✆087/7063232
ФА ЯНС,
теракот, мазилки, замазк и, р е д е н е к а м ък ,
✆088/6639358
КОНСТРУКЦИИ
нови покриви, ремонт
стари, хидроизолации
газопламъчни, топлоизолации, шпакловки, бояджийски услуги, ✆089/2096394
БОЯДИСВАНЕ блокове, входове, апартаменти, стълбища,
асансьори, врати, прозорци, всякакви стаи,
огради, фасади, офиси, къщи, вили, други,
✆087/7713021
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
на покриви с наши и
вносни материали, отстраняване всякакъв вид течове, тенекеджийски услуги,
✆087/6992971

НАПРАВА фибран,
високо качество, бояджийски услуги, шпакловки, замазки, подложен бетон, ремонт/направа керемидени покриви, ✆087/6940384
БРИГАДИР с 37-годишен стаж - ремонт и
направа на керемидени покриви, смяна изгнили греди/ламперия,
✆087/6940384
БОЯДЖИЙСКИ услуги, ✆087/8290231
ФА ЯНС,
теракот, мазилки, замазк и, р е д е н е к а м ък ,
✆088/6639358
КОНСТРУКЦИИ
нови покриви, ремонт
стари, хидроизолации
газопламъчни, топлоизолации, шпакловки, бояджийски услуги, ✆089/2096394
ВИК, отпушване канали, мивки, тоалетни,
сифони, шахти, комини,
✆087/7368730
ЦЯЛОСТНО изграждане септични ями, копая на трудно достъпни места септични ями,
шахти за водомери, канали за тръби/кабели,
✆089/2957004
КОНСТРУКЦИИ
нови покриви, ремонт
стари, хидроизолации
газопламъчни, топлоизолации, шпакловки, бояджийски услуги, ✆088/6639358
PЕМОНТ покриви,
хидроизолация, пренареждане керемиди, поставяне хоризонтални/
вертикални улуци, водосточни тръби, битумни керемиди, повдигане
тавански стаи, изграждане нови покривни конструкции, ✆089/2784943
ТЕРАСИ и козирки,
направа керемидени
покриви, частични ремонти покриви, смяна
изгнили греди, ламперия, поставяне улуци,
тенекеджийски услуги,
✆087/6992971
РЕМОНТ стари, направа нови покриви, всякакъв вид довършителни услуги от А до Я,
✆087/9332389
РЕМОНТ на апартаменти, къщи, вили,
фаянс, камък, замазки, боядисване, мазилки, ламинат, ВиК,
✆087/6587883
МАЗИЛКИ, замазки,
теракот, фаянс, редене камък, ✆089/9476551
ПОЛАГАНЕ хидроизолация на покриви,
тераси, гаражи, козирки на жилищни входове, обработване фуги,
спиране течове, ВиК,
✆089/2784943

ТЪРГОВИЯ
А НТИКВАРНИ СТОКИ
ИЗКУПУВАМ антикварни вещи и предмети,
✆087/9658593
ИЗКУПУВАМ антикварни вещи и предмети,
✆087/9658593

Д ЕТСКИ СТОКИ
ПРОД АВАМ запаз е н о д е т с ко к р е в а тче 140/70 см, с матрак, има възможност
за две нива, предпазна решетка, сваляема,
✆088/9743316
ДЕКОРАТИВНА персонализирана възглавничка - визитка, срок
изработка и доставка- обикновена поръчка до 5 работни дни експресна поръчка - 48
часа +30 %, поръчки
се приемат до 12. 00 ч,
✆089/7657505
БЕБЕШК А хавлия
с качулка триъгълниче, персонализирана
с бродерия, с избор на
цвят на бродерията и
хавлията - синя, розова, шампанско, жълта,
бяла, ✆089/7657505
ПЛАТНО за прощъпулник, пътечка за прохождане, за първите
стъпки на вашия прощъпулник - пътечка с пожелание, размери: 45/150
см/хасе, ✆089/7657505
ПОЛАРЕНО одеялопелена интерлок/помпитон, персонализирана
бродерия мечета, 90/90
см, избор на цвят - 30 лв,
✆089/7657505
ПОКРИВКА, кърпа
за бебешка погача месал, уникален, подходящ подарък за всякакъв повод и събитие,
✆089/7657505

Н АПИТКИ
ДОСТАВКА на вода,
www. voda-varna. eu,
✆087/7776277
ДИСПЕНСЪРИ за
вода, www. dispenserbg. eu, ✆087/7776277

Д РУГИ

О БЛЕКЛА И ОБУВКИ

ПР ОД А В А М фу р гон на колела,
✆089/7478789
П Р О Д А В А М
в од н а
п о м п а
Р А Й Д Е Р,
цена
по договаряне,
✆ 0 8 9/4 6 514 24
ПР ОД А В А М фу р гон на колела,
✆089/7478789
ПРОДАВАМ фургон,
оборудван за живеене 2500 лв, ✆087/6007500
ПРОД АВАМ тръбно скеле с жабки,
✆087/8363865
ПРОДАВАМ желязно стълбище, 11 стъпала, с парапет - 700 лв,
✆089/4651424

П Р ОД А В А М д р е хи от естествен материал - кашмир, мъжки и дамски, големи
номера, договаряне,
✆088/4644458
ХАВЛИЯ за кръщене, базов модел - 30 лв,
бяла, 70х140 см, 450 гр.,
българска, с бродерия
Свето Кръщение, име,
дата, ангелче или кръстче, ✆089/7657505

3

ПРОДАВАМ пчелен
мед на дребно - 12 лв/кг,
✆088/2711762
П Р ОД А В А М пч е л е н м е д в бу р к а н и,
букет - 11 лв, слънчоглед - 10 лв, акация 15 лв, манов - 14 лв,
✆087/8290231

Д РУГИ
ПРОДАВАМ дърва за
огрев, метровки, изгодно, ✆088/8306760
СГЪВАЕМАТА кошница за отпадъци - вашият компактен и незаменим помощник в кухнята, колата, други места - 12
л в. /бр о й, 2 бр оя 20 лв, ✆087/8322783,
087/8322793
ПРОДАВАМ дърва за
огрев, метровки, изгодно, ✆088/8306760

ОБЗАВЕЖДАНЕ
М ЕБЕЛИ
ПРОДАВАМ матрак
ДОРМЕО - 1, 20/1, 90, нов
- 150 лв, ✆098/8724222
ПРОДАВАМ сгъваема работна маса - 40 лв,
✆088/9466434
ПРОДАВАМ два фотьойла с ракла, две възглавници, запазени,
козметични забележки,
може и отделно - 50 лв/
брой, ✆089/5818249
ПРОДАВАМ стъклена трапезна маса, неразтегателна, запазена
- 120 лв, ✆088/9436312
ПРОД АВАМ нов
кухненски шкаф - 60 лв,
обаждане преди обед,
✆088/4931527
ПРОДАВАМ 4 стола, тапицирани, черна
кожа, метални крака - 25
лв/брой, ✆088/9436312
ПРОДАВАМ два фотьойла, втора употреба, запазени - 30 лв/
брой, ✆087/6858363
ПРОДАВАМ два фотьойла с ракла, две възглавници, запазени,
козметични забележки,
може и отделно - 50 лв/
брой, ✆089/5818249
ПРОД АВАМ нов
кухненски шкаф - 60 лв,
обаждане преди обед,
✆088/4931527
ПРОДАВАМ 4 стола, тапицирани, черна
кожа, метални крака - 25
лв/брой, ✆088/9436312
ПРОД АВАМ ст ъклена трапезна маса,
неразтегателна, зап а з е н а - 12 0 л в,
✆088/9436312

П ОСТЕЛКИ И ЩОРИ

ПРОД АВАМ родопско халище,
✆088/7759236 - след
РАНИ
12 ч
П Р ОД А В А М в ъ л нени г у бери/китени ПРОДАВАМ пчелен ци, различни размемед на дребно - 12 лв/кг, ри с фигури на цветя,
✆088/2711762
✆ 0 8 8/9 4 6 6 4 3 4

Х
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28 ноември - 31 декември 2022 г.

АВТОСАЛОН
А ВТОУСЛУГИ
ИЗВЪРШВАНЕ всички видове автоключарски услуги в гр. Варна/
областта, изработка
автоключове с чип/дистанционно, дори когато всички ключове са
загубени, ремонт автомобилни ключалки/брави, https://www. klucharavtoklucharvarna. com/,
✆088/8289691
МОНТАЖ автоаларми, парктроници, централно заключване, интерфейсни аларми с управление от оригинален
ключ, възможен монтаж
на адрес, триене грешки, други, ✆089/8734762

ТЕХНИКА И
ЕЛЕКТРОНИКА
И ГРИ
РЕМОНТ и резервни час ти за всички
конзоли, Playstation
4 хак, PlayStation 3,
Downgrade инасталиране на multiMAN или
IRISMAN, ✆089/9855990

К ЛИМАТИЦИ
РЕМОНТ, демонтаж,
монтаж, профилактика,
продажба на всички модели и марки климатици,
качество, ниски цени,
✆089/9873280
Е КС П Р Е С Е Н р е монт, монта ж , де монта ж, прода жба, доставка, профилак тика на к лиматици, оглед, консултация, без почивен ден,
✆087/7088806
РЕМОНТ демонтаж,
монтаж, профилактика, продажба, доставка на климатични системи, консултация, гарантирано качество,
✆088/9553601
РЕМОНТ, профилактика, доставка, монтаж,
демонтаж на климатици,
✆088/9974687
БЪРЗ ремонт, монтаж, демонтаж, доставка, профилактика
на климатици, консултация, без почивен ден,
✆089/9420454
ГОДИШНА профилактика, ремонт, монтаж, демонтаж, изкупуване на стари работещи и повредени климатици, без почивен ден,
✆087/7105485

ИЗВЪРШВАНЕ всички видове автоключарски
услуги в гр. Варна/областта, изработка автоключове с чип/дистанционно,
дори когато всички ключове са загубени, ремонт автомобилни ключалки/брави, https://www. klucharavtoklucharvarna. com/,
✆088/8289691
ИЗРАБОТКА всички видове автомобилни ключове с чип, отключване автомобили,
изработване ключ по
автомобилна ключалка, ремонт автоключалки, дистанционни и
автоключове, изчистване грешки от компютъра на автомобила, www.
kluchar-avtoklucharvarna.
com, ✆088/8289691
ИЗРАБОТКА всички видове автомобилни ключове с чип, отключване автомобили,
изработване ключ по
автомобилна ключалка, ремонт автоключалки, дистанционни и
автоключове, изчистване грешки от компютъра на автомобила, www.
kluchar-avtoklucharvarna.
com, ✆088/8289691

БЪРЗ ремонт, монтаж, демонтаж, доставка, профилактика
на климатици, консултация, без почивен ден,
✆089/9420454
РЕМОНТ, сервиз,
профилактика, всички марки климатици
по всяко време, продажба на климатици,
✆087/9388824
ГОДИШНА профилактика, ремонт, монтаж, демонтаж, изкупуване на стари работещи и повредени климатици, без почивен ден,
✆087/7105485

ОПЕЛ АСТРА, 93
г, комби, 1. 6, платеАЗДА
ни документи - 1400 лв,
✆088/8597787
ОПЕЛ АСТРА, 93
МАЗДА 6, сив мета- г, комби, 1. 6, плателик, бензинова, 2000 ни документи - 1400 лв,
куб., в движение, тех- ✆088/8597787
ническо състояние много запазена - 2500
ЕНО
лв, ✆088/6728515

М

Р

Н ИСАН
НИСА Н А ЛМЕРА ,
2002 г, може за части,
спешно, изгодно, договаряне, ✆088/8597787
НИСА Н А ЛМЕРА ,
2002 г, може за части,
спешно, изгодно, договаряне, ✆088/8597787

О ПЕЛ

РЕНО К А НГО, 1.
9 д и з е л , 2 0 0 4 г, в
движение, цена
по договаряне,
✆ 088/8186732 - Вайбър
РЕНО СЦЕНИК, 1.
9 DТi, 2000 г, малък
проблем, спешно, изгодно, договаряне,
✆088/8597787
РЕНО СЦЕНИК, 1.
9 DТi, 2000 г, малък
проблем, спешно, изгодно, договаряне,
✆088/8597787

ОПЕЛ КОРСА, 1. 2, АГУ,
✆089/8562822 - 12-13 ч
ЕНТ А КАР
ОПЕЛ КОРСА, 1998,
бензин 1. 24, аларма,
имобилайзер, климаАВТОМОБИЛИ
тик, цвят сребрист, салон велур, стерео уред- под наем, ниски цени,
✆088/8734236
ба, ✆088/4675624

Р

Е КС П Р Е С Е Н р е монт, монтаж, демонтаж, доставка, профилактика на климатици, оглед, консултация, без почивен ден,
✆087/8873286
БЪРЗ ремонт, монтаж - 70-180 лв, демонтаж - 25-80 лв, профилактика - 20-60 лв,
продажба всички марки/модели климатици,
✆087/8873280

РЕМОНТ на LCD
и LЕD телевизори, дистанционни, адаптери, декодери за цифрова
ефирна телевизия,
✆ 0 8 8 / 9 2 013 9 9
РЕМОНТ на LCD
и LЕD телевизори, дистанционни, адаптери, декодери за цифрова
ефирна телевизия,
✆ 0 8 8/9 2 013 9 9

М ОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ

П ЕРАЛНИ

СИСТЕМА
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
на корабния трафик

www.vtexplorer.com
РЕМОНТ, доставка, монтаж, демонтаж, профилактика,
ниски цени, консултация, без почивен ден,
✆088/6978665
МОНТАЖ, сервиз,
профилактика, всички марки климатици,
по всяко време, продажба на климатици,
✆087/9388824
БЪРЗ ремонт, монтаж, демонтаж, доставка, профилактика
на климатици, консултация, без почивен ден,
✆089/9420454
Е КС П Р Е С Е Н р е монт, монтаж, демонтаж, доставка, профилактика на климатици, оглед, консултация, без почивен ден,
✆087/8873286
ПРОДАЖБА, доставка, монтаж, демонтаж, профилактика, ремонт, консултация на
климатици Daikin, Gree
и други, ✆089/3887710
БЪРЗ ремонт, монтаж - 70-180 лв, демонтаж - 25-80 лв, профилактика - 20-60 лв,
продажба всички марки/модели климатици,
✆087/8873280
РЕМОНТ, доставка, монтаж, демонтаж, профилактика,
ниски цени, консултация, без почивен ден,
✆088/6978665

Брой 231 (8770)

www.pozvanete.bg

ПРОДАВАМ телефон
МОТОРОЛА Е20, чисто
нов, 2 години гаранция
- 280 лв, ✆087/8402327
ПРОДАВАМ нов Айфон, ✆088/7759236 след 12 ч

РАДИО, АУДИО
КУПУВАМ радио за
АУДИ А3, концерт или
хор с код, ✆088/6744994

ТV/ВИДЕО
ПРОДАВАМ голямо
разнообразие от телевизори, внос от Германия,
високо качество, ниски
цени, ✆088/8734236
ПРОД АВАМ телевизори, големи разм е р и, н и с к и це н и,
✆088/8734236
ПРОД АВАМ телевизори, големи разм е р и, н и с к и це н и,
✆088/8734236
ПРОДАВАМ голямо
разнообразие от телевизори, внос от Германия,
високо качество, ниски
цени, ✆088/8734236
ПРОДАВАМ универсални дистанционни управления с 3D, NETFLIX,
YouTube, MY APPS бутони, доставка на място,
✆098/8320441

ПРОД АВАМ авто матична пералня, за
малък ремонт - 85 лв,
✆089/5545655
ПРОДАВАМ пералня АРИСТОН с повреда
- 80 лв, ✆087/6781532,
087/8118101
ПРОД АВАМ авто матична пералня, за
малък ремонт - 85 лв,
✆089/5545655

П ЕЧКИ
П Р ОД А В А М п е ч ка РА ХОВЕЦ с 2
котлона и фурна,
✆089/5545655
П Р ОД А В А М п е ч ка МЕЧТА с фурна и 3
котлона, запазена,
✆089/5545655
ПРОДАВАМ печка
РАХОВЕЦ с 2 котлона и
фурна, ✆089/5545655

Х ЛАДИЛНИЦИ
П Р ОД А В А М х л а дилник - фризер ФИНЛУКС, като нов - 50 лв,
✆089/7269109
ПРОДАВАМ фризер
300 л - 200 лв, хладилник с фризер 300 л - 200
лв, ✆098/8806246
ПРОДАВАМ хладилник - фризер ЛИПХЕР - 50
лв, ✆089/7269109

АВТОМОБИЛИ
под наем, ниски цени,
✆088/8734236
ВАРНА КАР РЕНТАЛ
ООД - автомобили под
наем, добро техническо състояние, КАСКО,
ГО, винетка, безплатна
доставка до летище Варна - 20-75 лв/ден, http://
varna-car-rental. com,
✆088/6888878
Д АВАМ коли под
наем без депозит, автоматични и ръчни скоростни кутии, D, S, АГУ
и метан, ✆087/7363830
Д АВАМ коли под
н а е м б е з д е п о з и т,
а в т о м а т ич н и и р ъч ни скоростни к у тии,
D, S, АГ У и метан,
✆087/7363830

ФИАТ
ФИАТ БРАВО, 1.
9 D, 3 врати, платени такси, икономи чен - 1000 лв, спешно, ✆088/8597787
ФИАТ БРАВО, 1. 9 D,
3 врати, платени такси,
икономичен - 1000 лв,
спешно, ✆088/8597787

ПРОДАВАМ хладилник с фризер VILTEL-Холандия, 315 л, втора
употреба, три камери
и чекмедже за форми
за лед, много запазен,
✆089/4328471

 ПРОД АВАМ ФРИЗЕР, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 120 ЛВ, СПЕШНО,
✆088/7235235

БИТОВИ УСЛУГИ

ХОНДА
ХОНДА СИВИК, 1.
4, 90 к. с., бензин/газ,
✆087/8689362

Ч АСТИ
ПРОДАВАМ 4 колела с алуминиеви джанти от ПЕЖО 206 със
зимни гуми КОРМОРАН
- 175/65/14 + преден капак, ✆089/6417116
ЗАРЯДНО за акумулатор 6/12/24V, 50A,
480/960 W - 50, 20 лв,
доставка Спиди/Еконт,
✆088/9695756
НА ЧАСТИ, АУДИ
80, КИА СПОРТИЧ,
✆089/6761116
НОВ с то п DACI A
LOGAN - 2002-2005, L/R 45, 40 лв, с бял/оранжев
мигач, доставка Спиди/
Еконт, ✆088/9695756
НОВ с то п DACI A
LOGAN - 2009 г+, L/R, с
платка - 40, 30 лв, дост а в к а С п и д и / Еко н т,
✆088/9695756

МОНТАЖ, инсталиране и подмяна на перални, съдомиялни,
фурни, котлони, аспиратори, вентилатори, осветление, сглобяване кухни, мебели,
✆089/7716469
СЕРВИЗ на уреди на
ФИЛИПС-САЕКО, ремонти кафемашини, кафеавтомати, микровълнови, готварски печки,
бойлери, парни ютии,
други, ✆087/8322793,
087/8322783
МОНТАЖ, демонтаж кухни, печки, фурни, керамични котлони,
перални, съдомиялни,
аспиратори, вентилатори, друга домакинска
техника, ✆088/4729117
МОНТАЖ, ремонт
релси за пердета, таванни корнизи, други,
✆087/8290231
МОНТАЖ, инсталиране фурни, стъклокерамични котлони, аспиратори, вентилатори, перални, съдомиялни, осветителни тела,
сглобка кухни, мебели,
други, ✆087/8290231
СЕРВИЗ за всички марки кафемашини
и кафеавтомати, микровълнови, парогенератори, бърз и качествен ремонт на изгодни цени, гаран ция, ✆ 087/8322783,
087/8322793
РЕМОНТ на ел. домакинска техника на
място, ✆098/8320441
РЕМОНТ на автоматични перални на място, ✆098/8320441
РЕМОНТ на микровълнови фурни и прахосмукачки,
✆088/9201399
РЕМОНТ на микровълнови фурни и прахосмукачки, ✆088/9201399
МОНТАЖ, инсталиране и подмяна на кухненска и домакинска
техника, ✆087/6858363

Р Е М О Н Т, м о н таж,
демонтаж
перални, бойлери, готварски печки, ел. табла и д руги уреди, без почивен ден, гаранция, ✆ 0 88/ 7972382,
0 8 9/5 4 8 0 8 4 8
М О Н ТА Ж , и н сталиране и подмяна на перални,
съдомиялни, фурни, котлони, аспиратори, вентилатори, осветления, сглобяване
на кухни и мебели,
✆ 0 8 7/ 8 2 9 0 2 3 1
РЕМОНТ, монтаж
бойлери, перални, печки, газови уреди, ел.
услуги, ✆052/710032,
089/8644475
РЕМОНТ газови
п еч к и, к у п у в а м п о вредени газови печк и, р е м о н т н а бял а
и черна техника,
✆088/4190100
Р Е М О Н Т, м о н таж бойлери, перални, печки, газови уреди, ел. услуги, ✆ 0 52/ 710 032,
089/8644475
РЕМОНТ, монтаж
бойлери, перални, печки, газови уреди, ел.
услуги, ✆052/710032,
089/8644475
РЕМОНТ, монтаж
бойлери, перални, печки, газови уреди, ел.
услуги, ✆052/710032,
РУГИ
089/8644475
МОНТА Ж/ДЕМОНТАЖНА бойлери, автоПРОДАВАМ лед ламматични перални, тоалетни гърнета с мо- пи 60/60, 40 броя, почноблок и други услуги, ти нови - 18 лв/брой,
✆087/8402327
✆089/2729802

Д

НОВ с т о п DACI A
LO G A N/ R E N AU LT
Symbol, след 2013 г, L/R
- 38, 30 лв, доставка Спиди/Еконт, ✆088/9695756
НОВ стоп DUCATO/
BOXER/JUMPER - 20062014, L/R - 60, 20 лв,
доставка Спиди/Еконт,
✆088/9695756
НОВ стоп за FORD
COURIER/ TOURNEO,
след 2014 г, L/R - 30, 20
лв, доставка със Спиди/Еконт, ✆088/9695756
НОВ фар MAN TGX,
2009+, L/R - 185, 90 лв,
доставка Спиди/Еконт,
✆088/9695756
НОВ Фар MERCEDES
ACTROS MP-IV, 2012+,
L/R - 235, 95 лв, дост а в к а С п и д и / Еко н т,
✆088/9695756
НОВ фар RENAULT
MASTER/OPEL MOVANO
с мотор - 2004-2010, L/R 100, 20 лв, доставка Спиди/Еконт, ✆088/9695756
НОВ фар за FORD
TRANSIT V363 с мотор,
след 2014 г, L/R - 143,
20 лв, доставка Спиди/
Еконт, ✆088/9695756
4 броя железни
джанти 13-ки с гуми,
✆088/9386013

ПРОДАВАМ зарядно
за акумулатор 6/12/24V,
50A, 480/960 W - 50. 20
лв, доставка Спиди/
Еконт, ✆088/9695756
ПРОДАВАМ к-т гуми с
джанти за BMW X5, 4 зимни SUNNY 255Х50Х19 107V
M+S с алуминиеви джанти,
2 предни 9JX19ET48, 2 задни 10JX19ET53 - 850 лв/к-т,
✆088/7608406
ПРОД АВАМ нов
дефлектор преден
К АПАК MERCEDES
SPRINTER, 2014+ - 50.
20 лв, доставка Спиди/
Еконт, ✆088/9695756
ПРОДАВАМ нов стоп
Dacia Dokker, 2012+, L/R
- 50. 20 лв, доставка Спиди/Еконт, ✆088/9695756
ПРОДАВАМ нов стоп
Iveco Daily, Pick Up, след
2006 -, L/R, AMP1. 5, Wcable
- 27. 20 лв, доставка Спиди/
Еконт, ✆088/9695756
ПРОДАВАМ нов стоп
Iveco Daily, Pick Up, след
2006 -, L/R, AMP1. 5, Wcable
-27. 20 лв, доставка Спиди/
Еконт, ✆088/9695756
ПРОД АВАМ нов
стоп Mercedes Citan
W415 след 2013 г., с Hврата, L/R - 108. 54 лв,
✆088/9695756

