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ВСЕКИ ДВИГАТЕЛ след 100 000 км. пробег започва постепенно да се износва вследствие на триенето – образуват се
микро дефекти.
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА РиМЕТ се излива в НОВОТО МАСЛО НА ДВИГАТЕЛЯ и възстановява износването между
метални повърхности / бутало-цилиндър, основни и биелни лагери, разпределителен вал и др./ – БЕЗ РЕМОНТ, чрез нано
частици с размер - десета от микрона. Този микро размер им позволява свободно да преминават през всички видове
маслени филтри. НОВОТО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ОСТАВА и след смяна на маслото още 50 000 км.
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ И КРАТКО ОПИСАНИЕ ще намерите на www.rimetbg.com
ЕФЕКТ:
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява износването на двигателя и разход на гориво.
3. Спира разход на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигател и скоростна кутия, диференциал.
5. Намалява триенето, шум и вибрации.
6. Дълготраен ефект 50 000 км..
РИМЕТ Е СЕРТИФИЦИРАН по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
КАЧЕСТВОТО СЕ ГАРАНТИРА ЕДИНСТВЕННО от Официалния представител за България.
Информация:0888730087, 0878260718
Поръчки - ОНЛАЙН МАГАЗИН за СТРАНАТА.
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/66532/bez-skypi-remonti--ruski-dobavki-za-dvigateli-i-skorostipredstavitel

Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66774/detektivska-agenciya-respekt

Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66773/detektivska-agenciya-respekt
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Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66772/detektivska-agenciya-respekt

Saeco Incanto Sirius
Saeco Incanto Sirius
Машините са подходящи за домашна употреба,основно прегледани и настроени, отстранени всякакви забележки,имат
гаранция и гаранционни стикери.
Благодарение на керамичните кафемелачки кафето се смила по-равномерно, без да прегрява, което ще се позволи широк
кръг от вкусове на еспресото ви. Предварително накисване функция,която по-пълно ще разкрие палитрата от вкусове.С
използването на SBS системата ще можете да регулирате плътността на каймака на кафейната напитка, без да се
променят останалите параметри.
Един прекрасен подарък за вашия любим човек.
Капучино и лате не отнема много от времето си, тъй като кафе-машина е оборудвана с два бойлера,един за пара и друг
за топла вода . A дюза "Cappuccino" ще осигури пищна млечна пяна без много усилия.
Saeco Incanto Sirius е най скъпата домакинска автоматична машина за еспресо, и в продължение на много години тя със
сигурност е сред най-добрите машини(мерцедеса на домашните машини).Корпуса е направен от най скъпата
нераждавейка,вложени са най скъпите и качественни материали.
Saecoexellent сервиз номер 1 с най добра подръжка и профилактика!!!
Ново-предлагаме изкупуване на Вашата стара кафемашина(само Saeco, MIOSTAR, ROTEL, TURMIX, KONING, само
роботи!), без значение дали е работеща
Изпращам с еконт с направена застраховка,опция преглед и тест.
За справка Mtel 0889278039,Vivacom 0879466606, Globil 0893974674.
за София 0888327739, 0879372873
Skype: saecoexellent Email:saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66771/saeco-incanto-sirius

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66770/chasten-detektiv-respektpleven

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти и строителство в цялата
страна.
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Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с многогодишен опит. Те имат постоянна готовност да
приемат и изпълнят поръчки за строително-монтажни дейности във всяка точка на България и чужбина, по всяко време.
За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66769/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-i-stroitelstvo

