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ОБЯВИ
СРЯДА, 26 ОКТОМВРИ 2022 г. l

Обявления

Малки обяви
Жилища, имоти
Продава

ПРОДАВАМ УПИ – 12 дка за
вилно селище с ПУП-ПР за
ток и вода, оценка по ОВОС,
сменен статут с право на
строеж, гр.Стрелча, с възможност за топла минерална
вода, тел.0898/717284
Работа предлага

Търси охранители за гр. Р
София, тел. 0889412669
ДИПЛОМА
№253473/02.06.2021, изд. от
СУ „Климент Охридски“, за
специалност „Икономика и
право“ на името на Александър Любомиров Тончев се
обявява за НЕВАЛИДНА

Краен
срок
за приемане на
карета в рубрика
СЕМЕЙНИ
ОБЯВИ за в.

12:00 ч в
работния ден
преди датата на
публикуване

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА РЕКЛАМА НА СТРАНИЦИ
„МАЛКИ ОБЯВИ“ ВЪВ В. „ТРУД “
Цени за карета на страница „Малки обяви“
Вид на
рекламата
Рекламно каре
Обявления
Семейни обяви

`

ПЛАТЕТЕ

вашата

МАЛКА ОБЯВА
за в.

във всеки
офис на

Заявете на телефон

+359 88 527 7330
n

Малки обяви
n Честитки
n Възпоменания
Обаждания се приемат
всеки работен ден

от 10.00 до 17.00 часа.

ч/б

+ 1 цвят

4 цвята

2,50 лв/кмм
0,60 лв/кмм
0,16 лв./кмм

3,00 лв./кмм
0,60 лв/кмм
-

3,38 лв. /кмм
0,60 лв/кмм
0,24 лв./кмм

Цени за малки обяви на страница „Малки обяви“
Малки обяви
лЕВА на ред
(27 знака)

текст

тЕКСТ
С РАМКА

0,70 лв.
Всички цени са без ДДС

0,88 лв.

ТЕКСТ
С РАМКА И
ПОДЛОЖКА
1.05 лв.

Отстъпки:

10%
За публикуване
15% над 5 обяви в един и същи ден:
За публикуване от 2 до 5 обяви
в един и същи ден:

Условия и
срокове за
подаване на обяви
и реклама
n Малки обяви и рекламни карета
за страница „Малки обяви” се
приемат всеки работен ден, до
12 часа, за публикуване на следващия ден.
n Можете да заявите вашата
реклама или малка обява на
e-mail: reklama@trud.bg, като
посочите дни на публикация и
текст на обявата и данни за
фактура – име на фирма, ЕИК,
МОЛ и адрес по регистрация, а
за физически лица, ЕГН и трите
имена и адрес.
n Плащането на обявата става в
банков клон или в най-близкия
до вас клон на Easypay, след
издаване на фактура от страна
„Труд медиа” ЕООД.
n Очакваме ви и на адреса на
редакцията: 1000 София, ул.
“Христо Белчев“ №1.

Банкова сметка на Труд Медиа ЕООД
Банка: ПИБ АД BIC код: FINVBGSF IBAN: BG65FINV91501016639660