ПРОД АВАМ нов
стоп Mercedes Citan
W415 след 2013 г., с Vврата, L/R - 99, 61 лв,
доставка Спиди/Еконт,
✆088/9695756
ПРОД АВАМ нов
стоп VW Crafter след
2006 г., L/R - 60. 20 лв,
доставка Еконт/Спиди,
✆088/9695756
ПРОДАВАМ нов стоп
VW Transporter T5, 20032009 г., L/R - 30. 10 лв,
доставка Спиди/Еконт,
✆088/9695756
ПРОД АВАМ нов
стоп за Ford Connect/
Tourneo, 2009-2013 г,
L/R - 30. 20 лв, дост а в к а С п и д и / Е ко н т,
✆088/9695756
ПРОДАВАМ нов стоп
за Iveco Daily след 2014
г, L/R - 92. 90 лв, доставка със Спиди/Еконт,
✆088/9695756
ПРОДАВАМ нов стоп
за Iveco Daily, 2000-2005
г., L/R - 61. 20 лв, дост а в к а С п и д и / Еко н т,
✆088/9695756
ПРОДАВАМ нов стоп
за Opel Combo, 20012011 г., L/R - 35. 20 лв,
доставка Спиди/Еконт,
✆088/9695756

ОБРАЗОВАНИЕ И

ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ групови курсове, индивидуално обучение английски език в София, Варна, Бургас, частен урок
по английски в удобно за
Вас време, ✆087/8952570
ЦЕНТЪРДАВИТОЗ, София, Варна, Бургас - курсове, частни уроци испански
език, дневни, вечерни, през
седмицатаисъботно-неделни занятия, ✆087/8952570
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ,
София, Варна, Бургас курсове, частни уроци
испански език, дневни,
вечерни, през седмицата и съботно-неделни занятия, ✆087/8952570

ЕДНОМЕСЕЧНИ,
двумесечни курсове и
индивидуално обучение, часове по теория/
практика, преподаватели козметици с дългогодишен практически опит, ✆087/8952570
ЕДНОМЕСЕЧНИ,
двумесечни курсове и
индивидуално обучение, часове по теория/
практика, преподаватели козметици с дългогодишен практически опит, ✆087/8952570
ЕДНОМЕСЕЧНИ,
двумесечни курсове и
индивидуално обучение, часове по теория/
практика, преподаватели козметици с дългогодишен практически опит, ✆087/8952570

КВАЛИФИКАЦИЯ
ЕЗИЦИ

EЗИКОВ ЦЕНТЪР ЛЪЧ
0888 924 751
И Н Д И В И Д УА Л Н А
група за обучение за
начинаещи и напреднали, по немски, руски,
български, Компютърен
център - кв. Възраждане, ✆089/9919963
К В А ЛИФИЦИРА Н
преподавател - уроци
по холандски /нидерландски/ език за начинаещи/напреднали, групово/индивидуално, център, и онлайн по скайп,
✆087/7766275
К В А ЛИФИЦИРА Н
преподавател - уроци
по холандски /нидерландски/ език за начинаещи/напреднали, групово/индивидуално, център, и онлайн по скайп,
✆087/7766275
УРОЦИ по английски
език за начинаещи, 60 мин
-20лв, център, ✆088/9436312
УРОЦИ по английски
език за начинаещи, 60 мин
-20лв, център, ✆088/9436312
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ групови курсове, индивидуално обучение английски език в София,
Варна, Бургас, частен урок по английски
в удобно за Вас време,
✆087/8952570
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ групови курсове, индивидуално обучение английски език в София,
Варна, Бургас, частен урок по английски
в удобно за Вас време,
✆087/8952570

ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ,
А УЧЕНИЦИ
София, Варна, Бургас курсове, частни уроци
испански език, дневни,
Д АВАМ уроци по
вечерни, през седмицата и съботно-неделни за- български език и литература, за всички кланятия, ✆087/8952570
сове, в удобно време
за вас, по домовете,
РОФЕСИОНАЛНИ
за 60 минути - 20 лв,
✆089/7831738
УРОЦИ по красноУРСОВЕ
пис и четене за предучилищна и 1-ви клас,
почасово и по домоЕ Д Н О М Е С Е Ч Н И , вете, ✆087/6389801,
двумесечни и индиви- 088/2078854
дуални курсове, часоУРОЦИ по краснове по теория/практика, пис и четене за предупреподаватели с дълго- чилищна и 1-ви клас,
годишен практически почасово и по домоопит, лицензирана ди- вете, ✆087/6389801,
плома за готвач, валид- 088/2078854
на в България и в чужбина, ✆087/8952570
ОМПЮТЪРНИ
ЕДНОМЕСЕЧНИ,
двумесечни и индивидуални курсове, часоУРСОВЕ
ве по теория/практика,
преподаватели с дългогодишен практически
ПРОФЕСИОНАЛНИ
опит, лицензирана диплома за готвач, валид- образователни програна в България и в чужби- ми графичен дизайн,
интериорен дизайн,
на, ✆087/8952570
Е Д Н О М Е С Е Ч Н И , брандинг за ма лкия
двумесечни и индиви- бизнес, полиграфия,
дуални курсове, часо- предпечат, изобразиве по теория/практика, телни и печатни технопреподаватели с дълго- логии, компоненти на
годишен практически рекламата, квалифиопит, лицензирана ди- кационен курс техничеплома за готвач, валид- ско чертане AutoCAD,
на в България и в чужби- о бу ч е н и я п о с о ф т у,
✆087/7717237
на, ✆087/8952570
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ПРОДАВАМ нов фар
за Iveco Daily с ел. регулиране, 2002-2007 г, L/R
- 82. 95 лв, доставка Спиди/Еконт, ✆088/9695756
ПРОДАВАМ нов фар
за Iveco Daily с ел. регулиране, 2002-2007 г, L/R
- 82. 95 лв, доставка Спиди/Еконт, ✆088/9695756
ПРОДАВАМ нов халоген фар Scania, 114124, 1996+ - 35. 60 лв,
доставка Спиди/Еконт,
✆088/9695756
ПРОД А ВА М н о в а
каска за Мотор тип
Cross - 53. 90 лв, дост а в к а С п и д и / Е ко н т,
✆088/9695756
ПРОДАВАМ стоп за
Iveco Daily, 2005-2013
г, L/R - 71. 50 лв, дост а в к а С п и д и / Еко н т,
✆088/9695756
ПРОДАВАМ стоп за
Iveco Daily, 2005-2013
г, L/R - 71. 50 лв, дост а в к а С п и д и / Еко н т,
✆088/9695756
ПРОДАВАМ Тунинг
стопове диодни хром
за CITROEN C2 от 2003
до 2009, десният стоп е
без забележка - 110 лв,
левият със сериозни забележки, ✆088/6629399

РАЗНИ
КУПУВАМ
ИЗКУПУВАМ всякакъв вид инструменти,
✆087/9658593
ИЗКУПУВАМ битови и газови бутилка,
✆087/9658593
ИЗКУПУВАМ битови и газови бутилка,
✆087/9658593
ИЗКУПУВАМ всякакъв вид инструменти,
✆087/9658593
ТЪРСЯ, да закупя телефонен апарат
LG-K8, по възможност
с документи, спешн о, ✆ 0 87/6 3 8 9 8 01,
088/2078854
ТЪРСЯ, да закупя телефонен апарат
LG-K8, по възможност
с документи, спешн о, ✆ 0 87/6 3 8 9 8 01,
088/2078854

П РОДАВАМ

МАШИНИ И
ОБОРУДВАНЕ

ПРОДАВАМ стъклени бутилки с капачки,
1000 мл - 30 ст. /брой,
✆088/9466434
ПРОДАВАМ украсена магарешка каручка,
само за декорация - 850
лв, ✆088/9436312
ПРОДАВАМ украсена магарешка каручка,
само за декорация - 850
лв, ✆088/9436312

ЗА ХРАНИ/НАПИТКИ
ПРОДАВАМ оборудване за производство на
закуски, ✆089/6611203
ПРОДАВАМ хладилна витрина, хоризонтална, за хранителни
стоки, втора употреба,
✆089/8562822 - 12-13 ч
ОЧИВКИ
СЕРВИЗпродаванапълнорециклираникафемашини SAECO, DELONGHI и др.,
РОЖДЕНИ дни, се3-6 месеца гаранция - 250550 лв, www. vaevbg. com, мейни тържества, но✆087/8322783, 087/8322793 щ у в к и - в и л а в г р.
Балчик, район Двореца, максимум 15
ИВАШКИ
души, минимум 2 дни,
✆088/8705717
ВИЛА, гр. Ба лПРОДАВАМ обущар- чик, район Дворе ска машина за кожа и ца, за Коледни и Нобрезент, ✆088/8556917 вогодишни празници,
ПРОДАВАМ шевна ✆088/8705717
машина СИНГЕР - 60 лв,
ВИЛА, гр. Балчик, ра✆052/342209
йон Двореца, за Коледни
ПРОДАВАМ шевна ма- и Новогодишни празници,
шина, КОХЛЕР - крачна, ✆088/8705717
НАУМАН - електрическа РОЖДЕНИ дни, се100 лв, ✆088/8556917
мейни тържества, ноПРОДАВАМ трико- щ у в к и - в и л а в г р.
нечен китайски овер- Балчик, район Дволог - 100 лв, договаря- реца, максимум 15
не, ✆052/342209
души, минимум 2 дни,
✆088/8705717

ТУРИЗЪМ
П

Ш

Д РУГИ

ТЪРСЯ

ПРОДАВАМ 2 алуми68-годишен пенсиониеви стълби, които се
съединяват, обща дъл- нер търси включване в
жина е 6, 20 м - 250 лв, приятна група за изле✆089/4651424
ти, ✆089/3934306

Брой 231 (8770)

www.pozvanete.bg
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 БОЛНОГЛЕДАЧКИ ЗА
АВСТРИЯ СЪС СЛАБ НЕМСКИ ЕЗИК, ✆088/7118813,
089/5714405

ФИРМА ЗА НАДГРОБНИ
ПАМЕТНИЦИ
търси

МАЙСТОР

 ГЕ РМ А НИЯ - БЕ З
Е З И К , О П А КО ВЧ И Ц И Г О Т О В И Х РА Н И
089/8548532
- 12 -17 € / Ч АС , ТД ,
СО, ОБЗАВЕДЕНА
ТЪРСЯ човек в
КВАРТИРА, ОНЛАЙН, гр. Варна за гледане
ДРАВЕ И КРАСОТА
✆087/7627050 - 17-18. на инвалид-мъж през
30 Ч.
деня, ✆088/4624153 след 18 ч
ФРИЗЬОРСКИ саТЪРСЯ човек за гледане на инвалид, през лони Красен стил, търЧУЖБИНА
ОМАШНИ ГРИЖИ
деня, ✆088/6049118 - си за обектите си в гр.
Варна, фризьори и маслед 18 ч
никюристи, ТД, СО, %,
✆089/0433333
АВЕДЕНИЯ И
ФРИЗЬОРСКИ салони Красен стил, търси
за обектите си във ВаОТЕЛИ
рна, фризьори и маникюристи, ТД, СО, %,
✆089/8486642
ЗАВЕДЕНИЕ Т ЪРФРИЗЬОРСКИ саСИ ГОТВАЧ/КА, СЪС лони Красен стил, търСТАЖ, 8 ЧАСА, ЦЕЛО- си за обектите си в гр.
ГОДИШНА РАБОТА, ТД, Варна, фризьори и ма1. Холандия и Германия: строители всички кате- ✆089/7843684
никюристи, ТД, СО, %,
гории, един на трима един трябва да е с работен
Д О М А Ш Н А К У Х - ✆089/0433333
немски,английски, полски или нидерландски. ЗаФРИЗЬОРСКИ салоплащане - 520 до 580€ нето седмично на 40 часа НЯ ФК УСЛА - ГОТ/ добавки,немски или холандски трудов договор, ВАЧИ, ПОМОЩНИК- ни Красен стил, търси
безплатна квартира, увеличение според разряд. ГОТВАЧ, ЖЕНИ, ЯС- за обектите си във ВаТИЯ БЪЛГАРСКА КУХ- рна, фризьори и маниБригади с коли. БЕЗ КОМИСИОН
2. Холандия, работници производство на са- НЯ, ЦЕЛОГОДИШНО, В кюристи, ТД, СО, %,
лати, плодове, зеленчуци и лалета, 11.33 евро ГРАДА, ✆089/9867979, ✆089/8486642
на час, 135% „overtime“един на трима трябва да 089/9867887
ФРИЗЬОРСКИ сазнае английски на работно ниво, ТД/СО, наем 400
ЗАВЕДЕНИЕ ТЪРСИ лони Красен стил, търЕвро месечно за апартамент, БЕЗ КОМИСИОН СЕРВИТЬОРКА, СЪС си за обектите си в гр.
3. Исландия - строители на луксозни сглобяеми СТАЖ, 8 ЧАСА, ЦЕЛО- Варна, фризьори и макъщи с работен английски. сновна заплата, около ГОДИШНА РАБОТА, ТД, никюристи, ТД, СО, %,
2600-2720 нето, от 11 % месечно отгоре на база✆089/7843684
✆089/0433333
та на брой часове, квартира около 350 евро меКУХНЯ-МАЙКА търФРИЗЬОРСКИ сасечно, исландскиТД/СО, разход пътни, възможни бонуси, коректност, ВЕДНАГА. В обектът ра- си да назначи готвач лони Красен стил, търнощна смяна, 2/2, за- си за обектите си в гр.
ботят и други българи.
4.Ирландия - малък град: Кухненски помощни- плащане - 1200 - 1800 лв, Варна, фризьори и маникюристи, ТД, СО, %,
ци и сервитьори 10.50-11 € / час, с английски ир- ✆088/8455435
ландски ТД/СО, наем около 250 евро, веднага КУХНЯ-МАЙКА тър- ✆089/0433333
БЕЗ КОМИСИОН.
си да назначи готвач
5.Готвачи Швеция, Дания, Норвегия, Ирландия студена кухня, 5 дневОМПАНЬОНКИ
и Великобритания, пълно съдействие с кварти- на работна седмица, зара, ЗАПЛАЩАНЕ СПОРЕД ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕ плащане - 1200 - 1800 лв,
НА ЕЗИК, ГАРАНТИРАНА КОРЕКТНОСТ ТД/СО ✆088/8455435
БЕЗ КОМИСИОН.
Т ЪРСЯ МОМИЧЕ ,
МАЛЪК обект за хра6.Германия - монтажници, ел. техници, шлосе- нене на Колхозен пазар НАВЪРШИЛО 18 Г., ЗА
ри, дърводелци, майстори фаянс теракота, паркетчии, майстори климатици и вентилацион- търси помощник-готвач, РАБОТА КАТО КОМПАНЬОНКА, МАСАЖИСТни системи с немски или английски на работно ✆088/7270532
КУХНЯ-МАЙКА тър- КА, ОСИГУРЕНА КВАРниво, Заплащане - 12,42 - 14.00 € бруто / час +
40 € нето / ден добавки от 25 евро на ден, нем- си да назначи готвач то- ТИРА, ДОБРО ЗАПЛАски трудов договор, или около 2300 Евро нето./ пла кухня, 5 дневна ра- ЩАНЕ, ДИСКРЕТНОСТ,
месец основна, уредена квартира, приблизител- ботна седмица, запла- ✆089/5220979
но около 400 евро нето седмично.
щане - 1200 - 1800 лв,
7. Германия: Социални асистентки, с Немски и ✆088/8455435
книжка за работа в семейства и старчески домоХРАНА
МАЛЪК обект за храве Предлагаме немски ТД/СО от 12.50 Евро на нене на Колхозен пазар
час, отделно 50 евро на ден дневни, ако в работърси жена за работа в
тите в семейства, минимум 1300 - 1500 Евро/нето,
ОХРАНИТЕЛНА КОМсамостоятелна стая, безплатна храна, БЕЗ ТАК- кухня, ✆088/7270532
КУХНЯ-майка - гот- ПАНИЯ - ОХРАНИТЕЛИ
СИ КЪМ НАС, разход пътни, веднага.
8.Норвегия, майстори фаянс и теракота и бри- вач топла кухня, готвач ЗА ОБЕКТИ ИЛИ АВТОгадири, 260-270 крони на час, също ел. техници студена кухня, обед- ПАТРУЛИ, ПЪЛНИ ОСИот 234 крони.час, нагоре, с говорим английски но хранене, 5-дневна ГУРОВКИ, ПОСТОЯННА
ТД/СО,евтини квартири, бонуси, възстановяеми седмица - 1200-1800 лв, РАБОТА - 600-1000 ЛВ,
пътни БЕЗ КОМИСИОН, веднага.
✆087/7000031
✆088/8455435
9.Германия: Работници депо БЕЗ НЕМСКИ,
ФИРМА СТАРТЕКС
12.60 евро на час бруто, доставчици на пратки
с немски Б1 на 14.34 евро/ час, БЕЗ КОМИСИтърси да назначи
ОН.Бонуси, немски ТД/СО.
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ШИВАЧКИ
10.Норвегия: бармани и сервитьори с английски
Б1 ниво, работа в хотели, 192.63 крони на час,
за цялостна изработка
квартира около 4000 крони, ТД/СО, гарантирана работно облекло
на коректност, отсега до 19.12.2022

РАБОТА-

З

ПРЕДЛАГА
В

Д

З

Х

К

О

ГЕРМАНИЯ - без
език, опаковчици
г о т о в и х р а н и - 1217 € / ч а с , Т Д , С О ,
обзаведена квартира,
онлайн,
кандид ас тване, заминаване
с л е д Н о в а Го д и н а ,
✆ 0 8 7/ 7 6 2 7 0 5 0 - 11 13 . 0 0 ч .

1000 - 1400лв

Т ЪР С Я Ж Е Н А З А
089/8525466, 088/7114470
ГЛЕД АНЕ НА ВЪЗ РАС Т Н А Ж Е Н А , ОТтърся
ЛИЧНО ЗАПЛАЩАНЕ,
НА СМЕНИ, ОСИГ УРЕНА КВАР ТИРА ,
✆087/9374149
ТЪРСЯ жена за гледане на възрастна жена, стажът не е задължителен, обучение,
сутрин за 2 часа - 20 лв,
много добро заплащане
✆089/7040799

РАБОТНИК В МЕСАРСКИ
ОБОРОТЕН МАГАЗИН
088/8810685

ФИРМА ЗА НАДГРОБНИ
ПАМЕТНИЦИ
търси

ОБЩ РАБОТНИК
089/8548532

П ОЧАСОВА,

С ТРОИТЕЛСТВО И

Н АДОМНА

РЕМОНТ

М Е Ж Д У Н А РОДНА компания
предлага допълнителни и постоянни доходи за
п о ч а с о в а д е й н о с т,
✆ 02/8565213,
0 8 7/ 6 1 9 1 0 5 5
М Е Ж Д У Н А РОДНА компан и я
п р е д л а га допълнителни и постоянни доходи за поч а с о в а д е й н о с т,
✆ 02/8565213,
0 8 7/ 61910 5 5

СТРОИТЕЛНА фирма търси майстор на покриви и общи работници
за дългосрочна заетост,
✆088/8335300
ТЪРСЯ общ работник в строителството, заплащане на ден,
✆089/7798748

П РОИЗВОДСТВО
Т ЪРСЯ пе кар - общ работник, жена,
з а
ф у р н а
н а
ц е н т ъ р а ,
✆089/6168865

ОХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ

ОХРАНИТЕЛИ
ЗА ОБЕКТИ
ИЛИ АВТОПАТРУЛИ,

пълни осигуровки,
постоянна работа - 600-1000 лв

087/7000031

 ФИРМА ЗА ГРУБ
СТРОЕЖ НА СГРАДИ,
З ИД А Р О - КО ФРА Ж И СТИ, ОБЩИ РАБОТНИЦИ, ОПИТ, СЕДМИЧНО
ЗАПЛАЩАНЕ, ДОГОВОР,
СО, ✆087/9691569

ТРАНСПОРТ,
А ВТОСЕРВИЗ

ТЪРСИМ шофьор,
кат. В или С, доставка и
обслужване на химически
тоалетни, ✆088/5103933
ТЪРСЯ шофьор без семейни ангажименти, до 50
г, осигурявам пълен панТЪРСЯ майстор за сион, може да ми наследи
поставяне парапет от ба- имот, ✆089/5706025
люстри - бетонни, мраморни, ✆087/7555660
ЪРГОВИЯ
ТЪРСЯ арматуристи и общи работници, стартово - 1200 лв,
ХРАНИТЕЛЕН МАГА✆087/8537895
Ф И Р М А С И Т И ЗИН, КВ. ВЪЗРАЖДАНЕ БИЛДИНГ търси хора ПРОДАВАЧКИ, 2 ПОЧИВз а т о п л о и з о л а ц и я , НИ ДНИ, ТД, СО - 1100
ЛЕВА, ✆089/9584326
✆089/6058099

 СТРОИТЕЛНА ФИРМА ТЪРСИ КОФРАЖИСТИ И ОБЩИ РАБОТНИЦИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА
ЗАЕТОСТ, ✆088/8335300

Т

МАГАЗИН за куфари
и аксесоари Bag Fashion
- продавач консултант
на пълно работно време, ТД, целогодишно,
✆089/9987255
МАГАЗИН за куфари
и аксесоари Bag Fashion
- продавач консултант
на пълно работно време, ТД, целогодишно,
✆089/9987255

 Т Ъ Р С И М РА Б О ТНИК ЗА МЕСАРСКИ
М А ГА З И Н , О БУ Ч Е Н И Е , М ОЖ Е И БЕ З
СТА Ж, ОТГОВОРЕН,
П Р Е Д Л А ГА М Е Д О БРО ЗАПЛАЩАНЕ,
✆088/8810685

Д РУГИ
ПРЕДЛАГАМ работа за хигиенист на 2,
5 ч от понеделник до
петък - 380 лв чисто,
✆087/9408594

МЪЖЕ И ЖЕНИ ЗА
ВАДЕНЕ, ЧИСТЕНЕ НА
КАРТОФИ И ПЛЕВЕНЕ,
✆088/7786096

ФИРМА ЗА НА ДГРОБНИ ПАМЕТНИЦИ
ТЪРСИ ОБЩ РАБОТНИК,
✆089/8548532
ТЪРСЯ раздавачи на
брошури за гр. Варна,
✆088/7536165
ФИРМА ЗА НАДГРОБНИ ПАМЕТНИЦИ ТЪРСИ
МАЙСТОР, ✆089/8548532
АВТОМИВК А ТЪРСИ РАБОТНИЦИ, ОСИГ УРЕН А К ВА Р Т ИРА ,
ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ,
✆088/2264335
ПОЧИСТВАЩА фирма ПОЛИ ФРЕШ - момчета за почистване на
стъкла, целогодишно,
добро заплащане, 8-17
ч, ✆089/4344873
ПОЧИСТВАЩА фирма ПОЛИ ФРЕШ - хигиенистки за офиси/жилищни входове, целогодишно, добро заплащане,
8-17 ч, ✆089/4344873
ЕЛДОМИНВЕСТ
ООД - заварчик, зав а р я в а н а С О - М И ГМАГ апарати водосъдържатели - челни и ъглови шевове, фланци,
тръби, носещи планки, шайби от нисковъглеродна или хромникелова стомана в съответствие с дневното задание, настройва
машината и извършва
профи, ✆052/571930,
088/2926989
ТЪРСЯ бездомник
за гледане на животни,
осигурявам пълен пансион, ✆087/7555660

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД
- общ работник, разтоварва, подрежда заготовки, детайли и палети
със суровини и материали на определените места, извършва междуоперационно транспортиране на детайли, почиства,
подрежда механизирано и на ръка районите на
цеховете, ✆052/571930,
088/2926989
ТЪРСЯ бездомник
да гледа 5-6 кокошки,
гълъби, зайци, осигурявам всичко необходимо, пълен пансион,
✆089/5706025
ТЪРСЯ тракторист
или монтьор, без ангажименти, осигурявам пълен пансион,
✆089/5706025
Т ЪРСЯ пастир за
кравеферма, осигурена квартира, добро заплащане, ✆089/7805917
ЕЛДОМИНВЕСТ професионалист за позицията монтажник изделия от метал, заварява детайли и възли
на машина робот, проверява за качеството на
готовия детайл, средно
техническо образование, опит в производство предимство, основни познания и опит
в област, ✆052/571930,
088/2926989
ТЪРСЯ жена спешно за почистване на
жилищни входове,
✆098/8351143

ОБЯВЛЕНИЕ
Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” ЕАД, гр. Варна,
на основание Кодекс на труда глава V, раздел IV „Конкурс“ и чл. 17 ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г.
за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурси за:
1. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести“ към Първа
клиника по инфекциозни болести.
2. 2 /две/ места, за заемане на длъжността „Лекар специализант по инфекциозни болести“ към Втора
клиника по инфекциозни болести.
3. Изисквания за заемане на длъжността:
3.1. Образование: висше-магистър по медицина;
3.2. Членство в БЛС;
3.3. Лицата да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражнява професията.
4. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
4.1. Първи етап – представяне на документи за допускане на кандидатите до втория етап;
4.2. Втори етап - теоретичен писмен изпит.
5. Необходими документи за кандидатстване:
5.1. Заявление за участие в конкурс;
5.2. Автобиография;
5.3. Нотариално заверено копие на диплома от завършено висше медицинско образование, за лица, които не
работят в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД; дипломи, издадени от висши учебни заведения в чужбина, се представят
заверени и легализирани по съответния ред с превод на български език, ведно с удостоверение от Министерство на
здравеопазването за признаване на професионалната квалификация;
5.4. Кандидатите, посочени в чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, представят и удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
5.5. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (включително от психодиспансера) за лица, които не
работят в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, издадено не по-рано от един месец преди датата на представянето му.
6. Кандидатите депозират документите си в Отдел „Следдипломно обучение, планиране, анализи и международни програми и проекти” - І етаж, стая № 117 на бул. Христо Смирненски № 1, гр. Варна, в срок до един месец,
считано от датата на публикуване на обявата. След подаване на необходимите документи, на кандидатите лично,
срещу подпис, се връчва характеристиката на конкурсната длъжност за запознаване, както и копие от конспекта, по
който ще бъде проведен теоретичния писмен изпит.
7. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен писмено за резултатите от участието му в конкурса.
8. Със спечелилите конкурсите кандидати ще бъдат сключени трудови договори на основание чл.68 ал.1 т.2 от
Кодекса на труда, за срока на специализацията.

