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РАЗНИ

ИЗДАТЕЛСТВО ЕРА търси
наследници на Жени Божилова
във връзка с издаването на
„Сивият кон“ от Агата Кристи
Законтакти-02/980-16-29

ПОКУПКИПОКУПКИ
НИКЕЛ, КАЛАЙ, СРЕБРО и др.
0888009716

Хороскопи, ЗапознанстваХороскопи, Запознанства
РАЙКА ТАРО 090063066 0.60лв
МАГГея090063061,0.60лв.
ЯСНОВИДСТВО0900630650,60
АСТРО Ружа 090063064 0.60лв

ДругиДруги
ДИПЛОМА за Висше образова-
ние Серия РУ - 1997 No
005340, Рег.No15/1998г. да
се счита за невалидна -
изгубена

УСЛУГИ

Административно-правниАдминистративно-правни
ДЕТЕКТИВИ - тел: 0888400413
СПЕЦДЕТЕКТИВИ-0896454588
СтроителниСтроителни
ОТПУШВА канали, фекалка,
тел.0888438739
БитовиБитови
ОТПУШВА канали, ремонти,
ВиК,експресно-0895693936

ИДРУГИ

ХРАНИТЕЛНИ

СТОКИ-

ХранителниХранителни
ОРЕХИпродаваизгоднов
неограничениколичества.
Екстракачество.Продава
ОРЕХОВИядки.Можедасе

договориценаприпо-голямо
количество.Законтакти

телефон:084/753875,
сутринот9часадо18часа

ЖИЛИЩА,ИМОТИ,ПОДНАЕМ

ПРОДАЖБИПРОДАЖБИ
ДвустайниДвустайни

2-СТАЙНИ апартаменти в гр.
Приморско,0888562935
Вили,къщи

КЪЩА с голям магазин на
главна улица, гр.Пазарджик,
0888562935
ПОКУПКИПОКУПКИ
ИМОТ в кв.Лозенец, Ив.Вазов
Стрелбище,НДК-029880602
АПАРТАМЕНТ спешно 0878795911

ЖИЛИЩЕвширокцентър,Зони
те,Банишора-029898425
АПАРТАМЕНТ спешно0878348391

ПОДНАЕМПОДНАЕМ

Дават

МАГАЗИНИ на главната улица
вгр.Приморско,0888562935
ГАРАЖ жк Изток - 0885006914
НОВ 2-стаен с гараж до метро
станцияВитоша-0887720307
Търсят

2-,3-СТАЕНтърси029880605
СПЕШНО 1-стаен - 029898416
АПАРТАМЕНТ спешно 0879331301

РАБОТА

БРОКЕР имоти - 0899 931 948
НАБИРАМЕшофьоринакамиони
за работа в Европа. Тел.
066806212,моб.0888353051

НЕМСКАфирманабирашофьори
заГерманияскатегорияС+E

ипрофесионаленопит.
Предлагаменемскитрудов

договоридобровъзнаграждение
Контакт:004915140654048,

Енчева

ШОФЬОРИ за ТИР, 02/9743275
ТРАНСПОРТНА фирма набира
международни шофьори за вът-
решни курсове в Европа, 1800
-2300евро,0876001751

"ЗСКСтоманобетон"ЕАД
търсиданазначишофьорна

служебенавтобус(заСофия),
живущвкв.Дружбаили

кв.Младост.Тел.завръзка:
02/994-34-64;0884919743

ФИРМА за хлебни изделия
търси ШОФЬОРИ, 0888157245,
0885140223

"ЕДИМАКС"сигурнаработав
чужбинаведнага!Безтакси

икомисионни!Безплатен
телефон:080020060

ТРАНСПОРТНАфирманабира
международнишофьорискат.

С+Е.Набирамекандидатис
опитибезопит.Основните
релацииса:България-Италия
България,България-Турция-

България,вътрешно-европейски
транспорт,транспортв
рамкитенаБългария.За

информациятел.:0883505222

ФИРМА набира тираджии, вът-
решно в Европа, с кат.“С+Е“.
Заплата1800Е,0887912734

СЕРВИЗ

АВТОЧАСТИ,

АВТОМОБИЛИ,

ПОКУПКИПОКУПКИ

София, ул. “Св. св. Кирил и Методий” №84
(близо до бул. “Мария Луиза”),

 тел.: 02/942 2146, 942 2261
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КОДОВИ ДУМИ НА РУБРИКИ:

CSTP – Стоки продава
CSTT – Стоки търси
CIMP – Имоти продава
CIMK – Имоти купува
CIND – Имоти под наем дава
CINT  – Имоти под наем търси
CAVP – Автомобили продава

   

 ЧРЕЗ SMS на НОМЕР 2225
ИЗБЕРЕТЕ рубриката на обявата, ЗАПОМНЕТЕ кодовата дума и я ИЗПРАТЕТЕ 
ЧРЕЗ SMS с текста на обявата на НОМЕР 2225
Примерен SMS - за рубрика Работа:

RAB Tarsya prodavachka za tsvetarski magazin v Sofia. Tel 0878XXXXXX
ВАЖНО: 

 Текста в SMS-а изписвайте на латиница
 Не забравяйте да сложите интервал между кодовата дума и текста на обявата
 Обявата може да бъде ДО 140 СИМВОЛА (равняващи се на 5 реда във вестника). 

 Не надвишавайте посочения брой символи
 Всички обяви, изпратени до 8.30 часа, се публикуват в следващия брой на вестника 

 Обяви, изпратени след 8.30 часа, се публикуват в последващия брой
 Обяви, изпратени в петък до 8.30 часа, се публикуват в броя в понеделник.

 Обяви, изпратени след 8.30 часа в петък, се публикуват във вторник.

НОМЕР 2225  
е за абонати на всички мобилни оператори 
Цената на 1 SMS е 2.40 лв. с ДДС

Обяви извън тези рубрики, обяви на еротични и импулсни телефони и нетрадиционни  
медицински практики или с неразбираеми текстове няма да бъдат публикувани.

Вестникарска Група България не носи отговорност при празен или грешно попълнен SMS  
към номер 2225. Всички SMS-и, изпратени към номер 2225, се заплащат. 

Към номер 2225 не могат да бъдат изпращани SMS от чужбина (когато абонатът е в роуминг).

В текста на обявата задължително посочете телефон за контакти.

За повече информация прочете Общите условия на http://www.vgb.bg/bg-BG/SmallAdsPrivacy.asp

CAVK – Автомобили купува
CUSL – Услуги
CRAB – Работа
CEXS – Екскурзии
CCLU – Курсове, уроци
CKEN – Кинология, Екзотика
CHOR – Хороскопи 
CZAP – Запознанства

Обяви в  само 2 лв.
за един SMS до140 символа = 5 реда 

(без ДДС)
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