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо
(„леваците” използват дясното ухо), а по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Поставянето на магнитите може да
се премести в долната част на ухото, където се носят обиците, ако е по-удобно за носене.
Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск върху точката, стимулираща
невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря. Преди лягане магнитите се свалят.
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ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
При получаване на нежелана реакция да се спре употребата на ZeroSmoke
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66768/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
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ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо
(„леваците” използват дясното ухо), а по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Поставянето на магнитите може да
се премести в долната част на ухото, където се носят обиците, ако е по-удобно за носене.
Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск върху точката, стимулираща
невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря. Преди лягане магнитите се свалят.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
При получаване на нежелана реакция да се спре употребата на ZeroSmoke
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66767/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv
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УЛТРАЗВУКОВО ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ и др.+ 3
ПОДАРЪКА **129 лв.
ХИТ! БЪРЗО стареене на алкохол- 20 л. РАКИЯ за 3 ч. на 10 г.!?!+3 ПОДАРЪКА! *129 лв.
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! ПОДОБРЕНА МОДИФИКАЦИЯ!
УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР
VOLCANO EXPERT-М ЗА ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ
(ОТЛЕЖАВАНЕ) НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ и др.
ВЗЕМИ 5 ПОДАРЪКА (за около 30-35 лв.): крачкомер, цифров телесен
термометър, щипка против хъркане, нокторезачка и фенерче
** НЕВЕРОЯТНО! НОВОСВАРЕНА РАКИЯ ОБРАБОТЕНА НЯКОЛКО ЧАСА СТАРЕЕ
ДЕСЕТКИ ГОДИНИ, ПОДОБРЯВА СЕ ВКУСА И СЕ ПРЕМАХВА МЕТИЛОВИЯ АЛКОХОЛ!
** ВЕЧЕ НЕ СЕ ЧАКА С ГОДИНИ ЗА ОТЛЕЖАЛА РАКИЯ, ВОДКА, УИСКИ, ВИНО и др.!
** УРЕДЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА И ЗА ОБРАБОТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА, МЛЯКО, СОКОВЕ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ,
МЕСО, РИБА, ДОМАКИНСКИ ПРИБОРИ, БИЖУТА, ИГРАЧКИ и много др.!
Универсалният ултразвуков активатор VOLCANO EXPERT-М се използва за изкуствено стареене (отлежаване) на всички
видове спиртни напитки, подобряване на вкусовите качества, удължаване срока на съхранение, премахва метиловия
алкохол и вредните за здравето съставки.
Мощното ултразвуково поле гарантира:
- премахване на вредни интермолекулярни и разграждане на високомолекулни съединения в алкохола;
- активиране процесите на естерификация, които подобряват вкусовите качества, получавани при продължително
стареене (отлежаване) на алкохолните напитки;
- пълна дезинфекция и удължаване срока на съхранение на всякакъв вид течности.
Независимо от своя произход (промишлен или домашен) алкохолните напитки съдържат различни вредни вещества,
които влияят върху вкусовите им качества, а в някои случаи могат да са опасни и за здравето.
Класическото стареене на алкохолните напитки в дървени съдове (бъчви) за подобряване на качеството отдалечава във
времето десетки години за постигане на максимални вкусови качества. С уреда VOLCANO EXPERT-М това се постига за
считани часове.
Обработеният с уреда алкохол не предизвиква сутрешно главоболие и неразположение, поради елиминиране на метиловия
алкохол и компонентите, причиняващи тези нездравословни последици.
Под въздействието на ултразвуковия уред се постига ускорено стареене на алкохола, тъй като се ускоряват редица
физикохимични процеси, водещи до отделяне на вредните компоненти- лесно летливи (метилов алкохол и ацеталдехид) и
деструкция на високомолекулните съединения. Едновременно с това протича естерификация с участие на естествените
компоненти на дестилатите- етилов алкохол и органични киселини (винена, оцетна, лимонена, ябълкова и др.), при което
се образуват естери- ароматни вещества. В резултат се подобряват ароматните и вкусови характеристики на
алкохолните напитки, като се запазват непроменени цветът и бистротата.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
- модел ZV-12;
- входяща мощност 25 W;
- акустична мощност 15 W;
- обем на обработваната течност: до 20 литра;
- температура на обработване: от 5 до 400С;
- тегло 360 грама.
При използване на уреда за изкуствено стареене (отлежаване) на алкохолни напитки минималното време е около 30 мин.
на литър, като с удължаване на времето на обработка, се постигат значително по-добри резултати. При дезинфекция
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на вода, водни разтвори и плодови сокове минималното време за обработка е 10 мин. на литър.
Експериментално е установено, че обработеният алкохол с ултразвук се усвоява и разгражда в организма около 30%
по-бързо в сравнение с необработения, което е сигурна гаранция за повишаване на неговите качества.
В инструкцията за експлоатация на уреда много подробно (на 30 стр.) са дадени начините за обработка на течности,
дезинфекция, стареене и намаляване на вредните вещества, обработка на мляко, плодове и зеленчуци, месо, месни
продукти и риба; на продукти преди замразяване и при размразяване; приготвяне на студени чайове, екстракция на
плодове и билки; пълна дезинфекция на бельо, дрехи, текстилни материали, обувки, домакински прибори и приспособления,
детски съдове, принадлежности и играчки и много др.
В инструкцията са посочени изискванията за безопасност, противопожарни мерки и гаранционните условия.
Мнение на читатели за стария модел на уреда VOLCANO EXPERT за стареене на алкохол може да прочетете в сайта:
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=146549.0
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 129 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 7,30 лв., до адрес 8,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 9,70 лв. и
получаване до 3 работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66766/ultrazvukovo-izkustveno-stareene-na-alkoholni-napitki-i-dr-3-podaryka-129-lv

Почивка в къща за гости в Троянския балкан
Къща" Зора" се намира между градовете Ловеч и Троян на 6 км от магистрала София-Варна. Сгушено в полите на Стара
планина село Лешница предлага една приятна и спокойна почивка сред чист въздух,тишина,дъбови и борови гори и красиви
местности. На разположение на гостите са 15 места за спане /4 тройни,1 двойна, 1 единична стая/,4 бани/тоалетни
,механа с напълно оборудвана кухня,50"телевизор ,камина.Помещението е подходящо за семейни тържества за 20-25
души.Можете да ползвате безжичен интернет. В големия озеленен двор са разположени 2 барбекюта,басейн с шезлонги
и други кътчета за отмора и забавления.От панорамната тераса се открива невероятна гледка към
Балкана.Любителите на риболова могат да опитат късмета си в течащата покрай селото р.Осъм и близките
язовири.Можете да си направите разходки из дъбовите и борови гори наоколо.Домакините ще Ви поглезят с домащна
троянска сливова ракия,боб в гърне,лучници,сланинка на жар и други балканджийски вкусотии.Близостта на Ловеч и
Троян предлага посещения на музеи,Троянски манастир ,зоопарк, ферма за щрауси,Природо-Научен музей,Покрития мост
в Ловеч с красиви магазинчета и кафенета над р.Осъм,Стария град "Вароша",крепостта"Хисаря".На около 50 км от
с.Лешница се намират красивите Крушунски водопади и Деветашката пещера.Ще останете очаровани от красотата и
величието на природата.За повече информация-0888493341 и на сайта ни vila-zora.com Цена за цялата къща:200 лв.летен
сезон,250 лв.зимен сезон.За повече от 3 нощувки 10%отстъпка.Цена за празници-по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/66765/pochivka-v-kyshta-za-gosti-v-troyanskiya-balkan
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Къща" Зора" се намира между градовете Ловеч и Троян на 6 км от магистрала София-Варна. Сгушено в полите на Стара
планина село Лешница предлага една приятна и спокойна почивка сред чист въздух,тишина,дъбови и борови гори и красиви
местности. На разположение на гостите са 15 места за спане /4 тройни,1 двойна, 1 единична стая/,4 бани/тоалетни
,механа с напълно оборудвана кухня,50"телевизор ,камина.Помещението е подходящо за семейни тържества за 20-25
души.Можете да ползвате безжичен интернет. В големия озеленен двор са разположени 2 барбекюта,басейн с шезлонги
и други кътчета за отмора и забавления.От панорамната тераса се открива невероятна гледка към
Балкана.Любителите на риболова могат да опитат късмета си в течащата покрай селото р.Осъм и близките
язовири.Можете да си направите разходки из дъбовите и борови гори наоколо.Домакините ще Ви поглезят с домащна
троянска сливова ракия,боб в гърне,лучници,сланинка на жар и други балканджийски вкусотии.Близостта на Ловеч и
Троян предлага посещения на музеи,Троянски манастир ,зоопарк, ферма за щрауси,Природо-Научен музей,Покрития мост
в Ловеч с красиви магазинчета и кафенета над р.Осъм,Стария град "Вароша",крепостта"Хисаря".На около 50 км от
с.Лешница се намират красивите Крушунски водопади и Деветашката пещера.Ще останете очаровани от красотата и
величието на природата.За повече информация-0888493341 и на сайта ни vila-zora.com Цена за цялата къща:200 лв.летен
сезон,250 лв.зимен сезон.За повече от 3 нощувки 10%отстъпка.Цена за празници-по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/66764/pochivka-v-kyshta-za-gosti-v-troyanskiya-balkan