РАБОТА-ТЪРСИ
Д ОМАШНИ ГРИЖИ
ГРИЖА за възрастни хора, на половин ден,
✆089/2792722
65-годишен мъж с
голям опит търси да оглед болен или инвалид,
✆087/9890446
ГЛЕДАМ възрастни
хора, на половин ден,
✆089/2792722
ПРЕДЛАГАМ гри жи за болни и помощ в домакинството,
✆089/6605579
ЖЕНА търси да гледа възрастни хора, помощ в домакинството,
може почасово, отговорна, коректна, голям опит, ✆087/9897365
ПОЧАСОВА детегледачка с опит, предучилищна педагогика и психология, ресурсен учител, ✆089/6700523
ТЪРСЯ да гледам
възрастни хора по домовете, ✆088/9285512
ЖЕНА на средна възраст, помага в домакинство, почиства апартаменти, по договаряне,
✆087/6133192
ЖЕНА на средна възраст, помага в домакинство, почиства апартаменти, по договаряне,
✆087/6133192
ЖЕНА търси да гледа възрастни хора, помощ в домакинството,
може почасово, отговорна, коректна, голям опит, ✆087/9897365
ЖЕНА търси да гледа възрастни хора срещу унаследяване, може
без унаследяване, сериозен и много отговорен
човек, ✆087/6133192
ЖЕНА търси да гледа възрастни хора срещу унаследяване, може
без унаследяване, сериозен и много отговорен
човек, ✆087/6133192
ЖЕНА гледа възрастни хора, почасово,
✆089/9771827
ЖЕНА на средн а в ъ з р а с т, п о м а г а
в д о м а к и н с т в о, п о чиства апартамент и , п о д о г о в а р я н е,
✆087/6133192
ГЛЕДАМ възр а с т н и хор а , п оч а с о в о, к в . Л е в с к и ,
✆089/5788522
ЖЕНА гледа възрастни хора, почасово,
✆089/9771827
ЖЕНА търси да почиства апартаменти,
✆087/6704913
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РАБОТА-ТЪРСИ
Д ОМАШНИ ГРИЖИ
ЖЕНА търси да гледа възрастни хора срещу унаследяване, може
без унаследяване, сериозен и много отговорен
човек, ✆087/6133192
ГЛЕДАМ възрастни хора, почасово, кв.
Левски, ✆089/5788522
ЖЕНА търси да гледа възрастни хора по домовете, ✆088/9285512
ЖЕНА търси да гледа възрастни хора, помощ в домакинството,
може и почасово, отговорна и коректна, голям
опит, ✆089/5367444
Б О Л Н О Г Л Е Д АЧ КА с опит търси работа в болница или дом,
✆089/9071036
ЖЕНА търси да обгрижва възрастни хора,
център - почасово, пазаруване, разходки,
✆088/5941590

ЗАВЕДЕНИЯ И ХОТЕЛИ
ЖЕНА на средна
възраст търси работа
на 4 часа, заплащане
на ден или на седмица,
✆087/6133192
ЖЕНА на средна
възраст търси работа
на 4 часа, заплащане
на ден или на седмица,
✆087/6133192
ЖЕНА на средна
възраст търси работа
на 4 часа, заплащане
на ден или на седмица,
✆087/6133192

П ОЧАСОВА,
Н АДОМНА
ХИГИЕНИСТКА, ТЪРСИ ПОСТОЯННА РАБОТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ОФИСИ, ✆089/9884969

С ТРОИТЕЛСТВО И
РЕМОНТ
БРИГА Д А - с ъба ряне стари сгради
от покрив до основи,
товарене, извозване
отпадъци до сметище, собствен превоз,
✆087/9086020
БРИГА Д А - с ъба ряне стари сгради
от покрив до основи,
товарене, извозване
отпадъци до сметище, собствен превоз,
✆087/9086020
МАЙСТОР търси работа - подпорни стени,
огради, септични ями,
почистване апартаменти, тавани, мазета, изхвърляне отпадъци, лепене тапети, изгодно,
✆087/9086020
МЪЖ на 35 г търси работа с осигурена квартира, в сферата на строителството,
✆089/6248397

МАЙСТОР търси работа - подпорни стени,
огради, септични ями,
почистване апартаменти, тавани, мазета, изхвърляне отпадъци, лепене тапети, изгодно,
✆087/9086020
МАЙСТОР с опит
- фаянс, теракот, ламинат, шпак ловка ,
боя, гипскартон, ВиК,
✆087/6587883

Д РУГИ
ЖЕНА на средна възраст търси работа като
помощник-сервитьор,
готвач, кухненски работник и фризьор, договаряне, ✆087/6133192
МОРСК И офицер
търси работа на брега,
✆089/8525984
ТЪРСИ почасова работа, детегледачка или
почистване на дом или
офис, ✆087/9439408
ГОТВАЧ с 25 г. стаж,
търси работа и като охрана, ✆088/4334937
ЖЕНА на средна възраст търси работа като
помощник-сервитьор,
готвач, кухненски работник и фризьор, договаряне, ✆087/6133192
ЖЕНА на средна възраст търси работа като
помощник-сервитьор,
готвач, кухненски работник и фризьор, договаряне, ✆087/6133192
ТЪРСЯ спешно почасова или допълнителна работа, имам
опит в охранителната дейнос т, серви тьорството, барманството, ✆089/8528571,
088/8071511
ЖЕНА почиства офиси и жилища,
п о ч а с о в о, ц е н т ъ р,
✆088/5941590
МЪЖ търси обща
работа или товаро разтоварна дейност,
✆087/6500775

СЪОБЩЕНИЯ
Н ЕВАЛИДНИ
Д ОКУМЕНТИ
ИЗГУБЕНА диплома
за висше образование
на Д-р Тодор Георгиев
Иванов, №11455/20. 09.
2004г, ф. №13058, издадена от МУ-София, специалност Лекар по дентална медицина, да се
счита за невалидна, ✆
ИЗГУБЕНА студентска книжка на Петър
Петров Петров, Свободен университет - Варна,
фак. номер 221512048,
да се счита за невалидна, ✆
ИЗГУБЕНА студентска книжка на Красимир
Валентинов Братоев,
фак. номер 20123222,
специалност ТТТ, издадена от ТУ-Варна, да се
счита за невалидна, ✆
ИЗГУБЕНА диплома за придобита специалност по
Обща медицина на
д-р Красимир Янакиев Сивков, рег. номер
- 021482/20 февруари
2018г №3945, серия
МУВ - 2018, Медицински университет Варна, невалидна, ✆
ИЗГ УБЕНА е ст удентска книжка, с факултетен номер 122961
на Йорданка Георгиева
Георгиева, от Икономически университет
- Варна, студентската
книжка да се счита за
невалидна, ✆

Управителния съвет на
СН „Акваполи“, със седалище
с. Брестак, общ. Вълчи дол,
обл. Варна, поканва всички
членове на сдружението на
17.12.2022 от 9,30 ч. в Читалище
„Отец Паисий“ с. Брестак на
Отчетно изборно събрание.
Дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за 2021г.
2. Отчетен доклад за КС за периода
2021г.
3. Избор на нов Управителен съвет
4. Избор на нов Контролен съвет

Брой 231 (8770)

www.pozvanete.bg
ПРОДАВАМ жито,
ц а ре виц а , ече мик,
слънчоглед, малки количества, доставка,
✆089/7478789
П Р ОД А В А М пч е лен мед БУКЕТ - че рен трън, липа, детелина и други билки
- 15лв/кг, Maнов - 17лв/
кг, слънчоглед - 13лв/
кг, прополис 25 гр-5
лв, ✆087/8290231
ЗЕМЕДЕЛСКИ производител продава зелена ронена чубрица,
кориандър, бяла крехИВОТНИ
ка орехова ядка-двойка,
сладък българки чесън,
пчелен мед лавандула,
ПР ОД А В А М м а л - ✆088/8325716
ки бели прасета, отбити, ярета за клане,
АСТЕНИЯ
✆087/7555660
ПРОДАВАМ две едногодишни кози, лично
ПРОД АВАМ ЧАпредаване, с. КалиманЙОТ - мексиканци, ✆088/8459700
ПРОДАВАМ малки с к а к р а с т а в и ц а , н а
прасета, отбити, ярета е д р о, п о в еч е о т 10
за клане, ✆089/5706025 кг, ✆089/9454549
РЯЗАНЕ на дърва за
ПРОД АВАМ бели
прасета, от 100 - 140 огрев, събаряне на дъркг - 6 лв/живо тегло, вета, косене на тревни
площи, цени по догова✆089/7835371
ПР ОД А В А М м л а - ряне, ✆087/9143135
до мъжко шиле около
50 кг - 450 лв, спешно,
СЛУГИ
✆088/8597787
ПР ОД А В А М м л а до мъжко шиле около
РЯЗАНЕ/ОФОРМЯ50 кг - 450 лв, спешно,
НЕ НА ХРАСТИ, КОСЕ✆088/8597787

СЕЛСКО

СТОПАНСТВО
Ж

Р

У

М ЕХАНИЗАЦИЯ
ПРОД АВАМ тракторно ремарке,
✆089/7478789
ПРОД АВАМ тракторно ремарке,
✆089/7478789
ПРОД АВАМ тракторно ремарке,
✆089/7478789
П Р О Д А В А М
трактор ЮМЗ,
багер, ДТ20, с/
без инвентар,
✆ 0 8 7/ 7 5 5 5 6 6 0

П РОДУКТИ
П Р О Д А В А М
жито, царевица,
ечемик, слънчоглед, малки количества, доставка,
✆ 0 8 9 / 747 8 7 8 9
П Р О Д А В А М
жито, царевица,
ечемик, слънчоглед, малки количества, доставка,
✆ 0 8 9 / 747 8 7 8 9

НЕ, ПОЧИСТВАНЕ НА
ДВОРНИ МЕСТА, ПОВАЛЯНЕ НА ДЪРВЕТА,
АБОНАМЕНТ, ИЗГОДНО,
✆088/7225757
ПОЧИСТВАНЕ терени, подравняване, изрязване дървета, храсти, лозя, събаряне
стари бунгала, сметище, ✆089/8327977
ПОЧИСТВАНЕ те рени, подравняван е, и з р я з в а н е д ъ р вета, изкореняване,
събаря постройки,
зида огради, друг и, ✆ 0 8 9/5 3 4 0 0 0 5
КОСИМ тревни
площи, режем дървета, храсти, извозване,
осигурен транспорт,
✆089/6082101
ПОЧИСТВАНЕ те рени, подравняван е, и з р я з в а н е д ъ р вета, изкореняване,
събаря постройки,
зида огради, друг и, ✆ 0 8 9/5 3 4 0 0 0 5
ПОЧИСТВАНЕ терени, подравняване, изрязване дървета, храсти, лозя, събаряне
стари бунгала, сметище, ✆089/8327977

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба
за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА“ ООД
гр. София, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
съобщава
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
„Увеличаване площта на имота на съществуваща площадка за извършване
на дейности с отпадъци и разширяване дейността на дружеството с
добавяне на нови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от
употреба моторни превозни средства (ИУМПС), строителни отпадъци и
отпадъци с код 15 01 10* на площадка с местонахождение с. Тополи, област
Варна, община Варна, Западна Промишлена зона, ПИ с идентификатори
72709.516.1021, 72709.516.1022, 72709.516.1023“.
За контакти: Добромир Власик, адрес: гр. София,
район „Искър“, НПЗ Искър – север,
ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 3, тел. 02/ 973 22 11.
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна,
ул. „Ян Палах” № 4

ПОЧИСТВАНЕ терени, подравняване, изрязване дървета, изкореняване, събаря постройки, зида огради,
други, ✆089/5340005
ПОЧИСТВА НЕ на
дворни места, изрязване на храсти, дървета, подравняване на терени, ✆089/5340007
ЕКСПРЕСНО почиства дворни места, косене, изрязване дървета, храсти, лозя, риголване, подравняване, ✆089/5340005
КОСИМ тревни
площи, режем дървета, храсти, извозване,
осигурен транспорт,
✆089/6082101
КОСИМ тревни
площи, режем дървета, храсти, извозване,
осигурен транспорт,
✆089/6082101
ЕКСПРЕСНО почиства дворни места, косене, изрязване дървета, храсти, лозя, риголване, подравняване, ✆089/5340005
ПОЧИСТВА НЕ на
дворни места, изрязване на храсти, дървета, подравняване на терени, ✆089/5340007
ЕКСПРЕСНО почиства дворни места, косене, изрязване дървета, храсти, лозя, риголване, подравняване, ✆089/5340005
ЕКСПРЕСНО почиства дворни места, косене, изрязване дървета, храсти, лозя, риголване, подравняване, ✆089/5340005
ПОЧИСТВАНЕ терени, подравняване, изрязване дървета, храсти, лозя, събаряне
стари бунгала, сметище, ✆089/8327977
ПОЧИСТВАНЕ терени, подравняване, изрязване дървета, изкореняване, събаря постройки, зида огради,
други, ✆089/5340005
ПОЧИСТВАНЕ терени, подравняване, изрязване дървета, храсти, лозя, събаряне
стари бунгала, сметище, ✆089/8327977
ПОЧИСТВА НЕ на
дворни места, изрязване на храсти, дървета, подравняване на терени, ✆089/5340007
КОСИМ тревни
площи, режем дървета, храсти, извозване,
осигурен транспорт,
✆089/6082101
ПОЧИСТВА НЕ на
дворни места, изрязване на храсти,
дървета, подравняване на терени,
✆ 0 8 9/5 3 4 0 0 07
ПОЧИСТВАНЕ
терени, подравняване, изрязване дървета, храсти, лозя, събаряне стари бунгала,
сметище,
✆ 089/8327977

Д РУГИ
ПРОД А ВА М о вч а
оборска тор 6 годишна
за градини и оранжерии
и парници, цена по договаряне област Варна,
✆089/7674170
ПРОДАВАМ бъчви за
зеле, 80 литра - 100 лв,
✆088/8556917
ПРОДАВАМ оранжерия 70 м 2 , дъги от
плътно желязо и проветрител, договаряне,
✆088/6689215

ХОТЕЛИ,
ЗАВЕДЕНИЯ
ЗАВЕДЕНИЯ
НОВА година в механа ЗАМЪКА, празнична вечеря, новогодишна томбола, купон
до зори, телефон за резервации - 0898451808,
✆ 089/8451808,
088/8871831

ЗАПОЗНАНСТВА

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Редакцията на вестник „ПОЗВЪНЕТЕ“ призовава всички податели на
обяви, съдържащи телефонен номер с добавена стойност, да упоменават
в обявата съответното утежнение върху цената на разговора.
Молим гражданите, установили подобни злоупотреби да се обръщат
съответно към „Комисията за защита на потребителите“ и към телефонния
оператор, чийто телефонен номер е използван за злоупотреба.
Редакцията на вестник „ПОЗВЪНЕТЕ“ не носи
отговорност за некоректно подадени обяви.
Редакцията на вестник „ПОЗВЪНЕТЕ“ си запазва правото
да не публикува некоректно подадени обяви, както и такива, които
препращат към телефонен номер с добавена стойност.

М АСАЖИ
ГАЛЯ МАСАЖ - класа и професионализъм,
всеки ден от 8 - 20 часа,
✆088/5768121
ЧАРОВНА, 34-годишна, дългокоска,
класически, оздравителни масажи, нещо повече, терен, комфортно,
дискретно - РВ - 10 - 17ч,
✆087/7751627
П Р И В Л Е К АТ Е Л НА блондинка предлага всякакъв вид професионални масажи,
✆087/9893112 - след 11 ч

П АРТНЬОРСТВО

ЖИВОТНИ /

ОЧ А Р ОВ АТ Е ЛЕН,
мил, усмихнат бохем,
коректен, точен предлага подкрепа и дълготрайно приятелство
на свободна млада дама,
✆087/6557701
68-годишен пенсиУЧЕТА
онер търси запознанство със скромна жена
н а бл и з к а в ъ з р а с т,
ЧИСТОКРЪВНИ нем- ✆089/3934306
ГОСПОДИН ТЪРСИ
ски овчарки от работна
и екстериорна линия, ДАМА ЗА СЕРИОЗНА
ВРЪЗКА, ✆088/6025066
✆088/8412337
МЛАД, на 40 г, си
ПРОДАВАМ породисти немски овчарки т ъ р с и л ю б о в н и ц а ,
на 3 месеца, сиви, чер- ✆089/9213446
ЛЮБОВ - прони и стандартна окрасмоция, безплатен
ка, ✆088/8412337
абонамент на дами
за всякакви връзАСТЕНИЯ
к и д о 31. 12 . 2 0 2 2 г.,
✆ 0 8 7/ 7 6 2 7 0 5 0 - 13 .
0 0 -18 . 0 0 ч.
ПРОД АВАМ Ше ЛЮБОВ - дисфрела, височина 130 к р е т н и б и з н е с м е см, в голяма пласт- н и, м о р с к и к а п и т а масова саксия - 50 лв, ни, заможни госпо ✆088/4644458
да, предлагат ко ПРОДАВАМ Бенджа- р е к т н о , и с к р е н о
мин, височина 160 см, п р и я т е л с т в о , п о д в голяма пластма- крепа, на дами от
сова саксия - 70 лв, р а з л и ч н а в ъ з р а с т,
✆088/4644458
✆ 0 8 7/ 7 6 2 7 0 5 0 - 13 .
ПРОД А ВА М Д р а - 00 -18. 00 ч.
цена, височина 160
АГЕНЦИЯ ВИСШИсм, в голяма пласт- С ТИ, СРЕ ДНИС ТИ масова саксия - 60 лв, висшис т, 54/178/85,
✆088/4644458
ра зведен, собс тве ПРОДАВАМ българ- н о ж и л и щ е , у п р а ски нарциси и лалета, в и т е л н а ф и р м а ,
луковици - 1 лв/брой, Ш3316, ✆052/731093,
✆088/9436312
087/7519220
ПР ОД А ВА М м а л АГЕНЦИЯ ВИСШИки дръвчета магнолия СТИ, СРЕДНИСТИ - висграндифлора, 15-200 шистка, 53/170/64, вдосм, контейнерно про- вица, чаровна, работи,
изводство, договаря- Ш3317, ✆052/731093,
не, ✆087/6858363
087/7519220
ПРОДАВАМ български нарциси и лалета,
ЦЕЛ
луковици - 1 лв/брой,
✆088/9436312
Д АВАМ под наем
РАК
и п р од а в а м гол е м и
палми в дървени саксии и други растения,
ЛЮБОВ - открийте
✆089/9454549
чрез нас човека до Вас,
сериозни връзки, ако не
за Вас, то предайте на
друг, ✆087/7627050 - 17.
00-18. 30 ч.
АГЕНЦИЯ ВИСШИСТИ, СРЕДНИСТИ - запознанства, съжителства, брак, голям избор, коректност, безплатно включване в
каталог, ✆052/731093,
087/7519220

РАСТЕНИЯ
К

Р

С

Б

АГЕНЦИЯ - ВИСШИСТИ, СРЕДНИСТИ
тел. 052/731-093, 087/7519220
работно време 900 -2100 ч, без почивен ден
http//stklub.atwebpages.com
e-mail: wishisti@abv.bg

 1.Ерген 43/170/72 симпатичен, работи, от Варна, собствено жилище, кола, отговорен сериозно запознанство
с дама за създаване семейство ш.1441А
 2.Разведена 58/165/62 средно образование, работи, от Варна, собствено жилище, сериозно запознанство с интелигентен мъж ш.3205
 3.Вдовец 62/185/80 средно образование, добра визия, интелигентен, работи и пенсия, от Варна,собствено
жилище, сериозно запознанство с дама ш.1498А
 4.Вдовица 64/164/65 чаровна, икономически техникум, осигурена, от Варна, интереси книги, разходки
сериозно запознанство с интеригентен мъж ш.1502А
 5. Висшистка 69/162/60 пенсионерка, вдовица, от
Варна, собствено жилище, обича музика, разходкидълготрайно приятелство с мъж ш.3296
НАЦИОНАЛНА БРАЧНА АГЕНЦИЯ ЛЮБОВ
брак, сериозни обвързващи и
необвързващи, дискретни връзки;
0877/62 70 50, понеделник-петък присъствено
работно време 1100-1300 ч., ул. Русе 33, ет. 2, офис 30

 47/180/74 изключително младолик ерген, тъмнокафява коса, кафяви коси, непушач, висше право, упражнявана професия учител, собствено жилище, самостоятелен, спокоен, уравновесен, активен, богата
лична култура желае да намери дамата на сърцето
си за брак и семейство, Ш.1863
 30/168/65 Привлекателно, мило момиче, спортна
натура, общителна, висше, тъмноруса коса, сиво-сини очи, цигари понякога, брокер недвижими имоти,
на квартира, хоби: рисуване, пеене, книги очаква дълготрайно приятелство с коректен, възпитан господин
за дискретна връзка, без значение семейното положение и възраст, Ш. 3694
 36/158/57, Везни, свободна, младолика, усмихната,
лъчезарна хубава жена без грим, тъмноруса коса,
кафяви очи, добродушна, разбрана, откровена, ненатоварваща, безпроблемна с чувство за хумор, самотна майка, на квартира, хоби: излети, няколко дневни пътешествия - с весел, атрактивен, активен, коректен партньор за дискретно, дълготрайно, необвързващо приятелство без значение семейно положение
до 70 г., Ш. 3466
 43/160/54, Ведни, запазна, симпатична, весела вдовица, пищна, общителна, с терен, не пуши, работи, социални дейности очаква спокоен, уравновесен мъж,
спортен, който знае какво иска от една жена, както и
тя знае какво може да предложи в замяна за активна,
дискретна връзка, без финансови условия, без значение семейно положение Ш. 3648
 49/162/56, семейна, но разделена, живее в собствено жилище, кестенява коса, пъстри очи, не употребява
цигари, средно образование, готвачка очаква активен,
жизнен мъж, за сериозно запознанство, може и дискретно, без финансови условия и без обвързване, Ш. 3697
НАЦИОНАЛНА БРАЧНА АГЕНЦИЯ ЩАСТИЕ
сериозни запознансства, с цел брак
и дълготрайни приятелства
тел. 0897/43 84 46
раб. време 800 - 2100 без почивен ден

 51/168/48, чаровна, интелигентна вдовица, от Варна,
широк център, тъмнокестенява коса, пъстри очи, средно
музикално образование, работи в туризма, зодия Скорпион, общителна, обича развлечения, разходка, туризъм желае сериозна връзка със свободен мъж Ш. 1228
 55/170/70, симпатичен, моряк, средно образовани,
разведен, от Варна, кв. Аспарухово жилищно и финансово осигурен, отговорен, пуши, зодия Рак- сериозно
запознанство с дама, Ш.1328
 51-годишна, симпатична вдовица, кустенява коса,
зелени очи, не пуши, висше, учителка, работи, от с.
Долбен чифлик, зодия Близнаци, православна вярваща християнкажелае сериозна връзка със свободен мъж, Ш. 1532
 68/167/67, чаровна вдовица, тъмноруса, деца в чужбина, живее сама, пенсионерка, от Варна, средно образование, собствено жилище, зодия Лъв желае сериозно, подходящо запознанство с мъж, Ш. 3231
 42/162/58, висшистка туризъм, русокоса, сини очи,
госпожица, без деца, симпатична, скромна, обича книги, домашен уют желае сериозно запознанство с подходящ мъж, Ш. 1348

Брой 231 (8770)

ПАРИ

УСЛУГИ

ЗАЕМИ, КРЕДИТИ

ВИДЕО, АУДИО

ВЗЕМИ ДО ЧАС СВОЯТА СУМА ОТ 100 ДО
5000ЛВ, ДЕЙСТВАЙ
НА СИГУРНО И ОБЕДИНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
✆089/5505574
ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОЙТО ИСКАТЕ ДА
ОБЕДИНИТЕ, МОЖЕМ ДА
ПОМОГНЕМ, ЗВЪНЕТЕ И
ЩЕ ПОЛУЧИТЕ БЪРЗО
ОТГОВОР, ✆089/5505570
КОЛ Е Д А Н А Б Л И ЖАВА, УСВОИ КРЕДИТ ОТ НАС И СПЕЧЕЛИ НАГРАДА, БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ,
✆089/5502550

DJ със собствена
апаратура очаква предложения за работа, гр.
Варна, Черноморието и
региона, ✆089/8338995

С ПОНСОРИ
ЖЕНА търси спонсор за ортопедични инжекции, 2 броя 1000 лв, ✆087/6389801,
088/2078854

ЗДРАВЕ И
КРАСОТА
К АБИНЕТИ
МОБИЛЕН стоматологичен кабинет линейка осигурява
денонощно лечение
на място след предварителна уговорк а , п р е д л а г а в с ич ки видове манипулации, с ново оборудване, всички възрастови групи със/без
здравната каса, об с л у ж в а т руд н о - п од вижни хора, инвалиди, ✆089/9126972,
0 8 7/ 8 12 6 9 7 3 ,
088/8680903

О БОРУДВАНЕ
ПРОДАВАМ нови масажни кушетки от тиково дърво, 2 броя по - 300
лв, ✆088/9862222

Д РУГИ
П Р О Д А В А М
нова шина за тазобедрена става,
✆088/9466434
МЕДИЦИНСКА
сестра с опит - пълно манипулационно
обслужване по домовете, поставяне
инжекции подкожн и, в ът р е кож н и,
мускулни, венозн и , ✆ 0 8 8 /47 3 0 6 5 5

П ОЧИСТВАНЕ
ПОЧИСТВА апартаменти, вили, мазета, строителни отпадъци, транспорт,
сметище, ✆089/5340005
ЕКСПЕРТ, 40-годишен стаж, отпушване
канали, комини, шахти
и довършителни работи,
✆087/9332389
КОМИНОЧИСТАЧ почиства, отпушва комини, камини, котели, печки, пещи, отдушници, аспирации, ✆089/6163352
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆089/9476551
П РА Н Е н а о д е я ла, шалтета и други,
✆087/8608793
ПОЧИСТВАНЕ апартаменти, вили, тавански
помещения, мази, осигурен транспорт, сметище, ✆089/5340007
КО М И Н О Ч И С ТАЧ
почиства, отпушва комини, камини, котели,
пещи, аспирации, отдушници, монтаж шапки, сфери, хашки, петлици за по-добра тяга на
комина и предпазване
от дъжд, ✆089/4271266
ПОЧИСТВАНЕ дворни места, всякакви терени, парцели, вилни зони,
копаене на лозя, рязане
на стари дървета, клони,
храсти, буренясали треви, ✆089/6163352
ИЗГОДНО почистване мази, тавани, дворни места, апартаменти,
гаражи, от строителни
и битови отпадъци, стара дограма, ел. уреди,
работници, транспорт,
сметище, без почивка,
✆089/6366055
ПОЧИСТВАНЕ апартаменти, вили, дворни места, осигурен
транспорт, сметище,
✆089/6082101
ПОЧИСТВАНЕ апартаменти, вили, дворни места, осигурен
транспорт, сметище,
✆089/6082101
Magical Cleaning извършвауслугитесизапране
на тапицерия на мека мебел
спрофесионалнимашини, а
не с перящи прахосмукачкизабитова, ✆089/9621228,
089/5416799
ПОЧИСТВАНЕ апартаменти, вили, тавански помещения, мази, осигурентранспорт, сметище, ✆089/5340007
ИЗГОДНО почиства
апартаменти, къщи, вили,
мазета, дворни места, гаражи, халета, транспорт,
сметище, ✆089/5340005
КОМИНОЧИСТАЧ почиства, отпушва комини,
камини, котели, пещи, аспирации, отдушници, монтаж шапки, сфери, хашки,
петлици за по-добра тяга
на комина и предпазване
от дъжд, ✆089/4271266

РЪЧНО почистване
кладенци от пясък, кал,
тиня, всякакви чужди елементи, отпушват се жилките и дамарите на кладенеца за по-голям дебит на
вода, ✆089/4068874
МОМЧЕТА с опит
пренасят мебели, покъщнина, офис оборудване, бяла техника, пиана, сейфове, стоки,
транспорт, града/страната, без почивка, изгодно, ✆089/8290508
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆088/7954574
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
коминочистач - почиствам, отпушвам, най - ниски цени, комини, камини, котели, печки, улуци,
пещи, аспирации, пицарии,
✆089/4666648, 088/7221260
ПРЕДЛАГАМЕ пране,
сушене, гладене спално бельо за хотели и частни клиенти, олекотени завивки, одеала, дрехи, подсигурен транспорт от и до
клиента., ✆087/8778593
ИЗГОДНО почистване мази, тавани, апартаменти, дворни места, от
строителни/битови отпадъци, стара дограма, работници, транспорт, без
почивка, ✆087/6975299
ПОЧИСТВАНЕ мази,
апартаменти, тавани, покриви, подпокривно пространство, къщи, вили,
дворни места, входове на
блокове, ✆089/6163352
ПОЧИСТВАНЕ апартаменти, вили, дворни места, осигурен
транспорт, сметище,
✆089/6082101
ИЗГОДНО почиства апартаменти, къщи,
вили, мазета, дворни
места, гаражи, халета, транспорт, сметище, ✆089/5340005
ПОЧИСТВАНЕ мази,
тавани, апартаменти,
дворове, от строителни, битови отпадъци,
работници, транспорт,
сметище, ✆089/3381898
ПОЧИСТВАНЕ мази,
тавани, апартаменти,
дворове, от строителни, битови отпадъци,
работници, транспорт,
сметище, ✆089/3381898
ПОЧИСТВА апартаменти, вили, мазета,
строителни отпадъци,
транспорт, сметище,
✆089/5340005
БРИГАДА работници почистват мази, тавани, апартаменти,
дворни места, гаражи, от строителни/битови отпадъци, перални, печки, хладилници,
бойлери, без почивка,
✆087/6394340
П РА Н Е н а г у б е ри, халища и други,
✆087/8608793
МОМЧЕТА изгодно почистват мази, тавани, апартаменти, дворове, от строителни, битови отпадъци,
транспорт, сметище, без
почивка, ✆089/8290508
ИЗГОДНО почистване мази, тавани, апартаменти, дворни места от
строителни/битови отпадъци, стари ел. уреди,
работници, транспорт,
✆089/6367005
МИЛКО Тодоров, 40 годишен стаж, отпушване канали, комини, улуци, тоалетни, с гаранция, ✆089/3880316
МОМЧЕТА почистват
мази, тавани, апартаменти, дворни места, от строителни/битови отпадъци, стара
дограма, транспорт,
сметище, без почивка,
✆089/4330512

www.pozvanete.bg
ПОЧИСТВАНЕ, извозване до сметище на
холови гарнитури, дивани, спални легла, секции, кухненски шкафове, гардероби, маси,
столове, печки, хладилници, фризери, телевизори, ✆089/4271266
ПОЧИСТВА НЕ на
мази и тавани, собствен транспорт, разполагаме с работници,
✆087/9658593
2 МОМЧЕТА с товарен бус - почистване
мази, тавани, дворни
места, апартаменти, от
строителни/битови отпадъци, стари електроуреди, изгодно, без почивка, ✆088/4962892
ПОЧИСТВА НЕ на
мази и тавани, собствен транспорт, разполагаме с работници,
✆087/9658593
ИЗГОДНО почиства апартаменти, къщи,
вили, мазета, дворни
места, гаражи, халета, транспорт, сметище, ✆089/5340005
2 МОМЧЕТА, собствен бус, почистват мази,
тавани, апартаменти, дворове, от строителни, битови отпадъци, сметище, изгодно,
✆087/9363446
ПОЧИСТВА апартаменти, вили, мазета,
строителни отпадъци,
транспорт, сметище,
✆089/5340005
ПРА НЕ н а ю р г а ни, завивки и други,
✆087/8608793
МОМЧЕТА изгодно
почистват мази, тавани,
апартаменти, дворни
места, от строителни и
битови отпадъци, транспорт, сметище, без почивка, ✆089/4945527
ГРУПА момчета почистват мази, тавани,
апартаменти, дворни
места, от строителни и
битови отпадъци, стара дограма, транспорт,
сметище, ✆087/7621241
ПОЧИСТВАНЕ апартаменти, вили, тавански
помещения, мази, осигурен транспорт, сметище, ✆089/5340007
ПОЧИСТВАНЕ апартаменти, вили, тавански
помещения, мази, осигурен транспорт, сметище, ✆089/5340007
ЕКСПЕРТ, 40-годишен стаж, отпушване
канали, комини, шахти
и довършителни работи,
✆087/9332389
ИЗГОДНО почистване мази, тавани, дворни места, апартаменти,
гаражи от строителни и
битови отпадъци, работници, транспорт,
сметище, без почивка,
✆087/9363446
ИЗГОДНО почиства апартаменти, къщи,
вили, мазета, дворни
места, гаражи, халета, транспорт, сметище, ✆089/5340005
МОМЧЕТА почистват
мази, тавани, апартаменти, дворни места, от строителни/битови отпадъци,
стара дограма, транспорт, сметище, без почивка, ✆089/4330512
ПОЧИСТВАНЕ апартаменти, вили, дворни места, осигурен транспорт,
сметище, ✆089/6082101
ИЗВОЗВАНЕ, изхвърляне, почистване мази, стари мебели, строителни, битови, дървени, книжни и
др. отпадъци, разглобяване стара покъщнина, ел. уреди, други,
✆087/8521696

MAGICAL CLEANING
- професионално пране на седалки и салони на автомобили, автобуси, ✆089/9621228,
089/5416799
ПРОФЕСИОНАЛНО
ръчно почистване затлачени кладенци, бунари, герани, удълбочаване по желание на клиента, всякакви размери,
почиствам кал, пясък,
други, ✆089/3831515,
088/7221260
ОТ П У Ш В А Н Е т о алетни, канали, сифони, кухни, мивки,
бани, вани, перални помещения, мръсна канализация в мазите, вертикални щрангове, отводняване мази,
ръчно/механизирано,
✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ затлачени кладенци от пясък,
кал, тиня, водни корени, паднали маркучи,
кофи, помпи, камъни,
други, без почивен ден,
✆087/7713021
ОТПУШВАНЕ мръсна канализация в мазите, отпушване тоалетни чинии, подови сифони, мивки, кухни, перални помещения, бани,
вертикални щрангове,
✆089/6163352
ПОЧИСТВА НЕ на
стари, изоставени жилища, мази, стълбища
от стари боклуци, други, работим след вашето обаждане - отлична бригада, без почивен ден, ✆089/3831515,
088/7929656
ОТПУШВАНЕ тоалетни, кухни, перални помещения, подови сифони, мивки, бани, вертикални щрангове, централен канал, мръсна
канализация в мазите, отводняване мази,
✆089/6163352
ДЕНОНОЩНО отпушване мръсна канализация в мазите, тоалетни чинии, подови
сифони, мивки, кухни,
перални помещения,
бани, вертикални щрангове, ✆089/6163352,
089/2957004
ПОЧИСТВАНЕ стари
мебели от апартаменти,
къщи, други, почистване мази, тавани от стари
ненужни вещи, други,
преместване покъщнина от/до, ✆089/3831515,
088/7929656
ПОЧИСТВАНЕ мази,
апартаменти, блокове,
къщи, входове, стълбища, коридори, килери,
тавани, гаражи, складове, покриви, фекалии
от гълъби, замрежаване
на дупки, ✆089/2957004
ПОЧИСТВА НЕ на
дворни места, вили,
терени, парцели, лозя,
косене на треви, храсти,
бурени, кастрене на
дървета, ✆089/2745328
MAGICAL CLEANING
- фирма за професионално машинно пране
на килими/мокет, която идва при Вас на
място, ✆089/9621228,
089/5416799
ПОЧИСТВАНЕ, отпушване всякакви улуци, вертикални/хоризонтални, ремонт, други, отпушване отдушници, аспирации, без почивен ден,
✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ, изхвърляне до депо на
всякакви отпадъци, битови, строителни, дървения, железа, мебели,
почиствам и след погребение, ✆089/4271266

ПОЧИСТВАНЕ улуци и комини, поставяне улуци, ✆088/6639358
ПОЧИСТВАНЕ затлачени кладенци от пясък,
кал, тиня, водни корени, паднали маркучи,
кофи, помпи, камъни,
други, без почивен ден,
✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ, отпушване всякакви улуци, вертикални/хоризонтални, ремонт, други, отпушване отдушници, аспирации, без почивен ден, ✆087/7713021
ОТПУШВАМ комини,
камини, котли, работя
повече от 25 г, почиствам от сажди, нагар, други чужди тела - отстраняване, ✆089/3831515,
088/7929656
ПОЧИСТВА НЕ на
дворни места, вили,
терени, парцели, лозя,
косене на треви, храсти,
бурени, кастрене на
дървета, ✆089/2745328
ОТПУШВАНЕ, почистване комини, камини, улуци, монтаж
петлици, зидария надзиждане, измазване,
без почивен ден, гарантирам за качеството, ✆089/2784943
ОТ П У Ш В А Н Е т о алетни, канали, сифони, кухни, мивки,
бани, вани, перални помещения, мръсна канализация в мазите, вертикални щрангове, отводняване мази,
ръчно/механизирано,
✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ, извозване, изхвърляне
до сметище-депо всякаква ненужна покъщнина, битови отпадъци, строителен/дървен материал, почиствам мази, апартаменти, къщи, вили, дворни места, ✆089/2957004
КО М И Н О Ч И С ТАЧ
почиства, отпушва комини, камини, котели, печки, пещи, отдушници, аспирации,
✆089/6163352
ПОЧИСТВАНЕ, изхвърляне до депо на
всякакви отпадъци, битови, строителни, дървения, железа, мебели,
почиствам и след погребение, ✆089/4271266
ПОЧИСТВАНЕ мази,
апартаменти, къщи, запустели дворове, вилни
зони, блокове, входове,
стълбища, под покривни тавани, фекалии от
гълъби, замрежаване
на дупки, ✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ улуци и комини, поставяне улуци, ✆088/6639358
ОТПУШВАНЕ, почистване мръсна канализация в мазите, вертикална/хоризонтална
канализация, подови
сифони, тоалетни, мивки, перални помещения,
бани, вани, отводняване мази, ✆089/4068874
ОПИТНИ момчета с
подходящ транспорт многоизгоднопочистванемази,
апартаменти, гаражи, дворове, тавани, вили, складове, от всичко непотребно,
✆089/2784943, 089/7386864
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆087/7458179
МАЙСТОРА на комини - коминочистач почиства, отпушва всякакви комини, камини,
котели, пещи, аспирации, отдушници, ремонт комини, зидане,
измазване, навсякъде
в България, нон стоп,
✆087/7713021
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МАЙСТОРА на комини - коминочистач почиства, отпушва всякакви комини, камини, котели, пещи, аспирации, отдушници, ремонт комини,
зидане, измазване, навсякъде в България, нон
стоп, ✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ дворни места, всякакви терени, парцели, вилни зони,
копаене на лозя, рязане
на стари дървета, клони,
храсти, буренясали треви, ✆089/6163352
ПОЧИСТВАНЕ/отпушване всякакви комини, камини, котели,
пещи, печки, аспирации, отдушници, ремонти комини, изграждане
нови, измазване, удължаване, правя ревизии,
поставяне шапки, петлици, ✆089/2957004
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆089/9476551
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆089/9476551
ПОЧИСТВАНЕ, извозване до сметище на холови
гарнитури, дивани, спални, легла, секции, тоалетки, кухненски шкафове, гардероби, маси, столове, печки, хладилници,
други, ✆089/4271266
ПОЧИСТВАНЕ, отпушване кладенци от пясък, кал, тиня, водни
корени, паднали маркучи, кофи, помпи, камъни, други, без почивен
ден, ✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ/отпушване всякакви комини, камини, котели,
пещи, печки, аспирации, отдушници, ремонти комини, изграждане
нови, измазване, удължаване, правя ревизии,
поставяне шапки, петлици, ✆089/2957004
ПОЧИСТВАНЕ дворове, мази, тавански
помещения, улуци, комини, кладенци, къртене, изхвърляне боклук, наш транспорт,
✆089/2096394
ПОЧИСТВАНЕ затлачени кладенци от пясък,
кал, тиня, водни корени, паднали маркучи,
кофи, помпи, камъни,
други, без почивен ден,
✆087/7713021
РАБОТЯ денонощно, отпушване мръсна
канализация, тоалетни
чини, мивки, подови сифони, ✆089/8998080,
088/7221260
ПОЧИСТВАНЕ, изхвърляне ненужна покъщнина, всякакви мебели, хладилници, печки, телевизори, дрехи,
строителен материал,
всякаква дървения, почиствам и след погребение, ✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ мази,
апартаменти, блокове,
къщи, входове, стълбища, коридори, килери,
тавани, гаражи, складове, покриви, фекалии
от гълъби, замрежаване
на дупки, ✆089/2957004
ПОЧИСТВАНЕ, отпушване на комини, камини, котели, печки, отдушници, улуци, ремонти по комина - измазване-зидане-удължаване комини, изолации,
✆089/4271266
КО М И Н ОЧ И С ТАЧ
почиства, отпушва комини, камини, котели,
пещи, аспирации, отдушници, монтаж шапки, сфери, хашки, петлици за подобра тяга на
комина и предпазване
от дъжд, ✆089/4271266

ПОЧИСТВАНЕ и извозване до депо, почиствам до метла всякаква ненужна покъщнина, извозване строителен материал, бетон,
тухли, врати, прозорци, други, ✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ кладенци от кал, пясък, тиня, камъни, паднали предмети,
удълбочаване, ремонти, други услуги по кладенеца, ✆089/6163352,
089/4068874
ОТ П У Ш В А Н Е т о алетни, канали, сифони, кухни, мивки,
бани, вани, перални помещения, мръсна канализация в мазите, вертикални щрангове, отводняване мази,
ръчно/механизирано,
✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ улуци и комини, поставяне улуци, ✆087/7368730
ЗАНИМАВАМ се от
дълги години само със
септични ями без почистване, копаене независимо размери и населено място, копая ръчно на трудно достъпни
места, ✆089/2784943,
089/7386864
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆088/7954574
ПОЧИСТВАНЕ, отпушване на комини, камини, котели, печки, отдушници, улуци, ремонти по комина - измазване-зидане-удължаване комини, изолации,
✆089/4271266
БРИГАДА работници почистват мази, тавани, дворове, апартаменти, от строителни/
битови отпадъци, стара дограма, транспорт,
сметище, без почивка,
✆089/8290508
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆089/9476551
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆088/7954574
КО М И Н ОЧ И С ТАЧ
почиства, отпушва комини, камини, котели,
пещи, аспирации, отдушници, монтаж шапки, сфери, хашки, петлици за подобра тяга на
комина и предпазване
от дъжд, ✆089/4271266
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆087/7458179
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆088/7954574
ПОЧИСТВА НЕ на
септични ями, отпушване на канали, шахти,
✆089/4555000
ПОЧИСТВАНЕ и извозване до депо, почиствам до метла всякаква ненужна покъщнина, извозване строителен материал, бетон,
тухли, врати, прозорци, други, ✆087/7713021
КОМИНОЧИСТАЧ почиства комини, камини,
печки, пещи в цялата
страна, ✆089/2784943
ПОЧИСТВАНЕ улуци и комини, поставяне улуци, ✆087/7368730
ПОЧИСТВАНЕ, изхвърляне до депо на
всякакви отпадъци, битови, строителни, дървения, железа, мебели,
почиствам и след погребение, ✆089/4271266
ПРЕДЛАГАМ безплатен транспорт до сметището, почиствам стари
къщи, апартаменти от
стари мебели, почиствам мази, стълбища,
входове, ✆089/3831515,
087/8514291

ОТПУШВАНЕ тоалетни чинии, мивки,
подови сифони, мръсна канализация по блокове, к ъщи, вилни
зони, гаранция за качеството, без почивен
ден, ✆ 089/8998080,
088/7221260
КОМИНОЧИСТАЧ Варна/окръга - обслужване
до час, почиства комини, камини, котли, печки, без почивен ден, за
пенсионери ниски
цени, ✆089/8998080,
088/7929656
КОМИНОЧИСТАЧ за
гр. Шумен - професионалист, отпушва комини
и абсорбатори, работи
без почивен ден по всяко време, ✆088/7221260
ДЕНОНОЩНО отпушване тоалетни, подови сифони, мивки,
кухни, бани, перални
помещения, отпушване главния вертикален
щранг, хоризонталния
щранг, отводняване
мази, ръчно/механизирано, ✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ улуци,
котли, комини, кладенци, ✆087/7458179
ОТПУШВАНЕ тоалетни, кухни, перални помещения, подови сифони, мивки, бани, вертикални щрангове, централен канал, мръсна
канализация в мазите, отводняване мази,
✆089/6163352
КО М И Н ОЧ И С ТАЧ
почиства, отпушва комини, камини, котели,
пещи, аспирации, отдушници, монтаж шапки, сфери, хашки, петлици за подобра тяга на
комина и предпазване
от дъжд, ✆089/4271266
ОТПУШВАНЕ мръсна канализация в мазите, отпушване тоалетни чинии, подови сифони, мивки, кухни, перални помещения, бани,
вертикални щрангове,
✆089/6163352
ПОЧИСТВАНЕ дворни места, всякакви терени, парцели, вилни зони, копаене на
лозя, рязане на стари
дървета, клони, храсти, буренясали треви,
✆089/6163352
ПОЧИСТВАМ от
апартаменти и къщи
стари мебели, мази
от боклуци, стълбища
от стара техника, други, бригада, осигурен транспорт, ниски
цени, ✆089/4666648,
088/7221260
ОТПУШВАНЕ канали, мивки, сифони, тоалети, бани, кухни на
ресторанти, хотели, жилища, офиси, други помещения, отводняване
мази, шахти, денонощно, ✆089/2784943
МАЙСТОРА на комини - коминочистач
п оч и с т в а , о т п у ш в а
всякакви комини, камини, котели, пещи,
а с п и р а ц и и, о тд у ш ници, ремонт комини, зидане, измазв а н е, н а в с я к ъ д е в
България, нон стоп,
✆087/7713021
ОТПУШВАНЕ, почистване мръсна канализация в мазите,
вертикална/хоризонта лна кана лизация,
подови сифони, тоалетни, мивки, перални помещения, бани,
в а н и, о т в о д н я в а н е
мази, ✆089/4068874
ПОЧИСТВАНЕ улуци и комини, поставяне улуци, ✆087/7368730