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66763/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/66762/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска
Агенция
Инкогнито
Частен
БУРГАС,ВАРНА,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ БРЯГ,РАВДА
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
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-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66761/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66760/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--pazardjik

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66759/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс България
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66758/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-bylgariya

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
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телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66757/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66756/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-burgas

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Бургас,Несебър,Ямбол
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66755/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasnesebyryambol

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66754/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66753/chasten-detektiv-respektpleven
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Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66752/chasten-detektiv-respektpleven

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/65405/prevozi-s-bus

Транспортно-спедиторски услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/65573/transportno-speditorski-uslugi

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61067/tovarni-prevozi

Товарни превози
http://alabala.bg/posting

vhod, facebook

http://obiavidnes.com/obiava/66751/tovarni-prevozi

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
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Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66750/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/66749/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/66748/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/66747/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66746/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и

Страница 14/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.08.2013

увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/66745/sigurna-rabota

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66744/chasten-detektiv-respektpleven

Частен детектив Респект/В.Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66743/chasten-detektiv-respektvtyrnovo

Частен детектив Респект/Пловдив
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66742/chasten-detektiv-respektplovdiv

Частен детектив Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66741/chasten-detektiv-respektruse

Частен детектив Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
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http://obiavidnes.com/obiava/66740/chasten-detektiv-respektruse

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66739/chasten-detektiv-respektpleven

Частен детектив Респект/В.Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66738/chasten-detektiv-respektvtyrnovo

Частен детектив Респект/Пловдив
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66737/chasten-detektiv-respektplovdiv

Частен детектив Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66736/chasten-detektiv-respektruse

Предлагаме на Вашето внимение нови бензин-газ четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR /
Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване:Генератора е оборудван с акумулатор,
дистанционно управление и магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 48кг. Поддържаме всички резервни части
/без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили. Доставяме
навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла България е до 35 лв. и се заплаща от
купувача при получаването на генератора.Продажби на едро на всички модели монофазни и трифазни
генератори,инверторни генератори,инверторни електрожени и много други.Разгледайте всички артикули които

Страница 16/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.08.2013

предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/66735/predlagame-na-vasheto-vnimenie-novi-benzin-gaz-chetiritaktovi-generatori-bulpower

БЕНЗИНОВ Мофозен Генератор 3,5 KW, СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО
Предлагаме на Вашето внимение нови бензин-газ четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR /
Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване:Генератора е оборудван с акумулатор,
дистанционно управление и магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 48кг. Поддържаме всички резервни части
/без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили. Доставяме
навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла България е до 35 лв. и се заплаща от
купувача при получаването на генератора.Продажби на едро на всички модели монофазни и трифазни
генератори,инверторни генератори,инверторни електрожени и много други.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/66734/benzinov-mofozen-generator-35-kw-starter-i-distancionno

БЕНЗИНОВ Мофозен Генератор 3,5 KW, СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО
Предлагаме на Вашето внимение нови бензин-газ четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR /
Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване:Генератора е оборудван с акумулатор,
дистанционно управление и магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 48кг. Поддържаме всички резервни части
/без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили. Доставяме
навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла България е до 35 лв. и се заплаща от
купувача при получаването на генератора.Продажби на едро на всички модели монофазни и трифазни
генератори,инверторни генератори,инверторни електрожени и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/66733/benzinov-mofozen-generator-35-kw-starter-i-distancionno

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66732/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
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посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66731/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66730/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/66729/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66728/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/66727/sigurna-rabota

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
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Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66726/lyatna-promociya-v-luksozen-hotel

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66725/lyatna-promociya-v-luksozen-hotel

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66724/lyatna-promociya-v-luksozen-hotel

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66723/lyatna-promociya-v-luksozen-hotel

0882551735. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация.обръщане покрай pvc
дограма и в
***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топл оизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидар ия.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
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http://obiavidnes.com/obiava/66722/0882551735-fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka-lateks-toploizolaciyaobryshtane-po

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66721/lyatna-promociya-v-luksozen-hotel

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/66720/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/66434/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/66432/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/66719/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Търсим пазач - портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/66718/tyrsim-pazach---portier

Търсим пазач - портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
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Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/66717/tyrsim-pazach---portier