ОТПУШВАНЕ, почистване мръсна канализация в мазите, вертикална/хоризонтална
канализация, подови
сифони, тоалетни, мивки, перални помещения,
бани, вани, отводняване мази, ✆089/4068874
ОТПУШВАНЕ камини, котли, печки и пелетни печки, работим
бригада, бързо/качествено, без да цапаме и
замърсяваме, без почивен ден, ✆089/4666648,
087/8514291
ПОЧИСТВАНЕ, изхвърляне до депо на
всякакви отпадъци, битови, строителни, дървения, железа, мебели,
почиствам и след погребение, ✆089/4271266
ПОЧИСТВАНЕ, изхвърляне ненужна покъщнина, всякакви мебели, хладилници, печки, телевизори, дрехи,
строителен материал,
всякаква дървения, почиствам и след погребение, ✆087/7713021
АКО имате проблеми
с вашият комин, камина, отдушник, аспирации, димоотводи, обадете се на коминочистача той ще реши вашият
проблем, ✆089/2784943
ПРОФЕСИОНАЛНО
почистване, отпушване комини, камини, котли, пещи, печки, аспирации, отдушници, олуци, поставям петлици,
хашки, глобуси, шапки,
✆087/7713021
ОТПУШВАНЕ мръсна канализация в мази,
тоалетни, мивки, кухни,
подови сифони, перални помещения, септични ями, ✆089/2957004
АКО имате проблем
с комина, обадете се
по всяко време на баш
майстора на комини,
✆087/7713021
РЪЧНО почистване
кладенци от пясък, кал,
тиня, всякакви чужди
елементи, отпушват
се жилките и дамарите на кладенеца за поголям дебит на вода,
✆089/4068874
ПОЧИСТВАНЕ, отпушване кладенци от пясък, кал, тиня, водни
корени, паднали маркучи, кофи, помпи, камъни, други, без почивен
ден, ✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ затлачени кладенци, пясък,
кал, тиня, водни корени, отпушване жилките и дамарите на кладенеца за по-голям дебит
на вода, ✆089/6163352
ПОЧИСТВАНЕ/отпушване всякакви комини, камини, котели,
пещи, печки, аспирации, отдушници, ремонти комини, изграждане
нови, измазване, удължаване, правя ревизии,
поставяне шапки, петлици, ✆089/2957004
ЛИЦЕНЗИРАН професионален коминочистач - почистване и
отпушване комини, камини, отдушници, аспирации, печки на пелети, други, ниски
цени, ✆089/4666648,
087/8514291
ПОЧИСТВАНЕ мази,
апартаменти, къщи, запустели дворове, вилни
зони, блокове, входове,
стълбища, под покривни тавани, фекалии от
гълъби, замрежаване
на дупки, ✆087/7713021
КОН Т ЕЙ НЕРИ з а
строителни отпадъци,
✆089/4555000

ПОЧИСТВАНЕ, извозване до сметище на
холови гарнитури, дивани, спални, легла, секции, тоалетки, кухненски шкафове, гардероби, маси, столове, печки, хладилници, други,
✆089/4271266
ПОЧИСТВА НЕ на
септични ями, отпушване на канали, шахти,
✆089/4555000
ПОЧИСТВАНЕ, извозване до сметище всякакви мебели, дивани,
маси, гардероби, секции, дивани, телевизори, радия, печки, хладилници, дрехи, посуда, строителен материал, ✆087/7713021
КО М И Н ОЧ И С ТАЧ
почиства, отпушва комини, камини, котели, печки, пещи, отдушници, аспирации,
✆089/6163352
ПОЧИСТВАНЕ улуци и комини, поставяне улуци, ✆088/6639358
ПОЧИСТВАНЕ стари
мебели от апартаменти,
къщи, други, почистване мази, тавани от стари
ненужни вещи, други,
преместване покъщнина от/до, ✆089/3831515,
087/8514291
КОМИНОЧИСТАЧ почиства и отпушва вашият комин без проблем,
монтиране на шапки
против вятър, без почивен ден, ✆089/8998080,
088/7929656
ОТПУШВАНЕ канали, мивки, сифони, тоалети, бани, кухни на
ресторанти, хотели, жилища, офиси и други помещения, отводняване
мази, шахти, денонощно, ✆089/2784943
ПОЧИСТВАНЕ, отпушване кладенци от пясък, кал, тиня, водни
корени, паднали маркучи, кофи, помпи, камъни, други, без почивен
ден, ✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ, извозване, изхвърляне
до сметище-депо всякаква ненужна покъщнина, битови отпадъци, строителен/дървен материал, почиствам мази, апартаменти, къщи, вили, дворни места, ✆089/2957004
ОТПУШВАНЕ на ниски цени мръсна канализация, мивки, сифони, шахти, канали,
тоалетни чинии, кухни, перални помещения, водосточни тръби,
✆087/7713021
ПОЧИСТВАНЕ и
и з в о з в а н е д о д е п о,
почис твам до метла всякаква ненужна
п о к ъщ н и н а , и з в о з ване строителен материа л, бетон, т у хли, врати, прозорци,
други, ✆087/7713021
КО М И Н ОЧ И С ТАЧ
майс тор работи До б р ич/о бл а с т т а , п о чиства комини, печки, котли, камини,
гаранция 1 г., без почивен ден измазване
стари комински тела,
на дзиж дане, монтаж шапки против вят ър, ✆ 088/7929656,
089/8998080
ПОЧИСТВАНЕ, отпушване на комини, камини, котели, печки, отдушници, улуци, ремонти по комина - измазване-зидане-удължаване комини, изолации,
✆089/4271266

8

8

28 ноември - 31 декември 2022 г.

УСЛУГИ
П

РЕВОДИ

ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ висококачествени писмени /експресни/ и устни преводи/легализации
от/на всички езици, преводи интернет страници,
бизнес кореспонденция
и специализирана тематика, ✆087/8952570
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ висококачествени писмени /експресни/ и устни преводи/легализации
от/на всички езици, преводи интернет страници,
бизнес кореспонденция
и специализирана тематика, ✆087/8952570

П РЕВОЗИ - ТОВАРНИ
ХАМАЛИ Варна
- пренасят мебели,
офис оборудване,
б я л а т ех н и к а , п и а н а , с е й ф о в е, с т о ки, транспорт града/
страната, без почивка, ✆089/8290508
2 МОМЧЕТА, собствен бус, пренос покъщнина, мебели, бяла
техника, строителни материали, стоки, изгодно, ✆087/9363446
М ЪЖ с ъ с с о б с твен товарен микробус
и общи работници - извозване мебели, покъщнина, отпадъци от
мази, тавани, други,
✆087/9086020
ХАМАЛИ Варна, изгодно пренасят покъщнина, мебели, офис
оборудване, бяла техника, пиана, сейфове,
без почивка, транспорт,
✆089/4330512
ТРАНСПОРТНИ услуги в рамките на града и
извън града със закрито камионче - 10-37 лв,
✆088/8689274

Х АМА ЛИ Варна транспорт града/страната, пренос мебели,
офис оборудване, бяла
техника, пиана, сейфове, стоки, без почивка,
✆089/3381898
ТРАНСПОРТНИ услуги с бус, опитни хамали
в града и страната, без
почивка, ✆088/5346716
Х АМА ЛИ Варна пренасят мебели, офис
оборудване, бяла техника, пиана, сейфове,
стоки, транспорт града/
страната, без почивка,
✆089/8290508
Х АМА ЛИ Варна пренасят мебели, офис
оборудване, бяла техника, пиана, сейфове,
стоки, транспорт града/
страната, без почивка,
✆089/8290508
Х АМАЛИ пренасят мебели, офис оборудване, бяла техника,
пиана, сейфове, стоки, транспорт, града и
страната, без почивка,
✆089/4330512
ИЗВОЗВАНЕ, изхвърляне, почистване мази, стари мебели, строителни, битови, дървени, книжни и
др. отпадъци, разглобяване стара покъщнина, ел. уреди, други,
✆087/8521696
2 МОМЧЕТА, собствен бус, пренос покъщнина, мебели, бяла
техника, строителни материали, стоки, изгодно, ✆087/9363446
Х АМАЛИ Варна,
пренасят мебели, офис
оборудване, бяла техника, пиана, сейфове,
стоки, разтоварват тирове, контейнери, вагони, без, ✆087/6397570
М ЪЖ с ъ с с о б с твен товарен микробус
и общи работници - извозване мебели, покъщнина, отпадъци от
мази, тавани, други,
✆087/9086020
ТРАНСПОРТНИ услуги в рамките на града и
извън града със закрито камионче - 10-37 лв,
✆088/8689274
ОПИТНИ момчета с
транспорт - пренос мебели, офис оборудване, бяла техника, пиана, сейфове, стоки, града/страната, без почивка, ✆088/8483049

Брой 231 (8770)

www.pozvanete.bg

 лагаме

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ,
ОФИСИ, АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
очистван  тъклен итриниограми
абот ашин овочиствания
сновнле монтночистван  илищафис 

0899 122 976, 0893 45 49 79
ТРАНСПОРТНИ услуги
за Варна и страната, разполагам с два буса, дълги бази,
предлагам всякакви транспортниуслуги, ✆089/6250221
ТРАНСПОРТ за гр. Варна и извън него, камион 3,
5 т, падащ борд, до 500 кг
- 50 лв, извън града по договаряне, ✆089/6900018
ТРАНСПОРТНИ услуги за Варна и страната,
разполагам с два буса,
дълги бази, предлагам
всякакви транспортни
услуги, ✆089/6250221
НИЕ ще натоварим,
преместим и разтоварим
Вашите предмети, техника и други, без да е нужно
никакво действие от Ваша
страна, всеки ден, без почивка, бърз транспорт в цялата страна, ✆089/3831515,
088/7929656

РЕКЛАМНИ
ДИЗАЙН интернет публикации за социални мрежи, рекламни страници,
дизайн и предпечат печатна реклама - визитки, флаери, брошури, каталози,
издания, Едно към Едно2022 Варна, А. С. Пушкин 5,
eood1x1@gmail. com Skype:
eood1x1 Viber: 0877717237,
https://1, ✆087/7717237

С

БРА КО РА З В ОД НИ дела адвокат-бър-

ЧЕТОВОДНИ, ПРАВНИ зи разводи-издръж-

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ
дела, защита от кредитори - банки, институции,
физически и юридически
лица, по законов ред събиране вземания-дългове
от длъжници по съдебен
ред, консултации, адвокатска кантора ЕКСПРЕС
КОНСУЛТ, ✆089/5384865,
089/8863044
ЗАКРИВАНЕ и ликвидация на фирми ЕООД,
ООД, ЕТ, ДЗЗД, без дейност и с дейност, кратки
срокове, достъпни цени,
✆089/5384865, 089/8241977
АДВОКАТСКА кантора Свилен Андонов
- опитния ни юридически екип може да Ви помогне по всички въпроси в областта на трудово, семейно, наследствено право, разводи, издръжки, родителски права, имоти,
узаконяване сгради,
✆088/8814268
ЗАКРИВАНЕ и ликвидация на фирми ЕООД,
ООД, ЕТ, ДЗЗД, без
дейност и с дейност,
кратки срокове, достъпни цени, ✆089/5384865,
089/8863044
ФИРМЕНИ промени - вписване в ТР, смяна управител, прехвърляне дялове, регистрация нова фирма, промени по фирми, смяна съдружник/управител/седалище/адрес на управление, промени в капитала, фирморегистриране, ✆089/5384865,
089/8863044
РА З РА Б О Т В А М Е
НАССР системи и системи за самоконтрол
за заведения, магазини, павилиони, складове, щандове, производства и други обекти
за храни, ✆088/7629659

ка-минима лни цениизготвяне споразумение за развод по взаимно съгласие и съдебен
ред, всякакви брачни искове - Адвокатска кантора ЕКСПРЕС
КОНСУЛТ - адвокат ТОШЕВА, ✆089/5384865,
089/8863044
РЕГИСТРАЦИЯ фирма само за 1 ден на
ЕООД, ООД, ЕТ, подаване на документите в
АПВ-ДДС- регистрация,
без да чакате на опашка в Търговския регистър, ✆ 089/5384865,
089/8863044
ИСК за издръжка на
минимални цени, развод по взаимно съгласие
и исков ред, всякакви
брачни искове - Адвокатска кантора ЕКСПРЕС
КОНСУЛТ - Адвокат Тошева, ✆089/5384865,
089/8863044

ТРАУРНИ
ПОГРЕБАЛНИ услуги, ✆088/7796970

ТЪРСИ
ИНВАЛИД търси адвокатска помощ, ✆087/6389801,
088/2078854
ИНВАЛИД търси адвокатска помощ, ✆087/6389801,
088/2078854

Я СНОВИДСТВО
П А РА - М А РИЯ ясновидство, леене на куршум,
пирамида, баен е , ✆ 0 5 2 / 6 0 7 1 5 7,
0 8 8 / 510 9 8 2 6

Д РУГИ
КЛЮЧАР-АВТОКЛЮЧАР - Варна и региона,
дубликати на ключове,
аварийно отключване,
монтаж брави и секретни патрони, прекодиране касови брави и секретни патрони, отваряне сейфове, https://
kluchar-avtoklucharvarna.
com/, ✆088/8289691
НАДЕЖДНИТЕ гаражни врати, ролетни,
секционни, охранителни ролетки/щори, работим в цялата страна,
✆088/6629399
ИЗРАБОТКА на нови
мебели по индивидуален
проект на клиента, поправка на съществуващи, монтаж, демонтаж, смяна на кухненски плот, гръб, дръжки, брави, панти, водобранни лайсни, монтиране на ЛЕД осветление
и други, ✆088/8847146,
087/6673119
СГЛОБЯВАНЕ,
монтаж и ремонт
на ку хни, мебели г а р д е р о б и, ш к а ф о ве, секции, спални,
бюра, подмяна на обкови, первази, лайсни, таванни простири, ✆087/8290231

КЛЮЧАРСКИ услуги, монтаж на допълнителни заключващи
механизми на метални и дървени врати,
✆087/8290231
МОНТАЖ, подмяна и ремонт мебелен
обков, брави, к лю чалки, панти, поставяне втора брава
на всякакви врати,
✆087/6858363
МОНТАЖ, подмяна,
ремонт, мебелен обков,
брави, ключалки, панти, поставя втора брава на всякакви врати,
✆088/4729117
ПЕНСИОНИРА Н
елек троженис т при ема малки поръчки и по домовете,
✆088/9915838
КЛЮЧАРСКИ услуги, ✆089/7716469
ПЕНСИОНИРА Н
елек троженис т при ема малки поръчки и по домовете,
✆088/9915838
КЛЮЧАР-АВТОКЛЮЧАР - Варна и региона, дубликати на
к лючове, аварийно
отключване, монтаж
брави и секретни патрони, прекодиране касови брави и секретни
патрони, отваряне сейфове, https://klucharavtoklucharvarna. com/,
✆088/8289691

КАСОВИТЕ АПАРАТИ
 /614     
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професионална поддръжка
ниски цени
връзка с НАП
комплексно обслужване

Начини и условия за подаване на обяви
на страниците на вестник Позвънете гр. Варна
на www.pozvanete.bg
1. На телефон 090063060 - от всички мобилни оператори.
Таксуването на разговорите за всички мобилни оператори е
1.20 лв с ДДС на обаждане, без значение от продължителността на разговора.
Обслужването на тази услуга е с телефонен оператор от 9.00
часа до 16.30 часа и телефонен секретар (пауза) /без събота и
неделя/.
Обявите, подадени всеки ден до 16 часа, се публикуват на
следващия ден. Приемат се по 4 обяви на обаждане, до 15
думи всяка.
2. На телефон 0876/860480 - от всички мобилни оператори.
Таксуването на разговорите е според тарифния план на съответния оператор, без допълнителни импулси. Обслужването на
тази услуга е с телефонен оператор от 9.30 часа до 16.30 часа /
без събота и неделя/. Обявите, подадени всеки ден до 16 часа,
се публикуват на следващия ден. Приемат се по обяви до 15
думи всяка.
Не се приемат обяви:
ȥза работа предлага
ǼťŕťŕŸŵťųŕųźŻřŕ
ǼťŕƕźųŵřŧŝźŻřŵ
ǼťŕųşŝřŧŤŧŲŧŧŲŵŻŧŸŵŝŕŝşųŧŵŻƁŧŹŲŧťŕųşŝřŧŤŧŲŧ
имоти
ǼťŕŮŹşŝŧŻŧ
3. На www.pozvanete.bg, обяви пуснати през онлайн
платформата и заявени за излизане във вестника до 14 часа,
за следващите електронни издания на вестника до края на
седмицата и за книжното издание в понеделник.
4. За рубрика РАБОТА в чужбина се публикуват обяви само
след получаване еднократно на лиценз за извършване на
такъв вид посредническа дейност.
5. Забранено е подаване на обяви по телефона с координати
- само пощенски адрес, пощенска кутия и само e-mail адрес.
6. Обяви с особен текст, съдържащи информация за проституция, наркотици, акцизни стоки, накърняване на нечии интереси, религиозни схващания, противопартийни и противодържавни текстове, правене на черни магии, нестандартни методи
на лечение и т.н., не се допускат до публикуване.
7. Обяви, които се заявяват за няколко публикации се
заплащат като абонаментни в офиса на вестник ПОЗВЪНЕТЕ,
на адрес: бул. "Княз Борис I" № 86.
8. За публикуване на обява в рубрика ЗАПОЗНАНСТВА и
ЯСНОВИДСТВО се изисква лична карта от подателя.
9. Редакцията не преписва обяви от други медии.
10. Редакцията не посредничи и търгува по обявите и другата информация във вестника.
11. "ПОЗВЪНЕТЕ" ООД не носи отговорност за съдържанието и достоверността на обявите и нанесени вреди на трети
лица, вследствие на публикувани във в-к ПОЗВЪНЕТЕ обяви,
реклами и съобщения.
12. В рубрика ИМОТИ ПРОДАВА СОБСТВЕНИЦИ, ИМОТИ
КУПУВА СОБСТВЕНИЦИ И НАЕМИ се публикуват обяви за
недвижими имоти само от собствениците на имоти - частни,
юридически лица, строителни фирми и инвеститори. Юридическите лица, строителните фирми и инвеститорите могат
да публикуват обяви в гореизброените рубрики, само срещу
заплащане в офиса на в-к ПОЗВЪНЕТЕ или по банков път.
13. В рубрика ИМОТИ ПРОДАВА ПОСРЕДНИЦИ, ПЪЛНОМОЩНИЦИ, НАЕМИ/ПОСРЕДНИЦИ, ПЪЛНОМОЩНИЦИ се публикуват обявите, подадени от агенции за недвижими имоти,
посредници, пълномощници-срещу заплащане в офиса на в-к
ПОЗВЪНЕТЕ.
14. В рубрика ИМОТИ КУПУВА обяви от посредници, пълномощници и агенции за недвижими имоти се публикуват само
срещу заплащане.

Редакцията не носи отговорност за истинността на публикуваните търговски послания (обяви и реклама).
В случай на заблуда или опит за измама посредством некоректно (подвеждащо) търговско послание,
моля сигнализирайте на компетентните органи

ПОНЕДЕЛНИК, 28 ноември - 31 декември 2022 г. Брой 231 (8770)
ǼǽǻǱǭǯǭǹ

ǑǏǠǒǟǍǓǚǍǗǧǦǍ

ИМОТИ-КУПУВА .............................................................. 5
апартаменти, къщи и вили, парцели, земеделски земи, други

ИМОТИ-ПРОДАВА СОБСТВЕНИЦИ................................1, 2
боксониери, гарсониери, двустайни, тристайни, други апартаменти, къщи и етажи, вили, парцели, земеделски земи, строителни петна, гаражи, за бизнес, заменям, дарения, други

ИМОТИ-ПРОДАВА ПОСРЕДНИЦИ, ПЪЛНОМОЩНИЦИ ..... 2
боксониери, гарсониери, двустайни, тристайни, други
апартаменти, къщи и етажи, вили, парцели, земеделски земи,
гаражи, за бизнес, заменям, дарения, други

НАЕМИ ............................................................... 2, 3, 4, 5
стаи, боксониери, гарсониери, двустайни, тристайни, други апартаменти, къщи и вили, гаражи и тавани, нощувки, за бизнес, съквартиранти, търся под наем, посредници, пълномощници, други

ǾǐǲǺǲǽǭǸǗǭǺǿǭǽǱǳǵǲǯǻǺǭ
ǷǹǻǿǰǽǏǭǽǺǭ
Ǳǯǻǽǹ2

МЕЗОНЕТ,
101 м 2, Спортна зала, НС
- 16 0 0 0 0 € ,
✆089/9883132
А П А Р ТА МЕНТ, 49 м2, до
училище Елин
Пелин, за ремонт - 48000 €,
✆087/6064419
МЕЗОНЕТ
115 м2, топ център, обзаведен, югозапад, 2 спални - 185000 €,
✆089/8616546
МЕЗОНЕТ,
101 м2, Спортна зала, НС
- 16 0 0 0 0 € ,
✆089/9883132
МЕЗОНЕТ,
101 м2, Спортна зала, НС
- 16 0 0 0 0 € ,
✆089/9883132
СОБСТВЕНИК, готов за
живеене, подходящ за инвестиция, кв.
Възраждане 3,
62м2, 2м2 изба,
14м2 общи части, 10м 2 идеални части от
земята върху, която е построена сградата - 85000 €,
✆089/7726670,
088/8494655
А П А Р ТА МЕНТ, луксозен, тухлен,
кв. Левски, ет.
6, строен от Интерсервиз Узунов с участието на английска
фирма, изгодно,
✆ 05149/2259,
087/9912358

МЕЗОНЕТ,
101 м2, Спортна зала, НС
- 16 0 0 0 0 € ,
✆089/9883132
А П А Р ТА МЕНТ, луксозен, тухлен,
кв. Левски, ет.
6, строен от Интерсервиз Узунов с участието на английска
фирма, изгодно,
✆ 05149/2259,
087/9912358
ЧЕТИРИСТАЕН, тухлен,
център, ет. 2,
среден, непреходен, ремонтиран, асансьор, изложение изток и запад - 180000 €,
✆088/4644458

ЧЕТИРИСТАЕН 90 м2, обзаведен, маза,
стаичка на етажа, асансьор,
Автогара, ул.
Кап. Райчо,
договаряне,
ИМОТИ-ПРОДАВА без посредник,
✆087/9330036
ЧЕТИРИССОБСТВЕНИЦИ ТАЕН 90 м2, обзаведен, маза,
стаичка на етажа, асансьор,
Д ВУСТАЙНИ Автогара, ул.
Кап. Райчо,
договаряне,
Д В У С Т А - без посредник,
ЕН, обзаведен, ✆089/8676573
нов, перфектен, гр. Балчик,
Д РУГИ АПАРТАМЕНТИ
✆088/5767390
Д ВУС ТА К ЪЩИ И ЕТАЖИ
ЕН, обзаведен,
ЧЕТИРИСнов, перфектен, гр. Балчик, ТАЕН, 8 0 м 2
ДВУЕТА Ж✆088/5767390 + 10 м 2 маза,
НА къща, с. ГеД ВУС ТА - кв. Чайка,
нерал КантарЕН,
с т а р а след основен
джиево, на 23
т у х ла, под и р е м о н т, о б км от гр. Варна,
т а в а н б е т о н - заведен, по
двор 1300 м 2 ,
н и , с р е щ у договаряне,
✆088/8924912
Е н е р г о - П р о , ✆089/8493636
КАМЕННА
МЕЗОНЕТ,
✆087/9576993
КЪЩА, С. СЛАД В У С Т А - 101 м2, СпортВЕЙКОВО, ОБЩ.
ЕН, 75 м2, Лев- на зала, НС
ски - 97000 €, - 16 0 0 0 0 € ,
ПРОВАДИЯ, ЗИДАН КЛАДЕНЕЦ
✆087/7212541 ✆089/9883132
18 М. ДЪЛБОДВУСТАЕН,
СОБСТВЕЧИНА, ДВОР
60 м 2 , южен, НИК, четирисет. 3, Погре- таен, обзаве10ДКА - 2900 €/
би, пред акт ден, АвтогараДКА, БАРТЕР,
14 - 57000 €, та, ул. Капи✆089/8507240
КЪЩА, дву✆088/8797275 тан Райчо 116,
етажна, двор
асансьор, ста500 м2, два вхоичка на стълРИСТАЙНИ
Т
да, м. Боровец
б и те, м а з а ,
юг, вода/ток
обзаведен,
до главния път,
южен - 90000 €,
Т Р И С Т А - ✆089/4787740
✆089/6884447
ЕН, ул. П а тел./факс 606-713, 088/8201859,
найот Медбул."Вл.Варненчик" 81 ет. 5 офис 13
www.dejevu.bg; dejevu@abv.bg
никаров 4 ƪƽǕǅǏǂǂǇǎǇǈǐǄǅƿǊǅǋǑǂǍǏǅ
85000 €, без ЕКСКЛУЗИВНО! Мезонет 124м ,
ЛЕВСКИ ЕКСКЛУЗИВНО!
30 кв.м. тухлено ателие с
п о с р е д н и к , 3 спални на ул.Битоля ет.5 и 6,
разрешение за ползване на
ролетни щори, парно
✆087/7090575 асансьор,
ул.Мир, състоящо се от коридор,
на ток, 3 бани с тоалетни, изба
санитарен възел, стая и тераса
Т Р И С ТА 6м , идеални части-9,55м
пред нея с южно изложение.
КЛЮЧ В ОФИСА! 160 000 €
Асансьор. 37000€
ЕН, ул. ПанаЕКСКЛУЗИВНО
ЕКСКЛУЗИВНО!
йот Медника- ул. И.Богоров,
самост. 3 жил. ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Разработен
бизнес
имот с РЗП-250м ,
от къща зад х.л Димят,
ров 4 - 85000 €, етаж
със статут на крайпътно
3 сп., дн. тракт 40м , гол.
заведение, с всички
без посредник, входно антре, 2 тераси. 132м
разрешителни, 2 зали,
ЗП, 2 изби, 252м идеални
✆087/7090575
магазин
със склад, 2 тоалетни,
части земя! 200 000е
2

2

2

2

2

2

2

КЛЮЧ В ОФИСА!

с. Рудник, 298 000€

К Ъ Щ А ,
с. Писаре во, два етажа, 4 дка двор,
✆089/0588691
Е ТА Ж о т
двуфамилна
къща - 75000 €,
без посредници,
✆089/7269109
Е ТА Ж о т
къща, самостоятелен, с.
Звездица, с
отделен вход,
100 м2 - 65000 €,
✆089/4651424
К Ъ Щ А ,
нова, тухлена, два етажа,
гараж, обзаведена, двор
1300 м2, с. Царевци - 50000 €,
✆089/7438446
КЪЩА, с.
Сава, община
Дългопол, тухлена, 2 етажа,
голям
двор, спешно, изгодно,
✆088/8597787
КЪЩА, ЗП
170 м2, с. Невша, 5 отделни стаи, механа, складови постройки,
✆087/9494471
КЪЩА, с.
Ген. Киселово,
община Вълчи
дол, за две семейства, изгодно, договаряне,
✆088/8597787
КЪЩА, с.
Ген. Киселово,
община Вълчи
дол, за две семейства, изгодно, договаряне,
✆088/8597787

КЪЩА, с.
Сава, община
Дългопол, тухлена, 2 етажа,
голям
двор, спешно, изгодно,
✆088/8597787
К Ъ Щ А ,
с. Звездица - 100000 €,
✆089/4651424

П АРЦЕЛИ
ПАРЦЕЛ, на
10 км от центъра на Варна,
4500 м2, между
вили - 20 €/м 2 ,
✆089/9198583
ПАРЦЕЛ, 4
дка, на 5 км от
гр. Варна, ток,
вода, за промишлена дейност,
✆088/8623772
ПАРЦЕЛ,
368 м2, до главен път, кв.
Владиславово,
✆087/6007500
ДВОРНО
мяс то, пар цел, в регулация, със стара постройка,
в центъра на
с. Сава, цена
по договаряне,
✆087/7243945
МЯСТО, регулация, равно, заградено, с. Садово,
23 км от гр. Варна - 15000 €,
✆089/4651424
ЛОЗЕ 1300
м2, с. Страшимирово - 7000 €,
✆089/4651424

ǚǍǒǙ
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ПАРЦЕЛ
5 дка, ПУП,
с. Рогачево,
✆088/8899876
ДВОРНО
място 1 дка, с.
Генерал Кантарджиево, изглед
к ъ м м о р е т о,
✆098/8806246
ДВОРНО
място, 920 м 2,
с. Дъбравино - 12000 €,
✆089/6761116
ДВОРНО
място 1 дка, с.
Генерал Кантарджиево, изглед
к ъ м м о р е т о,
✆098/8806246
ДВОРНО
място 2 дка, с.
Венелин, равен
парцел - 6000 €,
✆089/5646810
ДВОРНО
място 2 дка, с.
Венелин, равен
парцел - 6000 €,
✆089/5646810
ПАРЦЕЛ
600 м2, м. Боровец-Север,
✆088/8899876
ПАРЦЕЛ
312 м2, кв. Владиславово,
✆087/6007500

ПАРЦЕЛ
1300 м 2 , ток,
вода, цент ър с. Сла дка вод а , об щина Дългопол, постройка, подходящ за фо товолтаици,
✆088/7250145
ДВОРНО
място 2 дка, с.
Венелин, равен
парцел - 6000 €,
✆089/5646810
МЯСТО 600
м2, с. Баново,
над Свинекомплекс, с. Слънчево - 3000 €,
✆089/4651424
ДВОРНО
място 2 дка, с.
Венелин, равен
парцел - 6000 €,
✆089/5646810
ПАРЦЕЛ,
с. Звездица, регулация,
✆088/9538361
ПАРЦЕЛ, 7
дка, с. Троян,
община Симеоновград, ток,
вода, постройка, подходящ за
фотоволтаици,
✆088/7250145

ПАРЦЕЛ,
със строеж, до
Спортна зала, с
всички екстри,
✆098/8897104
ПАРЦЕЛ,
село Ветрино,
площ
2 , 19 0 д к а ,
цена по договаряне, област Варна,
✆089/7674170
ПОЗЕМЛЕН
имот, 2800 м 2,
2 км. от хижа
Звездица, 10
км. център гр.
Варна - 7500 €,
✆089/9198583
МЯСТО 600
м2, с. Осеново,
м. Корколука,
лятна сглобяема къща 30 м2,
лозе - 25000 €,
✆088/5882171
3 П А РЦ ЕЛА, гр. Долни
чифлик, регулация, канализация, ток, вода,
✆088/4161267
ПАРЦЕЛ
219 0 м 2 , с.
Ветрино, област Варна,
договаряне,
✆089/7674170

3 П А РЦ ЕЛА, гр. Долни
чифлик, регулация, канализация, ток, вода,
✆088/4161267
ПАРЦЕЛ 1,
5 дка, с. Соколово - 21000 €,
без посредник,
✆088/9436312
ПАРЦЕЛ
2195 м 2 , с. о.
Т В Ку л а - В а рна, до борова гора, за жилищно строителство по новия ОУП - 23
€/м 2 , или заменям за малък апартамент в гр. Варна/София,
✆088/7821142
ПАРЦЕЛ
5 дка, ПУП,
с. Рогачево,
✆088/8899876
ПАРЦЕЛ 1,
5 дка, с. Соколово - 21000 €,
без посредник,
✆088/9436312
ЪГЛОВО
място, празно,
с. Сенокос, област Добрич,
✆088/8705717
ПЛАМЪК

ПАРЦЕЛ
600 м2, м. Боровец-Север,
✆088/8899876
ПАРЦЕЛ 2195
м2, с. о. ТВ КулаВарна, до борова
гора, за жилищно строителство
по новия ОУП 23 €/м2, или заменям за малък
апартамент в гр.
Варна/София,
✆088/7821142
ПАРЦЕЛ за
строеж, УПИ
VII 204, квартал
45, с. Константиново, 12 км от
гр. Варна, 1086
м 2 - 20000 €,
✆088/6756690

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ЗЕМЕДЕЛСКА земя, землището с. Любен
Каравелово, област Варна, 276
дка, категория
от трета-девета,
✆088/8999525
2
088/7342660

БОКСОНИЕРА, 15м2, Чаталджа, партер
24000€
31000€
БОКСОНИЕРА, 12 м2, партер, кв. Левски
31000€
БОКСОНИЕРА, 30 м2, Ботевата, 2 стаи
БОКСОНИЕРА, Левски, партер
29000€
32000€
БОКСОНИЕРА, 30 м2 + маза 20 м2, Колх.пазар
47000€
ГАРСОНИЕРА, Трошево, партер, 47 м2
38000€
ГАРСОНИЕРА, 44 м2, на 2 нива, до Пощата
62000€
ДВУСТАЕН, 65 м2, Кайсиева гр., ет. 4/8, отл.
75000€
ДВУСТАЕН, Левски, 58 м2, ет. 2/8
85000€
ДВУСТАЕН, Левски, 78 м2, ет. 2/8
67000€
ДВУСТАЕН, Трошево, партер, 62 м2
65000€
ДВУСТАЕН, Аспарухово, 70 м2, ет.5, НС
65000€
ДВУСТАЕН, Зл.пясъци, 65 м2, м. пан., ет. 6/9
ДВУСТАЕН, полуобзаведен, Погреби, наем
360 лв
100000€
ТРИСТАЕН, Златни пясъци, 80 м2, ет. 1/6
ТРИСТАЕН, Погреби, лукс, нов, пред А16. ет.5/6 107000€
165000€
4-СТАЕН, 100 м2, Образцов дом отл., ет. 2
4-СТАЕН, Цветен, ет. 2, панел
89000€
4-СТАЕН, 90 м2, Колх. пазар, ет. 1, над гаражи 112000€
ЧЕТИРИСТАЕН, 102 м2, ет. 1 висок, Т, отличен,
гр. София, кв. Гео Милев, договаряне
210000€
ВИЛА, Военна, 80 м2, 1 дка двор, м. пан.
125000€
6000 лв
КЪЩА, 70 м2, с. Владимирово, 1,6 двор
ПАРЦЕЛ, 2,8 дка, Прибой, морска панорама
35000€
ПАРЦЕЛ, 3 дка, 1-ва линия брега м. Прибой
950000€
ПАРЦЕЛ, 1 дка, Владиславово, м. Ментешето
32000€
Х-Л, Зл. п., 4,600 дка, 4 ет., басейн, паркинг
3300000€
ДВУСТАЕН, полуобз., Колх. пазар, мн. добър наем 370 лв
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ИМОТИ-ПРОДАВА

ХОТЕЛ-ресторант, гр. Балчик, стария
плаж, хотел 30
легла, ресторант 100 места - 395000 €,
без посредник,
✆088/9436312

ИМОТИ-ПРОДАВА

СОБСТВЕНИЦИ

ЗАМЕНЯМ

ПОСРЕДНИЦИ,

ЗА БИЗНЕС
МАГАЗИН, 7
м лице към ул.
Беласиц а до
Колхозния пазар, две помещения и две тоалетни, действащ, оборудван - 75500 €,
✆088/7389821,
087/6806034
МАСИВНА сграда,
ЗП 225 м 2 , 4.
750 дка двор,
с. Писарево,
✆089/0588691
2 ПОМЕЩЕНИЯ, сутерен,
груб строеж,
тухла, под Автогара - 2500035000 €, без
посредник,
✆087/7959075
СЕМЕЕН хотел-ресторант,
работещ от 15
г. като хостел,
подходящ и за
хоспис, дом за
стари хора, други, РЗП 1000
м2, място 1300
м2, договаряне,
✆089/9454549,
089/9308952
ХОТЕЛ,
гр. Ба лчик,
първа линия, 28 мес та, ресторант
10 0 мес та ,
договаряне,
✆088/9436312
ХОТЕЛр е с т о р а н т,
г р. Б а лч и к ,
стария пла ж,
хотел 30 легла, ресторант
10 0 м е с т а 395000 €, без
посредник,
✆088/9436312
ХОТЕЛ,
гр. Ба лчик,
първа линия, 28 мес та, ресторант
10 0 мес та ,
договаряне,
✆088/9436312

ЗА МЕНЯМ
вила за малък
апартамент
в гр. варна,
✆087/7879944
ЗА МЕНЯМ
вила за малък
апартамент
в гр. варна,
✆087/7879944
ЗА МЕНЯМ
вила за малък
апартамент
в гр. варна,
✆087/7879944

С ТРОИТЕЛНИ ПЕТНА
ДВОРНО
място, 1 дка,
це н т ър - гр.
Бяла, област
Варна, срещу
обезщетение,
✆088/6095324
Д А В А М
п р а з е н ъ глов парцел на
фирма срещу
обезщетение,
гр. Добрич,
✆088/9436312
Д А В А М
п р а з е н ъ глов парцел на
фирма срещу
обезщетение,
гр. Добрич,
✆088/9436312

Д РУГИ
ДВЕ дворни
места, село Добрин, обл. Добрич, 1950 дка
и 1500 дка, цена
по договаряне,
✆089/4073854
ПРОДАВАМЕ имоти в регулация и полски
земи в гр. Бяла,
област Варна,
✆088/6755071
ПРОДАВАМ отстъпено
право на строеж и разрешение за стро еж в недовършена сграда,
✆087/7000110

ПЪЛНОМОЩНИЦИ
БОКСОНИЕРИ
БОКСОНИ ЕРИ - ЛЕВСКИ 29000 €, 20000
€, ДВУСТАЕН,
ЛЕВСКИ - 75000
€, ВИЛА, ВОЕННА БОЛНИЦА 145000 €, ПАРЦЕЛ, МЕНТЕШЕТО - 32000 €,
✆088/7342660

Д ВУСТАЙНИ
Д ВУС ТА ЕН, кв. Кайсиева гра ди на, бл. 206,
след луксозен
ремонт, новообзаведен, панел - 76000 €,
✆089/2780355
ДВУСТАЙНО
ателие, 2 нива,
1997 г., първо
ниво 27 м2, ниво
-1 е 23 м2, баня/
тоалет, печка,
пералня, бойлер, гардероб,
трифазен ток,
с т ък л о п а ке т,
пететажна сграда, статут Ателие, Колхозен
пазар - 54000 €,
✆089/9892846,
089/6640434
ПРОМИШЛЕН па рцел,
588м2, ток, вода
и трифазен ток,
възможност за
застрояване
60%плътност,
правилна правоъгълна форма
с лице на асфалтов път, за индустриална цел,
ограден с каравана за живеене
и допълнителни
преместваеми
обекти - 47000 €,
✆089/9892846,
089/6640434

ДВУСТАЕН
58. 58 м2, ет. 2/6,
2008 г., Акт 16,
входно антре,
дневен тракт,
спалня, баня
с тоалет, тераса, паркомясто,
затворен комплекс с басейн,
кк Златни пясъци - 67000 €,
✆089/9892846
ДВУСТАЕН
апартамент, 46,
38 м2, ет. 1, кв.
Победа, южен,
панел, маза 6,
12 м2 - 55000 €,
✆088/8966770

ТРИСТАЙНИ
ТРИСТАЕН
апартамент, гр.
Варна, идеален център, Катедралата, ет.
1/6 - 98000 €,
✆088/8714071
ТРИСТАЙНИ в строеж,
к в . Га л а т а ,
ул. Г. Купов
65, ет. 4 - 102.
47 м 2 , тераса
23 м 2 - 153705
€, 105. 60 м 2 ,
терас а 23 м 2
- 15 8 4 0 0 €,
✆087/8511916
ТРИСТАЙНИ в строеж,
к в . Га л а т а ,
ул. Г. Купов
65, ет. 3, А14
до кра я 2022
г, р а з р е ш е н и е з а п ол з в а н е 2 0 2 3 г,
✆087/8511916
Т Р И С ТА ЕН, 4 отделни стаи, 3 санитарни помещения, 2
тераси, ул.
Д о б р о в ол ц и,
до Билла срещу бул. Левски - 75000 €,
✆089/2780355

Д РУГИ АПАРТАМЕНТИ
С Т УДИО,
комплекс Жълъдови хълмов е, к в. Вл а диславово,
45, 38 м 2 , четвърти етаж,
южно изложение, ПВЦ 41500 €, www.
eliz-dom. com,
✆088/8966770

www.pozvanete.bg
ЧЕТИРИСТА Е Н а п а р тамент, Окръжна болница - 133000 €,
✆089/9892846
МНОГОСТАЕН, ул. Македония, две спални, хол, трапезария, малка
кухня, две тераси, маза 14
м 2 , без асансьор, за ремонт, може да
бъде направена и трета спалня - 119800 €,
✆087/8511916
ЕДНОСТАЕН в сграда с
разрешение за
ползване, статут апартамент,
41 м 2 , ста я,
б а н я / т о а л е т,
голяма тераса,
маза - 37000 €,
✆087/8511916

К ЪЩИ И ЕТАЖИ
К Ъ Щ А ,
70 м 2 , 1970 г,
д вор 10 8 0 м 2 ,
стопански постройки, има
салон, 4 стаи,
баня с тоалет,
ПВЦ дограма,
след ремонт,
гр. Долни Чифлик - 59000 €,
✆089/6640434,
089/9892846
К Ъ Щ А ,
100м 2 , 1965г,
д в о р 16 0 м 2,
има 4 стаи,
килер, ба ня
с тоалет, ПВЦ
дограма, санирана, централната част
на Провадия - 30000 €,
✆089/9892846,
089/6640434
КЪЩА в
село Метличина, общ. Вълчи дол, дворно място 2450
м 2, ж и л и щ на сграда 140
м - 50 0 0 0 €,
✆088/8966770
Д В У Е ТАЖНА къща,
12 0 м 2 и т а в а н с к и с т а и,
6 с т а и, б а н я
с тоа лет,
1985г, с двор
800м 2 , кв. Галата - 55000 €,
✆089/6640434,
089/9892846

Е ТА Ж о т
къща, самостоятелен, гр.
Аксаково, ул.
Йордан Енчев, до Пощата , отделен
вход, двор 700
м2, хол-дневна,
спалня, кухня,
баня с тоалетна,
маза - 69000 €,
✆089/2780355
КЪЩА, с.
Страшимирово, обзаведена, два жилищни етажа и тавански, дневна с кухня, гара ж, зимна
градина, стая
за инструменти, двор 750 м2,
добре поддържано - 180000 €,
✆089/2780355
ЕДНОЕТАЖНА къща, 151 м2
РЗП, прилежащи двор и партерни мази, в
които се е живяло, право
за надстрояване, договаряне,
✆089/2780355
КЪЩА, кв.
Виница, на
два етажа, в
отлично със тояние, готова е за нанасяне, парцелът е
с площ 467 м 2,
равен и ограден, стопанска постройка, канализация - 145000 €,
✆088/8966770

ВИЛИ
МАСИВНА вила на три
етажа, с. Юнак,
150м2, 1992г, с
невероятна панорама, чист
въздух и спокойствие, двор
1450м2 - 37000 €,
✆089/6640434,
08/99892846

П АРЦЕЛИ
ПРОМИШ ЛЕН парцел, с.
Тополи, област
Варна, местнос т Ачмите,
в промишле на регулация
- 865000 €,
✆088/8714071
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ПАРЦЕЛ
950 м2, с. Китк а , це н т ър,
ток и вода на
границата,
25000 €, фирма-посредник,
✆087/9630430
ПАРЦЕЛ,
1015м2, в регулация, страхотна морска панорама, на 200 м
от центъра, ток
и вода на граница, кв. Галата - 121800 €,
✆089/9892846,
089/6640434
ПАРЦЕЛ,
1704м 2 , в регулация, партиди за ток и
вода, постройка 60 м2, ток и
вода, с. Звездица - 69000 €,
✆089/9892846
ПАРЦЕЛ,
920 м 2 , ПУП,
с. Пчелник 19 0 0 0 е в р о ,
✆089/9892846
ПАРЦЕЛ,
770м2, регулация, лице на асфалт, има изведена канализация в парцела,
ток на 10м пред
парцела, вода
до парцела,
гр. Долни Чифлик - 22000 лв,
✆089/6640434,
08/99892846
ПАРЦЕЛ
1493 м 2, регулация, ток и
вода, застроена постройка
65 м 2 , м. Сотира - 195000 €,
✆089/6640434,
089/9892846
ПАРЦЕЛ,
урбанизирана
територия, 20
м. от главен път,
1 км. от морето,
ПУП, кинт 0. 3,
плътност 15%, h
- 7 м - 30000 €,
✆087/8511916
ПАРЦЕЛ
11237 м2, Пристанище Варна
- 202 26 6 0 €,
✆089/9892846
ПАРЦЕЛ,
860м 2, с ПУП,
равен, с морска панорама,
ток, вода, канализация на границата, намира
се в кв. Виница
до Еврохоспитал - 50000 €,
✆089/9892846,
089/6640434

ПАРЦЕЛ,
регулация,
около 2000 м.
от главен път,
район за постоянно живеене, правилна форма, ток/вода
на границат а - 12 7 0 0 €,
✆087/8511916
ПАРЦЕЛ,
урбанизирана
територия, 20
м. от главен път,
1 км. от морето,
ПУП, кинт 0. 3,
плътност 15%, h
- 7 м - 30000 €,
✆087/8511916
ПАРЦЕЛ,
704м 2 , равен,
правоъг ълен,
в рег улация,
ток и вода на
границата, намира се в м.
Перчемлията Черноморска панорама - 17000 €,
✆089/9892846,
089/6640434

ГАРАЖИ
ПОДЗЕМНИ паркоместа, гр. Варна, ул. Капитан Райчо, под
БИЛЛА - 9000 €,
✆088/8714071
И М О Т ,
с тат у т на га раж, в подземен паркинг, ул. Деб ъ р, д о с т ъ път е от ули цата по бетонова платформа - 270 0 0 €,
✆089/2780355

ЗА БИЗНЕС
ОФИС, гр.
Варна, ул. Капитан Райчо,
в сградата на
БИЛЛА - 12000
€, ✆088/8714071
БИЗНЕС
имот, подходящ
за различни видове дейност магазин, офис,
фризьорски или
козметичен салон, шоурум,
изцяло на партерно ниво,
статут на магазин - 154000 €,
✆088/8966770

НАЕМИ
С ТАИ
САМОСТОЯТЕЛНА стая,
отделен вход,
23м2, добре обзаведена, кухненски бокс,
баня и тоалетна,
до Мак Драйв,
✆088/5138168
СТАЯ от апартамент, самостоятелна, идеален
център, обзаведена, за студент/
ка, работещи,
без хазяи - 185лв,
дългосрочно,
✆088/7397760

СТАЯОТАПАРТАМЕНТ, САМОСТОЯТЕЛНА, ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР, ОБЗАВЕДЕНА, ЗА
СТУДЕНТ/КА, РАБОТЕЩИ, БЕЗ
ХАЗЯИ - 185ЛВ,
ДЪЛГОСРОЧНО,
✆088/7397760
СТАЯ, ЗА МОМИЧЕ, ПАТРИАРХА, СЪКВАРТИРАНТКИ, ОБЩА
КУХНЯ И ВСЕКИДНЕВНА, ОБЗАВЕДЕНА - 200
ЛВ, ДЕПОЗИТ,
ДЪЛГОСРОЧНО,
✆089/8537060
СТАЯ, за непушач, до църква Света Петка
- 180 лв, депозит - 100 лв,
✆089/9681444
СТАЯ, НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕНА, КУХНЕНСКИ БЛОК, ОТДЕЛЕН ЕЛЕКТРОМЕР, КВ. ТРОШЕВО, ДО МОЛ ВАРНА, ДОГОВАРЯНЕ, ✆089/8669640
СТАЯ, санитарен възел,
самостоятелен
водомер и електромер, Колхозен пазар,
✆088/8149418
ТАВАНСКА
стая, обзаведена, без наем,
срещу помощ в
домакинството,
✆089/2302290

2 СТАИ с бокс,
от къща, обзаведени, идеален
център - 500 лв,
✆087/7399711
С ТА Я о т
а п а р т а м е н т,
срещу ОРКБ,
хазяи, отделен
елек тромер,
не си пуши, за
двама - 250 лв,
✆088/9586480
СТАЯ, без
наем, за жена
срещу помощ в
домакинството,
✆098/8806246
СТАЯ, без
наем, за жена
срещу помощ в
домакинството,
✆098/8806246
СТАЯ, без
хазяи, за момичета, до ИУ - 200
лв + депозит,
✆088/6831894
СТАЯ, до
Мак Драйв, за 1
човек - 180 лв +
- 100 лв депозит,
✆088/4353183

 СТАЯ, ЗА
МОМИЧЕ, ПАТРИАРХА, СЪКВАРТИРАНТКИ, ОБЩА КУХНЯ И ВСЕКИДНЕВНА, ОБЗАВЕДЕНА - 200
ЛВ, ДЕПОЗИТ,
ДЪЛГОСРОЧНО,
✆089/8537060
СТАЯ, обзаведена, телевизия, интернет,
ползване кухня, тераса, за
е д н о м о мч е,
Червен площад,
✆089/7835361
СТАЯ, отделен електромер,
✆098/8806246
СТАЯ, отделен електромер,
✆098/8806246
СТАЯ, самостоятелен санитарен възел
и кухня, до ИУ,
за сам мъж работещ - 280 лв,
✆087/6111686
СТАЯ, самостоятелен санитарен възел
и кухня, до ИУ,
за сам мъж работещ - 280 лв,
✆087/6111686
СТАЯ, самостоятелен санитарен възел
и кухня, до ИУ,
за сам мъж работещ - 280 лв,
✆087/6111686

С ТА И о т
вила, гр. Балчик,
договаряне,
✆088/8705717
С ТА И о т
вила, гр. Балчик,
договаряне,
✆088/8705717
С ТА Я о т
вила, м. Ален
мак, до кк Златни пясъци, с
парно - 250 лв,
✆087/6587883
С ТА Я о т
приземен етаж,
самостоятелен
санитарен възел, отделен
елек тромер,
обзаведена,
кв. Аспарухово,
✆088/7796970

БОКСОНИЕРИ
САМОСТОЯТЕЛНА обзаведена боксониера, втори етаж
от къща, бул.
8-ми Приморски
полк 216, местност Акчелар
- 150 лв, ежемесечно авансово заплащане без депозит,
✆087/7776052
БОКСОНИЕРА, идеален
център, лукс,
за 1 човек,
✆088/8633920
БОКСОНИЕРА, идеален
център, лукс, за
1 човек - 200 €,
✆088/8633920
БОКСОНИЕРА, обзаведена,
център, Общината, полусутерен,
кабелна ТВ, интернет - 280 лв,
депозит - 280 лв,
✆089/5646810
БОКСОНИЕРА, обзаведена,
център, Общината, полусутерен,
кабелна ТВ, интернет - 280 лв,
депозит - 280 лв,
✆089/5646810
БОКСОНИЕРА, обзаведена, център,
Общината, полусутерен, кабелна ТВ, интернет - 280 лв,
депозит - 280 лв,
✆089/5646810
3

Обяви се приемат на тел. 090063060 за всички оператори. Таксуването на разговорите на тел. 090063060 е 1,20 лв/мин с ДДС към всички оператори. С едно обаждане до 4 обяви за един ден за вестника и сайта, без значение продължителността на разговора. Подадените до 16 00 ч обяви се публикуват в утрешния брой на в-к ПОЗВЪНЕТЕ. Обявите подадени в петък до 16 00 ч се публикуват в понеделник.