Търсим пазач - портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/66716/tyrsim-pazach---portier

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66715/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на руски
език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66714/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на
езика, и акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Цена: 10 лева на учебен час
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66713/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66712/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66711/finski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Цена: 10 лева на
учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66710/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Svenska for nyborjare. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
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слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66709/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66708/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66707/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
немски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66706/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
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процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66705/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена:
10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66704/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66703/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Предлагам РИБАРНИК
Здравейте,
Имам взет под наем /наем 25лв.на мес./ за десет години рибарник / упи-17000кв.м. в момента не е зарибен/ и се намира в
Пловдивска област.За съжаление плана които имах пропадна и сега не знам какво да го правя този рибарник.Ако някой
има интерес да го работим заедно нека се обади тел.0888/592-661 за да го обсъдим.
http://obiavidnes.com/obiava/66702/predlagam-ribarnik

Предлагам РИБАРНИК
Здравейте,
Имам взет под наем /наем 25лв.на мес./ за десет години рибарник / упи-17000кв.м. в момента не е зарибен/ и се намира в
Пловдивска област.За съжаление плана които имах пропадна и сега не знам какво да го правя този рибарник.Ако някой
има интерес да го работим заедно нека се обади тел.0888/592-661 за да го обсъдим.
http://obiavidnes.com/obiava/66701/predlagam-ribarnik

Предлагам РИБАРНИК
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Здравейте,
Имам взет под наем /наем 25лв.на мес./ за десет години рибарник / упи-17000кв.м. в момента не е зарибен/ и се намира в
Пловдивска област.За съжаление плана които имах пропадна и сега не знам какво да го правя този рибарник.Ако някой
има интерес да го работим заедно нека се обади тел.0888/592-661 за да го обсъдим.
http://obiavidnes.com/obiava/66700/predlagam-ribarnik

Предлагам РИБАРНИК
Здравейте,
Имам взет под наем /наем 25лв.на мес./ за десет години рибарник / упи-17000кв.м. в момента не е зарибен/ и се намира в
Пловдивска област.За съжаление плана които имах пропадна и сега не знам какво да го правя този рибарник.Ако някой
има интерес да го работим заедно нека се обади тел.0888/592-661 за да го обсъдим.
http://obiavidnes.com/obiava/66699/predlagam-ribarnik

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66698/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66697/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66696/predlagam-da-rabotim-zaedno

Инкубатори - лятна промоция
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Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. Стартирахме и различни любопитни промоции,
както и лятна томбола с интересни награди (Всички наши клиенти от 01.08 до 10.09 участват). Подробности, както и
идруга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0887765216, 0876709831
inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66695/inkubatori---lyatna-promociya

GSM клониране
Уреда записва и възпроизвежда разговорите проведени от клонирания GSM.
http://obiavidnes.com/obiava/66694/gsm-klonirane

Eлектровъдицa
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66693/elektrovydica

Заеми до 5000 лв.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
0882081514 zaemite@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66692/zaemi-do-5000-lv

Работа в Малта
Работа в Малта (Valletta) - козметика, класически масаж,акупресура, рефлексотерапия, маникюр, педикюр нокопластика,
обща работа в кухня. Дистанционен, ускорен курс за специaлностите ласически масаж,акупресура, рефлексотерапия,
маникюр,
педикюр нокопластика и съдействие за получаване на свидетелство за придобита квалификация.
http://obiavidnes.com/obiava/66691/rabota-v-malta

БИЗНЕС-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИИ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА,ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ" е създадена с цел да предоставя висококачествени правни услуги, като по този
начин съдейства на български и чуждестранни корпоративни клиенти за установяването и развитието на един успешен
бизнес в съответния пазарен сектор. Винаги се стремим да предоставяме първокласни и прагматични правни решения,
които често са съчетани с не традиционен и иновативен юридически подход.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на /фирми със задължения/дялове и
акции.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ! !
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
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http://obiavidnes.com/obiava/66690/biznes-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИИ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА,ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ" е създадена с цел да предоставя висококачествени правни услуги, като по този
начин съдейства на български и чуждестранни корпоративни клиенти за установяването и развитието на един успешен
бизнес в съответния пазарен сектор. Винаги се стремим да предоставяме първокласни и прагматични правни решения,
които често са съчетани с не традиционен и иновативен юридически подход.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на /фирми със задължения/дялове и
акции.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ! !
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/66689/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59392346)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59392346), четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4GHz, HD LED Display & AMD 8750M
2GB (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 1TB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/66688/156-3962-cm-lenovo-g510-59392346

15.6" (39.62 cm) Lenovo Y510 (59390541)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y510 (59390541), четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GT 755M 2GB (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 1TB, 2xUSB3.0, DOS, 2.56kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/66687/156-3962-cm-lenovo-y510-59390541

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/66686/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich
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Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66685/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/66684/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/66683/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/66682/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ASRock G31M-GS R2.0
ASRock G31M-GS R2.0, G31, S775, DDR2, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan1000, SATA, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/66681/asrock-g31m-gs-r20

Батерии 2 x FUJICELL Alkaline AAA
Батерии 2 x FUJICELL Alkaline AAA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/66680/baterii-2-x-fujicell-alkaline-aaa

Зарядно у-во FUJICELL HC1900F бързо зарядно за 2/4 батерии AAA/AA
Зарядно у-во FUJICELL HC1900F бързо зарядно за 2/4 батерии AAA/AA, 12V/220V, LCD дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/66679/zaryadno-u-vo-fujicell-hc1900f-byrzo-zaryadno-za-24-baterii-aaaaa

Вентилатор 40mm
Вентилатор 40mm, Evercool EC4010M12EA
http://obiavidnes.com/obiava/66678/ventilator-40mm