Брой 231 (8770)

ОВЕН

Неволно и без да ви забележат може да чуете разговор, в който ви обсъждат не съвсем ласкаво. Не бързайте да реагирате, за
да не ви въвлекат в умишлено създадена интрига. В процеса на
изпълнение на обичайните си задължения ще попаднете на полезна информация, която не сте търсили умишлено. Тя ще промени гледната ви точка за някои обективни факти и ще ви подскаже как да се възползвате от тях.

ТЕЛЕЦ

Опитайте се да преодолеете страховете си, да забравите неуспехите от миналото и да разчупите рутината. Създаването на
нов контакт или възстановяване на отдавна прекъсната връзка
със стар приятел, колега ще създаде предпоставки за завършване на определен цикъл от дейности и оформяне началото на нови. Неприятностите или разногласията ще са с по-възрастен, поопитен или намиращ се на по-високо ниво в йерархията човек.

БЛИЗНАЦИ

Контактите ще са интензивни. Част от срещите ще са непредвидени, но пък с тенденция за създаване на дълготрайно делово сътрудничество. Постарайте се в процеса на работа да усвоявате нови знания или поне да освежавате и надграждате вече
придобитите. Набавената в този период допълнителна информация съвсем скоро ще ви помогне да подобрите материалното
си състояние. Непредвидени фактори ще предизвикат промени.

РАК

Разпределете силите и ресурсите си така, че да можете да
действате с равномерно темпо. Постарайте се да си създадете
спокойна атмосфера, не се замесвайте с спорове и разправии,
източник на отрицателни емоции и раздразнителност. Бъдете
особено внимателни по време на пътуване, още повече ако попаднете на трафик или аварийна ситуация на пътя. Освободете
се от факторите, пречещи на напредъка ви.

ЛЪВ

Период на завършек, набиране на инерция, обмисляне на следващия старт. Няма да ви навреди, ако проявите инициатива, стига да го направите обмислено, самокритично, проницателно. Съобразявайте изказванията с характера на събеседниците си. Не е
във ваш интерес да навлизате в територията на влиятелни личности, от чиято подкрепа в някакъв момент ще имате нужда. Започвайте всеки един от дните си с ясен график и го следвайте точно.

ДЕВА

Почти непрекъснато ще се налага да приемате допълнителни
задължения. Енергетиката ви е стабилна и що се отнася лично
до вас, ще се справите. Източник на спънките ще са външни фактори, които ще се появят изненадващо и не е имало как да предвидите. Ще засягат предимно дългосрочните ви проекти, но ще
имате възможност да ги прекратите за известно време, да обмислите ситуацията.

ВЕЗНИ

Стремежът ви да получите всичко „тук и сега“, за съжаление,
е непостижим. Ще се наложи да се съобразите с естествения
ход на събитията, да се придържате към максимата: „всяко нещо – с времето си“. Бавно, но устойчиво ще преодолеете част от
тормозещите ви към момента неприятности. Проявете активност, ако се стремите към промени в професионалната сфера
или бизнеса.

СКОРПИОН

Събитията ще са динамични и на моменти не особено ясни. Не
би ви навредило да се доверите на присъщата си проницателност.
Ще ви подскаже как да се справите с огромния обем информация,
който ще се налага да анализирате, как да подходите критично и
рационално към повечето въпроси, на които се натъквате в процеса на работа. Отделно от това ще можете да разширите влиянието си, да излезете от рамките на обичайното си обкръжение.

СТРЕЛЕЦ

Навлизането на Венера, а след нея и на Меркурий във вашия
знак задължително ще се отрази на динамичния ви стереотип.
Откажете се от грандиозните планове. Придържайте се към равномерно и щадящо силите ви темпо, което ще ви осигури стабилен и достатъчен напредък. Може да не постигнете всичко, което сте си поставили за цел, но пък и няма да претърпите никакви
загуби. Обстановката на работното място ще е спокойна.

КОЗИРОГ

Интересът към вас или по-точно към професионалните ви
умения ще е висок и отчетлив. Ако обмисляте промяна на работата, участие в допълнителен екип за реализация на краткосрочен проект, включване в различни групи по интереси, със
сигурност ще осъществите намеренията си. В процеса на изпълнението им е вероятно да приложите и лидерските си умения,
особено ако става дума за проекти.

ВОДОЛЕЙ

Изобщо няма да можете да се оплачете от скука през следващите дни, не стоят така нещата с умората. Непрекъснато някой ще
има нужда от вас – децата, роднините, приятелите, колегите… И
втурвайки се да услужите със сигурност ще изостанете с изпълнението на собствените си задачи и няма да ви остане време за
почивка. На всичкото отгоре ще получите поредица интригуващи
предложения за професионални изяви, участие в инициативи.

РИБИ

Предстоят промени. Част от тях обмисляте и сте готови от
доста време, а други ще са неочаквани, но с положителни последствия. В случай, че сте положили нужните усилия за промяна на местоживеенето си, уреждане на въпроси, свързани с
недвижими имоти, разпределение на наследство, взимане на
важни решения по семейни въпроси, то ще стигнете до финалната права.

www.pozvanete.bg

БОКСОНИЕРА, обзаведена, център,
Общината, полусутерен, кабелна ТВ, интернет - 280 лв,
депозит - 280 лв,
✆089/5646810
БОКСОНИЕРА, обзаведена,
част от апартамент - 20 0
лв, без фирми,
✆088/9080910

ГАРСОНИЕРА, обзаведена,
Цветен квартал,
до пазар Роза,
за сам - 280 лв,
✆087/9332947
ГАРСОНИ ЕРА, обзаведена, южна,
за сам човек,
дългосрочно, без посредници - 280 лв,
✆087/6339040
ГАРСОНИ ЕРА, обзаведена, южна,
за сам човек,
дългосрочно, без посредници - 280 лв,
✆087/6339040
ГАРСОНИ ЕРА, обзаведена, южна,
за сам човек,
дългосрочно, без посредници - 300 лв,
✆087/6339040

ГАРСОНИЕРИ

Д ВУСТАЙНИ

ГА Р С О Н И ЕРА, ДНЕВЕН
ТРАКТ + СПАЛНЯ НА ДВЕ
НИВА, ОБЗАВЕДЕНА, КЛИМАТИК, ПАРКИНГ,
Д Ъ Л ГО С Р ОЧ НО, ВИЛНА
ЗОНА ТРАКАТА,
✆087/8362754
ГАРСОНИЕРА от пристройка към къща,
Спортна зала,
з а с т уде н т и,
момче и момиче, желателно
от гр. Шумен,
✆088/4610142след 14 ч
ГАРСОНИ ЕРА, кв. Аспарухово, обзаведена, подходяща за сам човек, без посредници, дългосрочно - 260 лв,
✆087/6339040
ГАРСОНИЕРА, обзаведен,
Цветен квартал,
до пазар Роза, за
сам човек - 280 лв,
✆087/9332947
САМОСТОЯТЕЛНА гарсониера със санитарен възел,
обзаведена,
дългосрочно,
✆087/6111686
ГАРСОНИЕРА, обзаведена,
Цветен квартал,
до пазар Роза,
за сам - 280 лв,
✆087/9332947

ДВУСТАЕН,
КВ. МЛАДОСТ1,
КИЛЕР, БЯЛА
ТЕХНИКА, БАНЯ
СЛЕД РЕМОНТ,
ТЕЦ, ПВЦ, БЛИЗО ДО ДЕТСКИ
ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА - 500ЛВ,
ДЪЛГОСРОЧНО,
✆089/9916322
Д ВУС ТА ЕН, напълно
обзаведен, кв.
Възраждане 2,
дългосрочно,
✆087/7506291
ДВУСТАЕН,
обзаведен, кв.
Чайка, след
ремонт - 620 лв,
✆089/6636005
ДВУСТАЕН,
Червен площад, дълго срочно, напълно обзаведен,
✆088/3340897
ДВУСТАЙНА
квартира, част
от къща, обзаведена, санирана, ПВЦ, самостоятелна - 360 лв,
✆089/8212830
Д ВУС ТА ЕН 50 м 2 , обзаведен, ет.
5/6, без асансьор - 500 лв,
✆089/4430604
ДВУСТАЕН,
гр. Бяла, напълно обзаведен, 300 м. от
морето, от 15.
10. 2022-15. 05.
2023 г - 400 лв,
✆088/8794688

НАЕМИ
БОКСОНИЕРИ

ДВУСТАЕН,
кв. Младост,
до детски градини, училища,
полуобзаведен,
ТЕЦ, PVC дограма, баня, тоалет,
килер - 500 лв,
✆089/9916322
ДВУСТАЕН,
кв. Чайка, обзаведен, южен,
✆089/6636005
ДВУСТАЕН,
кв. Чайка, обзаведен, южен,
✆089/6636005
Д ВУС ТА ЕН, мансарден, център, до
Била Колхозен
пазар, 50 м 2 ,
преходен, дневен тракт и втора стая - спалня, обзаведен,
голяма тераса,
климатик - 400
лв, свободен
от 10 декември,
✆088/8999525
Д ВУС ТА ЕН, обзаведен,
кв. Аспарухово, до парка,
✆088/7779608
Д ВУС ТА ЕН, обзаведен,
широк център,
✆088/9219238
ДВУСТАЕН,
Окръжна болница, обзаведен - 600 лв,
✆088/8797275
ДВУС ТА ЕН, от къща, зад
Младежки дом,
✆089/8562822 12-13 ч
ДВУСТАЕН,
отлично, напълно обзаведен,
отлична локация, Св. Св.
Константин и
Елена, възможност за ползване на собствено
подземно паркомясто, по договаряне, свободен, готов
за нанасяне,
✆088/8204675,
052/363179
ДВУСТАЕН,
приземен етаж,
обзаведен, до училище Елин Пелин,
без посредници,
✆098/8902314
ДВУСТАЕН,
Червен площад,
обзаведен, изток/запад, две
остъклени тераси - 500 €,
✆089/8616546
Д ВУС ТА ЕН, обзаве ден, кв. Бриз,
без посредник,
✆089/5367444
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Д ВУС ТА ТРИСТАЕН,
А П А Р ТА ЕН, обзаведен, лк Тракия, ет. МЕНТ, район
сп. Почивка, 2, асансьор, ИУ, обзаве ✆089/5367444 баня, тоалет- ден, 2 стаи,
на, килер, спал- кухня - 800 лв,
ня, хол, кухня без посредник,
ТРИСТАЙНИ
с трапезария, 2 ✆088/9436312
големи тераси,
СТ УДИО,
обзаведен, ин- обзаведено, кк
ТРИСТАЕН, тернет и кабел- Слънчев бряг,
до Кол хозен на ТВ включени до Автогара,
пазар, полуоб- в цената - 1000 след ремонт,
заведен, за се- лв, депозит, ✆087/9494471
мейство - 250 €, ✆089/5818249
✆089/5059081
Т РИС ТА ТРИСТАЕН, ЕН, обзаведен,
К ЪЩИ И ВИЛИ
НЕОБЗАВЕДЕН/ климатици, до
О Б З А В Е Д Е Н , Руско училиДВУС ТА Й ЦЕНТЪР, УЛ. ще - 500 лв,
САВА РАКОВСКИ ✆088/8309649 НА къща, ули25, СЛЕД РЕТ Р И С Т А - ца Поп ХариМОНТ - 800 ЛВ, ЕН, обзаведен, тон 57, обзаве✆087/8494000 климатици, до дена, 380 лева,
ТРИСТАЕН, Руско учили- ✆088/9324347
О Б З А В Е Д Е Н , ще - 500 лв,
П Ъ Р В И
ПОЛИГРАФИЯ- ✆088/8309649 етаж, стая, кухТА, ✆088/8438153
ТРИСТАЕН, ня, баня, кв. Ви- 10-18Ч
обзаведен, Спорт- ница за студент
С Т А Я о т на зала - 540 лв, или работещ,
приземен етаж, без посредник, паркинг, инкв. Аспарухово, ✆088/4710199
тернет - 300 лв,
✆088/7796970
Т Р И С Т А - ✆088/8285831
ТРИСТАЕН, ЕН, обзаве Лятно Кино Тра- ден, Спортна
кия, без синя зала - 540 лв, ГАРАЖИ И ТАВАНИ
зона, втори без посредник,
етаж в поддър- ✆088/4710199
ГАРА Ж,
жана сграда с
Техник умите,
асансьор - 850
лв + депозит, Д РУГИ АПАРТАМЕНТИ ✆089/6488541
включени ин ГАРАЖ, 16
тернет и телевиЕДНОСТА- М2, УЛ. ГЕНЕзия, без домашни любимци, ЕН, обзаведен, РА Л С ТОЛИ ✆089/5818249 ет. 1, ул. Пирин ПИН 12, ВЪТРЕТ Р И С Т А - - 500 лв, без жи- ШЕН ДВОР, СТАЕН, обзаве - вотни и пушачи, ВА И ЗА СКЛАД,
ден, Спортна ✆089/9454549 ДЪЛГОСРОЧНО,
ЕДНОСТА- ✆088/8807974
зала, 2 спални, хол, кухня, ЕН, кв. Левски,
ПАРКИНГ за
напълно обза- ✆089/5442750
ЕДНОСТА- камиони, автоведен - 540 лв,
без посредник, ЕН, панора- буси и туристи✆088/7550685 мен, гр. Варна, чески каравани,
ТРИСТАЕН, ✆087/7212541 разполага със
ЕДНОСТА- свободни месрайона на Окръжна болница, ЕН, ул. Пирин, та, ниски цени,
без посредник, ✆089/9454549 ✆088/8623772
ПАРКОМАЛЪК лук✆087/6934660
ТРИСТАЕН с о з е н м е з о - МЯСТО, подзе58 м2, кв. Вла- нет под ОРКБ, мен гараж, Авдиславово, бл. ✆088/9862222 тогара, широк,
4, ет. 8/9, асанМ Е З О - удобен, лесен
сьор, ПВЦ до- НЕТ, топ цен- подход и изход,
грама, легло- тър, югозапад, сух, вентиласпалня, 2 сек- обзаведен, 2 ция, ролетна
ции библиоте- спални - 500 €, щора - 160лв,
ка, 4-крилен ✆089/8616546 за дългосрочгардероб, нови
САМОСТО- н о - 15 0 л в ,
шкафове кух- ЯТЕЛЕН под- ✆088/6120125
ненски, поли- земен, хол 25
САМОСмермраморна м 2 с к у хня и ТОЯТЕЛНА тамивка, север- баня с тоалет- в а н с к а с т а я,
юг, терасата ос- на, добре об- ц е н т ъ р - 18 0
тъклена, дълго- заведен и кли- лв + депозит,
срочно - 450 лв, матик - 250 лв, ✆ 0 8 8 / 8 3 2 2
✆089/7477455, ✆089/9377122 368
А П А Р ТА 052/738090
ТАВАНТ Р И С Т А - МЕНТ, район СКА стая, наЕН, дългосроч- ИУ, обзаве - п ъ л н о о б з а но, в района ден, 2 стаи, ведена, ценна Хуманитар- кухня - 800 лв, тър, ул. Проф.
на гимназия, без посредник, Державин 15,
✆088/9014146 ✆088/9436312 ✆089/3662087

ТАВАНСКА
стая, самостоятелна, център 190 лв, депозит,
✆088/8322368
ТАВАНСКА
стая, самостоятелна, център 190 лв, депозит,
✆088/8322368
ТАВАНСКА
стая, самостоятелна, център 190 лв, депозит,
✆088/8322368
ГАРА Ж 30
м 2 , кв. Аспару хо в о, ка нал, ток, вода,
на главна улиц а - 20 0 лв,
✆087/8633123
ГАРАЖ, централна част, Хараламби Ангелов 29, партерно ниво с директен вход от улицата - 250 лв,
✆087/6077272

Н ОЩУВКИ
НОЩУВКИ, гр. Варна, изгодно,
✆087/9295453
А П А Р ТА МЕНТ за но щувки Лилия Варна, до бул.
Княз Борис, цената е при минимум 2 нощувки и
до 4 човека - 130
лв, до 6 човека,
✆089/5667553
ЕДНОСТАЕН апартамент,
кв. Левски, ет.
4, с асансьор,
до Технически
университет, с
излаз на тераса, кухненски
бокс - 40 лв/
вечер, минимум 2 нощувки,
✆088/5264763
НОЩУВК И, д о Екс пресбанк,
всички удоб ства, за двама - 60 лв, без
посредник,
✆087/8833317
НОЩУВКИ,
до ИУ и Морска гра дина,
самостоятелно - 15 лв/легло,
✆087/6111686
НОЩУВКИ,
до ИУ и Морска гра дина,
самостоятелно - 15 лв/легло,
✆087/6111686
4
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НАЕМИ
Н ОЩУВКИ
НОЩУВКИ,
до ИУ и Морска гра дина,
самостоятелно - 15 лв/легло,
✆087/6111686
НОЩУВКИ, до
хотелЧерномореи
плажа, самостоятелно - 20 лв/легло,
✆087/6111686
НОЩУВКИ,
до хотел Черно
море и плажа,
самостоятелно
- 20 лв/легло,
✆087/6111686
НОЩУВКИ, до
хотелЧерномореи
плажа, самостоятелно - 20 лв/легло,
✆087/6111686
НОЩУВКИ,
за двама, до Макдрайв, всички
удобства - 60 лв,
без посредник,
✆087/8833317

НОЩУВКИ,
идеален център,
✆087/7399711
НОЩУВКИ,
лк Тракия, за
д в а м а , к ли матик, интернет, ТВ, всички удобс тва
- 60 лв, без
посредник,
✆087/8833317
НОЩУВКИ, обзаведена стая между
Окръжна болница/Червения площ а д ,
интерактивна
телевизия, интернет, до двама - 30 лв/вечер, трима - 40
лв, четирима
- 50 лв, минимум 2 нощувки,
✆098/8809830
НОЩУВКИ,
самостоятелно
студио, ново обзавеждане, кв.
Левски, до Втори корпус ИУ,
климатик, хладилник, TV, безжичен интернет,
пушенето забранено, всички
разходи включени в цената 40 лв/вечер, 1
вечер - 55 лв,
✆088/5264763

НОЩУВКИ,
срещу ОРКБ,
стая от апартамент, интернет,
не се пуши, за
двама - 26 лв,
✆088/9586480
НОЩУВКИ,
стая за сам човек, кв. Левски, до Втори корпус ИУ,
климатик, хладилник, телевизия, безжичен интернет 35 лв. /вечер,
✆088/5264763
НОЩУВКИ, вила, гр.
Балчик, район
Двореца, парно, телевизия,
к у х н я, б а р бекю, двойна стая - 50 лв,
✆088/8705717
НОЩУВКИ,
вила, гр. Балчик, район Двореца, парно, телевизия, кухня,
барбекю, двойна стая - 50 лв,
✆088/8705717
НОЩУВКИ,
дневни почивки, самостоятелна боксониера, идеален
център - 40 ЛВ,
✆ 052/638470,
088/2743198
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НОЩУВКИ,
д о в хо д а н а
Морската градина, център,
кабелна ТВ,
безжичен интернет, двойна стая - 40 лв,
✆088/9436312
НОЩУВКИ,
самостоятелно
студио, ново
обзавеждане,
кв. Левски, до
Втори корпус
ИУ, климатик,
хладилник,
TV, безжичен
интернет, пушенето забранено, всички
разходи включени в цената 40 лв/вечер, 1
вечер - 50 лв,
✆088/5264763
НОЩУВКИ,
д о в хо д а н а
Морската градина, център,
кабелна ТВ,
безжичен интернет, двойна стая - 40 лв,
✆088/9436312
НОЩУВКИ, едностаен апартамент,
самостоятелен, идеален
център - 50 лв,
✆ 052/638470,
088/2743198

НОЩУВКИ, обзаведена стая между
Окръжна болница/Червения площад,
интерактивна телевизия,
интернет, до
двама - 30 лв/
вечер, трима
- 40 лв, че тирима - 50
лв, минимум
2 нощувки,
✆098/8809830
НОЩУВКИ, обзаведена стая между
Окръжна болница/Червения
площад, интерактивна телевизия, интернет, до двама
- 30 лв/вечер,
трима - 40 лв,
четирима - 50
лв, минимум
2 нощувки,
✆098/8809830
НОЩУВКИ, СИТИ СТУДИО РЕНТ ВАРНА - компактни градски студия, капацитет
до двама напълно обзаведени/
оборудвани, лк
Тракия, Макдрайв - 60 лв,
✆088/8833317

НОЩУВКИ,
стая за сам човек, кв. Левски,
до Втори корпус ИУ, климатик, хладилник,
телевизия, безжичен интернет
- 35 лв. /вечер,
✆088/5264763

ЗА БИЗНЕС
МАГАЗИН - гараж, идеален център, ✆089/6417116
ОФИС, ул. Генерал Колев 54,
до Окръжна болница, 24 м2, необзаведен - 350
лв, ✆089/4224241
ПОМЕЩЕНИЕ, удобно
за офис, салон
за красота, магазин, заведение, ул. Кавала
19, на две нива,
✆088/6104677
ХОСТЕЛ, 36
легла, целогодишно, Св. Св.
Константин и Елена, по договаряне, ✆089/9454549
ЛУКСОЗЕН
оборудван СПА
център БОДИКА под ОРКБ,
✆088/9862222

Варна 9000, ул. Подвис 11
 0884 007 630; 0884007603

Брой 231 (8770)
М АГАЗИН,
ул. Прага 9,
под Часовника - 4 0 0 лв,
✆089/9438434
ДИСКОТЕКА 300 м2, център гр. Аксаково, климатик,
СОТ, вентилационна система, санитарен
възел - 1150 лв,
✆089/0433333
ДИСКОТЕКА
300 м2, център гр.
Аксаково, климатик, СОТ, вентилационна система, санитарен
възел - 1150 лв,
✆089/0433333
ЗАВЕДЕНИЕ, център,
идеален център, оборудвано - 1500 лв,
✆088/8797275
М А ГА З И Н
118 м2, оборудван хранителни
стоки, бул. Владислав Варненчик, до кметство Младост,
✆088/8212138

М А ГА З И Н
118 м2, оборудван хранителни
стоки, бул. Владислав Варненчик, до кметство Младост,
✆088/8212138
М А ГА З И Н
118 м2, оборудван хранителни
стоки, бул. Владислав Варненчик, до кметство Младост,
✆088/8212138
ПОМЕЩЕНИЕ 285 м2, център гр. Аксаково, климатик,
вентилационна
система, СОТ,
санитарен възел, гранитогрес - 900 лв,
✆089/8486642
ПОМЕЩЕНИЕ 285 м2, център гр. Аксаково, климатик,
вентилационна
система, СОТ,
санитарен възел, гранитогрес - 900 лв,
✆089/8486642
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СПОРТНА ЗАЛА,
двустаен, тухлен,
три отделни стаи, ет. 3, среден
0888 323 864

15
0

00

ЦЕНТЪР,
голям тристаен апартамент,
тухлена кооперация, ет. 6
с асансьор, 0884 007 630

30
€

00

Парцел, до с. Звездица
- вилна зона, Варненска
област, до главен път,
700 м 2

Парцел 2 дка главен
път м.Зеленика, ток,
вода ПУП, панорама

5

18 900€

Вила, с. Звездица,
Варненско, 40 м 2,
ток, до главен път

БОРОВЕЦ ЮГ,
626 кв.м, дървена постройка,
лесен достъп, постоянно живущи
съседи, 0884 620 174

14 500€

Къща с.Водица
2 етажа, дворно
място 1000 кв.м.,
ток, вода

16 000 лв

Парцел 1300кв.м.
с.Водица, ток и вода
на граница

0€

18 000 лв
НЕПТУН, многостаен, стара
тухла, среден етаж, таван
+маза, за ремонт
0884 007 630

145 000€

ПОМЕЩЕНИЕ 20 м2, партер, санитарен
възел, климатик, зад ЦП,
до Ботева градинка, статут
фризьорски
салон и маникюр, битов ток,
разработено,
✆088/7244513
ПОМЕЩЕНИЕ 20 м2, партер, санитарен
възел, климатик, зад ЦП, статут фризьорски
салон/маникюр,
разработено,
може за друга
дейност - 300 лв,
✆088/7244513
ПОМЕЩЕНИЕ, статут игрална зала, 100
м 2, център гр.
Аксаково, два
санитарни възела, климатична/
вентилационна
система - 600 лв,
✆089/0433333

0€
12 500€

ТРОШЕВО, двустен
с три отделни стаи, ет.5, без
асансьор, панел, 0884 007 630

ПАРЦЕЛ
1029 м2 - 1200 лв,
✆087/6007500
СКЛАДОВА база Георгиева отдава под
наем три отделни склада по
450 м2, два от
които са свързани, бул. Трети
март - 3150 лв,
✆088/6023858
ДИСКОТЕКА 300 м2, център гр. Аксаково, климатик,
СОТ, вентилационна система, санитарен
възел - 1150 лв,
✆089/0433333
ИЗБЕНО
складово помещение, самостоятелен
вход, до Руско консулство,
✆088/8212344
ИЗБЕНО
складово помещение, самостоятелен
вход, до Руско консулство,
✆088/8212344

enterimoti.com
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ПОМЕЩЕНИЕ 85 м2, център гр. Аксаково, климатик,
СОТ, санитарен
възел - 300 лв,
✆089/8486642
П О М Е Щ ЕН И Е 8 5 м 2,
център гр. Аксаково, климатик, СОТ,
санитарен възел - 300 лв,
✆089/8486642
ПОМЕЩЕНИЕ, статут игрална зала, 100
м 2, център гр.
Аксаково, два
санитарни възела, климатична/
вентилационна
система - 600 лв,
✆089/0433333
ПОМЕЩЕНИЕ, статут на
магазин, 50 м2,
до Колхозен пазар, л. Оборище 5 - 300 лв,
✆087/6064419
О Б О РУД В А Н б а р
под ОРКБ,
✆088/9862222

АСПАРУХОВО,
магазин, партер 60кв.м.
0884007603

Две къщи двуетажни
в с.Червенци всяка
с 2 дка

35 000 €

Два парцела
до регулация
с.Здравец

20 000€

Вила с. Припек
на 10км.
до Варна

Обяви се приемат на тел. 090063060 за всички оператори. Таксуването на разговорите на тел. 090063060 е 1,20 лв/мин с ДДС към всички оператори. С едно обаждане до 4 обяви за един ден за вестника и сайта, без значение продължителността на разговора. Подадените до 16 00 ч обяви се публикуват в утрешния брой на в-к ПОЗВЪНЕТЕ. Обявите подадени в петък до 16 00 ч се публикуват в понеделник.

Брой 231 (8770)

www.pozvanete.bg

ПРОДАВАМ
РИБАРНИК
гр.Варна, бул.„Съборни" 16
u assiyan@abv.bg

assiyan.com
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ПОНЕДЕЛНИК, 28 ноември - 31 декември 2022 г.
ТЪРСЯ под
наем самостоятелна к ъщ а
за семейство
в града, може
в селата и
гр. Аксаково,
✆089/4787740
ТЪРСЯ под
наем самостоятелна къща за
семейство в града, може в селата и гр. Аксаково,
✆087/9330036

ец

П ОСРЕДНИЦИ,
С.КРАНЕВО АПАРТАМЕНТ
нов, напълно обзаведен и
оборудван с площ 40м2, тухла, А16,
басейн към сградата

24

00

Н ОЩУВКИ
П О М Е ЩЕНИЕ 15 м 2 ,
✆087/7879944
ХОСТЕЛ с
36 легла, договаряне,
✆089/9454549

ТЪРСЯ ПОД НАЕМ
ЗАВЕДЕНИЕ, питейно
или механа, с
всички необходими документи, обзаведено
и оборудвано,
✆089/4787740
СЕМЕЙСТВО търси
под наем или
за поддръжка
вила или къща
д ъ л г о с р оч н о
в гр. Варна,
✆089/4787740

15
0

0€

С.КИЧЕВО ПАРЦЕЛ 4 ДКА
до радара, второ място от
главен път, в район със статут
за смесено застрояване

НАЕМИ

С.КРАНЕВО АПАРТАМЕНТ
нов, луксозен, напълно обзаведен
и оборудван с площ 117кв.м, А16,
басейн към сградата

ТЪРСЯ под
наем къща със
дворно място,
обзаведена/полуобзаведена,
за семейство
д ъ л г о с р оч н о
от собственик,
в гр. Варна или
гр. Аксаково,
✆089/4787740
ТЪРСЯ под
наем помещение за магазин,
дългосрочно,
от собственик,
извън обхвата
на синя зона,
✆089/4787740
50-ГОДИШНА, трудно подвижна, търси
стая от апартамент, баня, тоалетна, при възрастна жена,
помощ в до макинството,
✆087/6389801,
088/2078854

00

€

С.ОСЕНОВО ПАРЦЕЛ
886м2, равен, правоъгълен,
подх. за целогодишно
живеене след застрояване

50-ГОДИШНА,
трудно подвижна,
търсистаяотапартамент, баня, тоалетна, привъзрастна жена, помощ
в домакинството, ✆087/6389801,
088/2078854
58-ГОДИШНА, инвалид,
търси партерно помещение,
баня, тоалет, Чаталджа, Червен
площад, център,
до - 160 лв, спешно, ✆087/6389801,
088/2078854
58-ГОДИШНА, инвалид,
търси партерно помещение, баня, тоалет, Чаталджа,
Червен площад,
център, до - 160
лв, спешно,
✆087/6389801,
088/2078854

ЖЕНА търси
спешно квартира под наем, район Колхозен
пазар, Чаталджа, Левски,
✆087/6389801,
088/2078854
ЖЕНА търси
спешно квартира под наем, район Колхозен
пазар, Чаталджа, Левски,
✆087/6389801,
088/2078854
ПАРТЕРНА стая или до
трети етаж, кв.
Левски, Чайка, Чаталджа,
център до - 160
лв, спешно,
✆ 05149/2259,
087/9912358
ТЪРСЯ под
наем вила,
м оже с р е щ у
поддръжка,
✆089/4787740

КВ.ВЪЗРАЖДАНЕ ПАРКОМЕСТА
под наем, охраняем паркинг
с видеонаблюдение и контрол
на достъпа

П ЪЛНОМОЩНИЦИ

А П А Р ТА МЕН Т н о м е р
30, за нощув84
ки, с включе00
но паркомяс0€
то за 4 души,
гр.
Варна,
✆087/9681228
КЪЩА, кв.
Аспару хово,
самостоятелС.КИЧЕВО ПАРЦЕЛ 5,6ДКА
на, 4 стаи, обсъс сменен статут, ПУП и разр.
заведена, двор
за строеж, в имота има изграден
собствен водоизточник
с паркомясто,
380 лв, фирТЪРСЯ под
ТЪРСЯ под ма-посредник,
н а е м г а р а ж , наем помеще- ✆087/9630430
ЛЕВОВИ
✆089/4787740 ние -20-40 м 2 ,
ТЪРСЯ под з а м а г а з и н , ЦЕНИ, ДВУСТАн а е м г а р а ж , ✆089/4787740 ЕН, ПОЛУОБЗАТЪРСЯ под ВЕДЕН КОЛХО✆089/8676573
ТЪРСЯ под наем помещение ЗЕН - 360, ТРИСТАн а е м г а р а ж , -20-40 м2, за мага- ЕН - ОФИС, ПАР✆089/4787740 зин, ✆089/4787740 ТЕР АДВОКАТТЪРСЯ под СКАТА ГРАДИНТЪРСЯ под
н а е м г а р а ж , наем самосто- КА - 1300, ОФИС
✆087/9330036 ятелна к ъщ а ЛКТРАКИЯ - 250,
ТЪРСЯ под за семейство ✆088/7342660
НОВО стунаем необзаве- в града, може
ден или частич- в с е л а т а и дио номер 63, с
но обзаведен гр. Аксаково, включено паркоапартамент или ✆089/4787740 място в комплекс
ТЪРСЯ под Папая, гр. Варна,
гарсониера, в
наем
самосто- ✆087/9681228
или около ценПОДЗЕМНИ
трални райони, ятелна к ъщ а
✆088/2422277 за семейство складови плоТЪРСЯ под в града, може щи на сутерен
наем необзаве- в с е л а т а и 3, 4 или 5, кв.
ден или частич- гр. Аксаково, Левски, комно обзаведен ✆089/8676573 плекс АкадемиТЪРСЯ под ка - 50-140 лв, в
апартамент или
гарсониера, в н а е м в и л а , зависимост от
или около цен- м оже с р е щ у наетата площ,
трални райониа, п о д д р ъ ж к а , без посредник,
✆088/2422277 ✆089/4787740 ✆087/6552553

САМОСТОЯТЕЛНА вила, гр.
Варна, местност
Траката, на два
етажа - 1800 лв,
✆088/8714071
СТУДИО номер 39, с включено паркомясто, до МБАЛ
Све т а М а р и на, гр. Варна,
✆087/9681228
ТЪРСЯ под
наем стая и
кухня, Чаталджа, до - 200 лв,
✆088/4334937
УЮТНО студио номер 37, за
нощувки, с включено паркомясто,
в комплекс Папая, гр. Варна,
✆087/9681228
У Ю Т Н О
южно студио номер 34, с включено паркомясто
в комплекс Папая, гр. Варна,
✆087/9681228
ЮЖЕН, двустаен апартамент, номер
35, с подземно паркомясто
в комплекс Папая, гр. Варна,
✆087/9681228
ДВУСТАЕН
60 м 2, ет. 5/6,
2003 г, асансьор, дневен
тракт с кухненска част, спалня, баня/тоалетна, тераса,
печка, хладилник, пералня,
климатик, телевизор, дългосрочно, без
домашни любимци, Спортна зала - 650 ЛВ,
✆089/9892846
ДВУСТАЕН
66 м2, кв. Бриз,
ул. Д-р Окс,
напълно обзаведен, ет. 2/5,
нова тухла, панорама, дългосрочно - 400
лв, депозит,
без посредник,
✆088/8209500

Абонамент за в-к Позвънете
1 месец
8 лв

3 месеца
24 лв

6 месеца
48 лв

12 месеца
96 лв

087 99 08 100

ДВУСТАЕН
66 м2, кв. Бриз,
ул. Д-р Окс,
напълно обзаведен, ет. 2/5,
нова тухла, панорама, дългосрочно - 400
лв, депозит,
без посредник,
✆088/8209500
Д ВУС ТА ЕН, напълно
обзаведен, кв.
Бриз, ул. Д-р
Борис Окс, 100
м. от автобусна
спирка, дългосрочно - 400 лв,
✆088/8209500,
088/7448220
СТАЯ 12 м2,
от четиристаен апартамент
90 м2, остъклен
балкон, ет. 4/5,
югоизток, след
ремонт, обзаведена, без асансьор, хазяйка, дългосрочно, за непушачи, Трета гимназия, зк Тракия 250 лв, депозит,
✆089/6640434,
089/9892846
С ТА Я 15
м 2 , от мезо нет, ет. 4 и 5,
район Операта, 4 спални,
дневен тракт,
2 бани с тоалет, 3 съквартирантки, 2
с таи свободни по - 250
лв, депозит,
✆089/9892846
ТУХЛЕНА
боксониера
33м 2 , ет. 1 висок/5, 2010г,
среден апар т а м е н т, и м а
хладилник,
пералня, готварска печка, санирана,
депозит един
наем, дава
се дългосрочно, намира се
в кв. Възраждане 1 - 340 лв,
✆089/9892846

Д РУГИ
ДВЕ П А РКО М ЕС ТА ,
кв. Аспарухово, ул. Народни будители 3 а, зад
читалището, ✆088/892
4751

ИМОТИ-КУПУВА
А ПАРТАМЕНТИ
Т РИ С ТА ЕН, жп Гара,
широк център,
✆088/8797275

5

O Б Р А БOТВАЕМА земеделска земя/
ниви от сoбственици в цялата
страна, плащане веднага след
проверка имота,
progress2007@
abv.
bg,
✆089/7744182
ЗЕМЯ, обл.
Д о б р ич д о 4000 лв/дка, Варна/Силистра 3500 лв, Шумен/
Разград - 2800
лв, Търговище
- 2300 лв, Русе
- 3000 лв, други,
✆087/8622109,
089/3315488
ЗЕМЕДЕЛСК А земя на
ко н к у р е н т н и
цени в цяла България, приoритет области Добрич, Варна,
Шумен, Си листра, Разгр а д , Р ус е,
Тъ р г о в и щ е ,
✆087/9462525
ЗЕМЕДЕЛСК А земя на
ко н к у р е н т н и
цени в цяла България, приoритет области Добрич, Варна,
Шумен, Си листра, Разгр а д , Р ус е,
Тъ р г о в и щ е ,
✆087/9462525

КУПУВАМ ЕВТИНИ АПАРТАМЕНТИ, КЪЩИ,
ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ, ЗЕМИ, МАГАЗИНИ, ОФИСИ, ВСИЧКИ РАЙОНИ ГР. ВАРНА
И ОБЛАСТТА,
✆088/7342660
ЕДНОСТАЕН, централна
част на гр. Варна, до - 10000 €,
✆088/8734236
ГАРСОНИЕРА , р а йон Чаталджа,
✆088/4334937
ГАРСОНИЕРА,
район Чаталджа,
✆088/4334937
ЕДНОСТАЕН, централна
част на гр. Варна, до - 10000 €,
✆088/8734236
КУПУВАМ гарсониера,безпосредД РУГИ
ник, ✆089/8676573
КУПУВАМ
гарсониера,
КУПУВАМ
без посредник,
✆087/9330036 гараж, вода,
кв. Аспарухово, от район
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ сп. Джанавара, 4-то РПУ,
✆088/7273862
ЗЕМЕДЕЛК УПУВАМ
СКА земи - 600- гара ж, вода,
3500 лв/дка, об- кв. Аспарухощини Вълчи дол, во, от район
Суворово, Про- сп. Джанававадия, Ветрино, ра, 4-то РПУ,
Аксаково, Дълго- ✆ 0 8 8 / 7 2 7
пол, Аврен, Де- 3862
вня, Белослав,
КУПУВАМ
Бяла, Долни чи- г а р а ж , р а флик, Варна, йон Чаталджа,
✆087/8530616, кв. Левски,
089/3315489
✆088/2711762
OБРАБOТВАКУПУВАМ
ЕМА земеделска гараж, без зназемя/ниви от сoб- чение от района,
ственици в цяла- ✆088/2711762
та страна, плащане веднага след
проверка имота,
progress2007@
abv.
bg,
✆089/7744182
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Обяви се приемат на тел. 090063060 за всички оператори. Таксуването на разговорите на тел. 090063060 е 1,20 лв/мин с ДДС към всички оператори. С едно обаждане до 4 обяви за един ден за вестника и сайта, без значение продължителността на разговора. Подадените до 16 00 ч обяви се публикуват в утрешния брой на в-к ПОЗВЪНЕТЕ. Обявите подадени в петък до 16 00 ч се публикуват в понеделник.

Брой 231 (8770)

www.pozvanete.bg

ПОНЕДЕЛНИК, 28 ноември - 31 декември 2022 г.

Защо да промотираш обявите си в pozvanete.bg?
Ако искаш значително да увеличиш преглежданията на своята обява
и да достигнеш до своите клиенти много по-бързо, възползвай
се от промо пакетите на pozvanete.bg!
Можеш да отличиш обявата си сред останалите по 3 начина,
използвайки нашите промо пакети, поотделно или в комбинация:
 Обявата е видима 30 дни
 30 автоматични обновявания, в категорията
 излиза на начална страница на сайта най- отгоре
 излиза на начална позиция в рубриката, за която се отнася
 Цена 15 лева
 Обявата е видима 15 дни
 15 автоматични обновявания, в категорията, но след блок Мaxi
 отива на начална страница на сайта, след блок Maxi
 Цена 7 лева

 Обявата е видима 10 дни
 10 автоматични обновявания в категорията, след блок Maxi и Opti
 Цена 5 лева

Платформата pozvanete.bg предоставя лесни и удобни начини да заредите
Вашия виртуален портфейл или да заплатите Вашата обява веднага.
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АСОЦИАЦИЯ „ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА“ СТАРТИРА
АСОЦИАЦИЯ “ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА”
НОВА РУБРИКА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ В
9002 Варна, “Цар Освободител” № 64,тел/ fax: 052/ 600 137 ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ „ДОСТОЙНА ВАРНЕНКА 2022“. В
НЯКОЛКО ПОРЕДНИ БРОЯ НА В-К „ПОЗВЪНЕТЕ“ ИМАХТЕ
e-mail: women_asg@abv.bg; www.woman-bg.bg
ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ОТЛИЧИЛИТЕ СЕ
ДАМИ И ПРИНОСА ИМ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА.
EЛИЦА ТОДОРОВА „ДОСТОЙНА
ВАРНЕНКА 2022“
Кога и как стартирахте кариерата си?
В Атобиографичната ми книга „С РИТЪМ И ЛЮБОВ“ от
2021 година, всеки който би желал да се докосне до моят
творчески път може да проследи кариерата ми от ранна
детска възраст до днешни дни.
Първите ми опити и изяви с две кутии от сухо мляко /вместо барабанчета/
са от детството ми в Африка, където живеехме с моите родители. Събирах
местните деца и това бяха първите ни импровизирани концерти в които аз
пеех, свирех и танцувах. Малко по късно прибирайки се в България постъпих в Музикалното училище НУИ„Добри Христов“- гр. Варна със специалност
ударни инструменти в класа на Роза Сивриян. Едновременно с това учех и в
НУФИ „Филип Кутев“ гр. Котел със специалност народно пеене. Висшето си
образование завърших в ДМА“ Панчо Владигеров“-гр. София. Първите ми големи концерти са с певиците от професионалният Ансамбъл Варна, до които
аз и като дете се нареждах и пеех с пълна сила. След което пеех в хор „Космически гласове от България „. Концертите ми със Стоян Янкулов продължиха
близо 11 години като дует, който успешно представи България на Евровизия
2007 и 20213 с песните „ВОДА „ и „САМО ШАМПИОНИ“.
Концертирала съм с хор “Мистерия на Българските гласове“, Теодосий Спасов, Иво Папазов Ибряма, Петър Ралчев- акоредеон и много други изтъкнати
музиканти от българската и светвната сцена.
Реализирах и 2 проекта в трио с близнаците Пищолски от Благоевгрд- тъпани и сегашната ми формация трио: с Николай Костадинов: китари и Александър Тодорова; гайда. Понастоящем съчетавам концертите ни и с преподавателска дейност на малки деца, които обожават българският автентичен
фолклор и пеят с огромен ентусиазъм.
Какви предизвикателства срещате в своята работа?
Моята работа за мен е истинско удоволствие. Пеенето е процес, който
подмладява и духа и тялото. Свиренето на ударни инструменти хармонизира тялото и зарежда, усещането след 2-3 часа свирене на тарамбука е сякаш
излизаш от водата на морето. Предизвикателствата в моята работа са това,
че винаги се налага да бъда лидер в напълно мъжка аудитория от музиканти.
Трябва да съм на необходимото ниво, както физически и като издъжливост,
така и като професионалист и да създавам ситуации в процеса на рабоатата,
така, че да е инетерсно за всеки един човек от групата. Когато бях на Олимпийският Стадион в Берлин заедно с Лира денс и 2000 българи в народни
носии се наложи за репетиция много кратка като времетраене много съобразително да преценя кое е най- мобилизиращото, което мога да кажа на
тази мини армия зад гърба си от танцьори така, че да ги нахъсам за един
незабравим и уникален концерт- представяне на страната ни. Тогава казах
кратка молитва на микрофона и пожелах на всички: “Да им върви по ВОДА“!
Какво бихте казали на младите, какви качества човек трябва да притежава
за да има успешна кариера?
На първо място трябва тялото да е здраво. Здрав дух и здраво тяло. На
второ място бих споделила, че е изключително важно какъв ХАРАКТЕР има
артиста или музиканта. Трудолюбие, упоритост и вяра в собствените възможности са предпоставки за успех. Екипна работа и такт да се съобразяваш
и с другите хора от колектива. Не на последно място е нужно да имаш иновативен подход и поглед за да оставяш следи и собствен почерк.
Какво е Вашето мнение за жената в България?
Българската жена е една от най-красивите, харизматични и любвеобилни
личности. Пътувала съм в над 42 държави по света и мога да кажа, че българ-

ката се отличава освен с красотата си и с своята осанка, бистър , буден ум и
практичност. Силата, която тя носи от корените и нашите древни традиции
тя предава с много любов и на идните поколения. Пожелавам на всички български жени да са здрави, красиви и ценени и обичани, да бъдат винаги на
пиедестал!
Какви са бъдещите Ви концерти и изяви?
Предстои Модно ревю на Народни носии в гр. Добрич, където сме по покана на дизайнерката Магдалена Петрова. Ние ще бъдем музикалното оформление на събитието заедно с Елица Тодорова- трио.
Следват концерти в: Велинград, Сандански, Пловдив и Банско.
www.ElitsaTodorova.com