СПЕЦИАЛНИ Летни промоции - хотел АКВАЯ*** (В. Търново)
Хотел АКВАЯ *** е един от най – добрите хотели във В. Търново, който се намира в центъра на старата столица. Ние
Ви предлагаме специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова
механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
В нашият сайт можете да разгледате подробно всички предлагани оферти и промоции - http://akvaya.com/
Една от нашите оферти е:
Единична стая – 42 лв
Двойна стая – 49 лв
В цената са включени безплатен парникг, открит басейн, фитнес, WI-FI интернет и ДДС.
Хотелът разполага също така и с допълнителни услуги, които се доплащат – сауна, джакузи, билярд, джаги и тенис на
маса.
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
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http://obiavidnes.com/obiava/66677/specialni-letni-promocii---hotel-akvaya-v-tyrnovo

ПОДАРЪК: НОЩУВКА - Хотел АКВАЯ*** (В. Търново)
Хотел АКВАЯ *** е един от най – добрите хотели във В. Търново, който се намира в центъра на старата столица. Ние
Ви предлагаме специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова
механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
В нашият сайт можете да разгледате подробно всички предлагани оферти и промоции - http://akvaya.com/
Една от нашите оферти е:
След ДВЕ ПОРЕДНИ НОЩУВКИ можете да ползвате БЕЗПЛАТНО ТРЕТА !
В цената са включени закуска, безплатен парникг, открит басейн, фитнес и WI-FI интернет, ДДС.
Хотелът разполага също така и с допълнителни услуги, които се доплащат – сауна, джакузи, билярд, джаги и тенис на
маса.
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/66676/podaryk-noshtuvka---hotel-akvaya-v-tyrnovo

Детективска агенция Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66675/detektivska-agenciya-respektpleven

Детективска агенция Респект/Велико Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66674/detektivska-agenciya-respektveliko-tyrnovo

Детективска агенция Респект/Пловдив
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66673/detektivska-agenciya-respektplovdiv

Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
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др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66672/detektivska-agenciya-respektruse

Курсове и частни уроци по английски език
Курсове и частни уроци по английски език в София, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Предлагаме
Ви индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за матура,
кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски антикризисни цени!
Програмите ни по английски език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/66671/kursove-i-chastni-uroci-po-angliyski-ezik

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66670/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66669/detektivska-agenciya-anagrama

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
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анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66668/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54833/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Транспортни услуги, товарни превози в гр София и страната, превоз на покъщнина, мебели,
багаж, офис оборудване и стоки от митници, борси, магазини.Експресно обслужване.Опитен
шофьор. 0897306790
Транспортни услуги, товарни превози в гр София и страната, превоз на покъщнина, мебели, багаж, офис оборудване и
стоки от митници, борси, магазини.Експресно обслужване.Опитен шофьор. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/66667/transportni-uslugi-tovarni-prevozi-v-gr-sofiya-i-stranata-prevoz-na-pokyshtnina-

Хамали София 0897306790
Нашата дейност е фокусирана основно в хамалските и товаро-разтоварни услуги - преместване на жилища и офиси,
пиана, каси, апаратура, техника, както и извършване на транспортни услуги в София и страната. В нашата фирма
работят предимно млади, образовани и коректни хамали със значителен стаж в хамалските услуги, които с лекота се
справят във всяка една ситуация. Политиката ни е свързана с изграждането на цялостни хамалски услуги, като по този
начин се стремим да задоволим всички Ваши потребности.
Нашите услуги наблягат върху следните основни етапи: Ефективност - бърза и навременна реакция към изискванията на
нашите клиенти, изчерпателна информация за всяко допитване, бързо изпълнение на предлаганите услуги, добро
отношение, обучени и опитни хамали готови да Ви посъветват по всяко време на процеса и да се справят с всякакви
препятствия с цел да се сведе до минимум усилията и срока на изпълнение.
http://obiavidnes.com/obiava/66666/hamali-sofiya-0897306790

Преместване на пиано.Транспорт. опит. по всяко време. 0899251143
Преместване на пиано.Транспорт. опит. по всяко време. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/66665/premestvane-na-pianotransport-opit-po-vsyako-vreme-0899251143

Извозване на строителни отпадъци, дървения, мебели, клони, храсти, битови електроуреди,
Самосвал - Контейнер 0887192094
Извозване на строителни отпадъци, дървения, мебели, клони, храсти, битови електроуреди, Самосвал - Контейнер
0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/66664/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-dyrveniya-mebeli-kloni-hrasti-bitovi-elektr
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Хамали София, Хамали Студенти, Хамали, хамалски услуги, преместване на пиана, каси,
апаратура, рояли, апартаменти, офиси. 0899251143
Хамали София, Хамали Студенти, Хамали, хамалски услуги, преместване на пиана, каси, апаратура, рояли, апартаменти,
офиси. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/66663/hamali-sofiya-hamali-studenti-hamali-hamalski-uslugi-premestvane-na-piana-ka

Преместване на метални и огнеупорни Каси, Сейф, медицинска апаратура и техника, машини,
Товарен Транспорт.Професионален екип. 0898529009
Преместване на метални и огнеупорни Каси, Сейф, медицинска апаратура и техника, машини, Товарен
Транспорт.Професионален екип. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/66662/premestvane-na-metalni-i-ogneuporni-kasi-seyf-medicinska-aparatura-i-tehnika-

Пренасяне на пиана, професионално, Свържете се с нас По Всяко Време. 0898529009
Пренасяне на пиана, професионално, Свържете се с нас По Всяко Време. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/66661/prenasyane-na-piana-profesionalno-svyrjete-se-s-nas-po-vsyako-vreme-0898529009

Транспортни услуги, товарен превоз в София на ниски цени с падащ борд, превоз на всякакви
стоки и товари, хамалски услуги с опит. 0888620269
Транспортни услуги, товарен превоз в София на ниски цени с падащ борд, превоз на всякакви стоки и товари, хамалски
услуги с опит. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/66660/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-v-sofiya-na-niski-ceni-s-padasht-bord-prevoz-na

Почистване на Мазета, Чистене на Тавани, Двор, Складове, Гаражи, Извозване На Мебели,
Строителни отпадъци, Почистване на отпадъци. 0888/620269
Почистване на Мазета, Чистене на Тавани, Двор, Складове, Гаражи, Извозване На Мебели, Строителни отпадъци,
Почистване на отпадъци. 0888/620269
http://obiavidnes.com/obiava/66659/pochistvane-na-mazeta-chistene-na-tavani-dvor-skladove-garaji-izvozvane-na-me

Хамалски услуги София, Транспортни услуги, Пренос на дома, офиса, мебели, пиана, каси.
02/825-81-23
Хамалски услуги София, Транспортни услуги, Пренос на дома, офиса, мебели, пиана, каси. 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/66658/hamalski-uslugi-sofiya-transportni-uslugi-prenos-na-doma-ofisa-mebeli-piana

Хамали София, Хамали Студенти, Преместване на офис, жилища, Товарен превоз - товарене и
разтоварване на достъпни цени. 0888620269
Хамали София, Хамали Студенти, Преместване на офис, жилища, Товарен превоз - товарене и разтоварване на достъпни
цени. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/66657/hamali-sofiya-hamali-studenti-premestvane-na-ofis-jilishta-tovaren-prevoz---tov

Хамали, Хамалски услуги, ниски цени, пренасяне и транспорт на мебели, багаж, офиси, жилища,
пиана, каси, качествено, коректност, 02/825-81-23
Хамали, Хамалски услуги, ниски цени, пренасяне и транспорт на мебели, багаж, офиси, жилища, пиана, каси, качествено,
коректност, 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/66656/hamali-hamalski-uslugi-niski-ceni-prenasyane-i-transport-na-mebeli-bagaj-ofi

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
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1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66655/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66654/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/66653/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
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http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/66652/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521, N1508 двуядрен Intel® Celeron® 1007U 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 320GB,
Linux, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/66651/156-3962-cm-dell-inspiron-3521

500GB
500GB, Toshiba, SATA 6Gb/s, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm), 7mm
http://obiavidnes.com/obiava/66650/500gb-toshiba-sata-6gbs-5400rpm-8mb-25-635-cm-7mm

Чанта HAMA
Чанта HAMA, "Sportsline Bordeaux" (101094), до 17.3" (43.94 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/66649/chanta-hama

27" (68.58 cm) Acer S275HLbmii IPS Panel
27" (68.58 cm) Acer S275HLbmii IPS Panel, FULL HD LED 6ms 100 000 000:1 250cd/m2, 2xHDMI, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/66648/27-6858-cm-acer-s275hlbmii-ips-panel

Преходник 2 x 3
Преходник 2 x 3,5mm stereo jack (ж) -> 3,5mm stereo jack (м), HAMA
http://obiavidnes.com/obiava/66647/prehodnik-2-x-3

Преходник HDMI (ж) -> micro HDMI (м)
Преходник HDMI (ж) -> micro HDMI (м), HAMA
http://obiavidnes.com/obiava/66646/prehodnik-hdmi-j---micro-hdmi-m

Инкубатори -лятна промоция
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. Стартирахме и различни любопитни промоции,
както и лятна томбола с интересни награди ( Всички наши клиенти до01.08 до 10.09 участват). Подробности, както и
идруга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0887765216, 0876709831
inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66645/inkubatori--lyatna-promociya

Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна.
Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна.
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/66567/kupuvam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-ili-na-asfalt-v-cyalata-strana

Писмени преводи от и на финландски език
НОВ ВЕК е специализирана агенция за преводи и легализация. Нашата цел е да подпомогнем и улесним комуникацията
между хората, говорещи различни езици. Услугите ни включват: Заверки и Легализация на лични и официални фирмени
документи във всички държавни институции и посолства на Р. България;Заверки на официални документи с АПОСТИЛ
от Консулски отдел на МвнР; Заверки от Консулски отдел на преводи, изготвени от заклети / лицензирани преводачи на
фирмата; Устни преводи пред нотариус; Преводи при делови преговори и неофициални срещи, презентации и семинари. За
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повече информация и поръчки заповядайте на следния адрес:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 0895 60 71 507; 02/49 00 756
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/66644/pismeni-prevodi-ot-i-na-finlandski-ezik

Легализация на Удостоверение за раждане
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводачески услуги на документи от и за
чужбина. Разполагаме с лицензирани преводачи на повече от 30 езика като френски, немски, английски, чешки, полски,
словенски, гръцки. Осигуряваме заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични и официални фирмени документи във
всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на
следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/66643/legalizaciya-na-udostoverenie-za-rajdane

Преводи от НОВ ВЕК с украински език
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводачески услуги на документи от и за
чужбина. Разполагаме с лицензирани преводачи на повече от 30 езика като френски, немски, английски, чешки, полски,
словенски, гръцки. Осигуряваме заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични и официални фирмени документи във
всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на
следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/66642/prevodi-ot-nov-vek-s-ukrainski-ezik

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
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ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66641/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-0888400413

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ ИВАН ИВАНОВ-ДЕТЕКТИВСК
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66640/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivska-agenciya-fox

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Бургас,Несебър,Ямбол
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
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на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66639/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasnesebyryambol

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Бургас,Несебър,Ямбол
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66638/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasnesebyryambol

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
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услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66637/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

канцеларски материали, офис техника и мебели.
ОФИС ИДЕЯ ООД е нова модерна компания, основана в началото на 2012 г. с основна търговска дейност - продажба и
внос на канцеларски материали, офис техника и мебели.
www.officeidea.bg
0879 815 984
http://obiavidnes.com/obiava/66636/kancelarski-materiali-ofis-tehnika-i-mebeli

Частни уроци от I до XII клас в София
Частни уроци по всички дисциплини за ученици от I до XII клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Кандидатстудентски уроци в София. Частни уроци за матура и кандидат-студенти в София. Индивидуални и в група!
Посетете ни на официалната ни уеб-страница: http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/66635/chastni-uroci-ot-i-do-xii-klas-v-sofiya

НАДЕЖДА 2000 ЕООД
НАДЕЖДА 2000 ЕООД произвежда серия здравословни хлябове и приготвя кетъринг. Компанията ползва своя
хлебопекарна , пече закуски, пици, сандвичи, пити, погачи. Пловдив, ул.Заводска 4,032676525
http://obiavidnes.com/obiava/66634/nadejda-2000-eood

Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва
Цени!0878907360,029737707 Румен Радев

отпадъците,

ВИК

и

Довършителни

работи

http://obiavidnes.com/obiava/66464/kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-vik-i-dovyrshitelni-raboti-na-niski-ceni

Еротична линия 090 36 30 14
Денонощна Еротична Линия - набери 090 36 30 14 или изпрати СМС на 191919 с първа дума - 110 skype !!!!
http://obiavidnes.com/obiava/66633/erotichna-liniya-090-36-30-14

Детективска агенция Хамелеон-Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
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тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66632/detektivska-agenciya-hameleon-izvyrshva-uslugi-na-teritoriyata-na-cyalata-strana

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66631/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/66630/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66629/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи ,качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
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Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66628/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

МАТЕМАТИКА – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по математика. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66627/matematika--podgotovka-za-matura

НЕМСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по немски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците и
преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66626/nemski-ezik---podgotovka-za-matura

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по английски език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66625/angliyski-ezik---podgotovka-za-matura

ИСПАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
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Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66624/ispanski-ezik---podgotovka-za-matura

ФРЕНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
тел. 02 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66623/frenski-ezik---podgotovka-za-matura

Подготовка за матурата по италиански език
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по италиански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02 8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66622/podgotovka-za-maturata-po-italianski-ezik

ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за кандидат - гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66621/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-kandidat---gimnazisti

ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА за кандидат - гимназисти
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Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66620/podgotovka-po-matematika-za-kandidat---gimnazisti

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ София
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66619/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Пловдив
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66618/detektivska-agenciya-star-0885350440-plovdiv

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Бургас
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
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- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66617/detektivska-agenciya-star-0885350440-burgas

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Варна
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66616/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

Товарен транспорт в София
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66615/tovaren-transport-v-sofiya

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
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0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66614/tovarni-prevozi

Собственик продава разширена хотелска стая в Созопол на 150 м. от морето!!!!!!!!
Собственик продава разширена хотелска стая с място за кухня в Созопол. Застроена площ – 20,25 кв.м.
Общи части – 1,86 кв.м. Ет. 2.
Възможна замяна за джип или автомобил с доплащане до 15 000 лв. от моя страна.
http://obiavidnes.com/obiava/66613/sobstvenik-prodava-razshirena-hotelska-staya-v-sozopol-na-150-m-ot-moreto

Заменям парцел от 5.6 дка след “Аксаковска панорама” на ГП Варна-Добрич!!!!!!
Заменям парцел от 5.6 дка след “Аксаковска панорама” на ГП Варна-Добрич 100 м. лице, за джип или автомобил около
25 000 лв. Възможно доплащане от моя страна.
http://obiavidnes.com/obiava/66612/zamenyam-parcel-ot--56-dka--sled-aksakovska-panorama-na-gp-varna-dobrich

Собственик дава под наем къща във вилна зона Осеново!!!!!!!!!!
Давам под наем къща във вилна зона Осеново, на 12 км. от Варна 90 кв. м. двор, 600 кв. метра , гараж - 50 кв.м.,с ролетна
врата и дистанционно за 2 автомобила, нов покрив, нова пластмасова дограма- червен дъб, италианска хидрофорна
уредба с 3 кубични метра цистерна,ограда с циментови блокчета с ковано желязо. Собствен кът с барбекю.
http://obiavidnes.com/obiava/66611/sobstvenik-dava-pod-naem-kyshta-vyv-vilna-zona-osenovo

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56708/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
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Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53335/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66346/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/51624/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Бояджийски услуги,София,цени, боядисване с латекс,цени,
0988-966-337
Боядисване с латекс,цени, София - кв.м. - Бояджийски услуги,София,цени,
Боядисване с латекс,цени София - кв.м. - Бояджийски услуги,София,цени:
от майстор, работим само като бояджий.Предлагаме услугата както с ваш
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така и с наш латекс. Безплатен оглед. цени на място при
договаряне на ремонта. Ние предлагаме услугата вие избирате с какво
можем да сме ви полезни. Пребоядисване освежаване освежителни
ремонти на жилища офиси и др.
Работим чисто и качествено на добри цени,
http://obiavidnes.com/obiava/66610/boyadjiyski-uslugisofiyaceni-boyadisvane-s-lateksceni

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -350лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/66609/detoksikator

Превоз на покъщнина на НАЙ - ДОБРИ ЦЕНИ !ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - София, страната и
чужбина - МИКРОБУСИ, КАМИОНИ до 3 тона. 0877663995 / 0898874253 / 02/4890390
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66608/prevoz-na-pokyshtnina-na-nay---dobri-ceni-tovarni-prevozi---sofiya-stranata-i-chuj

13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX31LA-R5024H +подарък чанта
13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX31LA-R5024H +подарък чанта, двуядрен Haswell Intel® Pentium® 4500U 1.8/3.0GHz, HD+
LED Display (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8, 1.4kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/66607/133-3378-cm-asus-zenbook-ux31la-r5024h-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) матрица за лаптоп
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15.6" (39.62 cm) матрица за лаптоп, HD 1366x768 pix, LED, LP156WH4 (TL)(N2), гланц
http://obiavidnes.com/obiava/66606/156-3962-cm-matrica-za-laptop

500GB
500GB, Seagate, SATA 6Gb/s, 5400rpm, 16MB, 2.5" (6.35 cm), 7mm
http://obiavidnes.com/obiava/66605/500gb-seagate-sata-6gbs-5400rpm-16mb-25-635-cm-7mm

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/66604/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi

Частна детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66603/chastna-detektivska-agenciya-foks--korporativno-razsledvane
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ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/66602/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/66601/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66600/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/66599/sigurna-rabota

Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/66598/kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-vik-i-dovyrshitelni-raboti-na-niski-ceni

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66597/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
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курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена:
10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66596/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66595/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
немски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66594/nemski-ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66593/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66592/frenski--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Svenska for nyborjare. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66591/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Цена: 10 лева на
учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66590/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на турски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66589/turski--ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66588/finski-ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66587/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

Уроци по испански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66586/uroci-po-ispanski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

БИ СИ СИ ХАНДЕЛ – производство на млечни продукти
БИ СИ СИ ХАНДЕЛ е с главна дейност производство на млечни готови готови продукти от краве мляко, овче мляко и
биволско мляко. Широк избор от сирена и кашкавали. Традиционно бяло саламурено сирене Елена, пастьоризирано прясно
мляко с различно маслено съдържание, висококачествено кисело мляко Елена. Млечни напитки във всякакви разфасовки от
0,2 до 16 кг. Офис на фирмата: гр. Елена, ул. Трети март 19, 06151/ 6368, 0887 097 329.
http://obiavidnes.com/obiava/66585/bi-si-si-handel--proizvodstvo-na-mlechni-produkti

Уроци по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66584/uroci-po-frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Уроци по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66583/uroci-po-italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66582/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66581/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66580/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66579/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективски Услуги Детективска Агенция Дискрет-0888116420
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/66578/detektivski-uslugi-detektivska-agenciya-diskret-0888116420

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66577/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС,ЦЕНИ КВ.М. ОТ МАЙСТОР- БЯЛО, ЦВЕТНО
0988-966-337
Лято 2013 боядисване с латекс, цени, кв.м.на място. Облепване опаковане,безплатно..-пребоядисване освежаване,
ремонтни услуги на жилища офиси и др.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ вие избирате с какво можем да сме ви полезни
Работим само като бояджии чисто и качествено
на добри цени на място, до завършени окончателен вид.
Отстраняване на пукнатини
дребно подкорущено и петна от влага безплатно.
Боядисване с всички видове бои, латекс блажно лакове.
При необходимост прешпакловане с всички видове шпакловки
според конкретния случаи за постигане наи доброто
качество удовлетворяващо клиента.
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http://obiavidnes.com/obiava/66576/boyadisvane-s-lateksceni-kvm-ot-maystor--byalo-cvetno

Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна.
Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна.
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/66575/kupuvam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-ili-na-asfalt-v-cyalata-strana

Курсове по НЕМСКИ ЕЗИК в Център МаксимА – Стара Загора! Сега с 15% отстъпка !
Център за образование и наука МаксимА организира курсове по Немски език I-IV ниво - 100 учебни часа /за ниво/. Изучава
се по много добра немска система THEMEN AKTUEL. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и
области. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са
филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест
в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени,
отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/66574/kursove-po--nemski-ezik--v-centyr-maksima--stara-zagora-sega-s-15-otstypka-

Курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в Център МаксимА – Стара Загора! С 15 %ОТСТЪПКА !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти нови групи по Английски език I-V ниво. Изучава се по
утвърдена Оксфордска система на обучение – NEW HEADWAY / езика се изучава както граматически така и лексикално/.
Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с
богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/66573/kursove-po-angliyski-ezik-v-centyr-maksima--stara-zagora-s-15-otstypka-

Курс по Френски език в Център МаксимА ! ОТСТЪПКИ !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти нови групи по Френски език I-III ниво. Изучава се по
утвърдена система на обучение - CAMPUS. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области.
Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани
преподаватели – филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/66572/kurs-po-frenski-ezik-v-centyr-maksima--otstypki-

Eзикови курсове в Център Максима – Стара Загора ! С 15% ОТСТЪПКА !!!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате над 10 езика - английски, немски,
френски, испански, италиански, гръцки, турски, руски и др. С висок стандарт на преподаването, осигурен от
квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база. Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от
курсистите. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на
таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за
владеене на езика според Европейската езикова рамка! Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и други.
Отстъпка при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/66571/ezikovi-kursove-v-centyr-maksima--stara-zagora---s-15-otstypka-

Компютърни курсове по програма ,, Аз мога повече” !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти безплатни компютърни курсове ( ключова
компетентност 4 – дигитална компетентност) по програма ,,Аз мога повече’’:
1.
2.
3.
4.
5.

Компютърна грамотност 1-ниво ( Windows, Word, Excel, Internet )
Компютърна грамотност 2-ниво (Windows, Word, Excel, Power Point, Access )
Офис асистент ( Word, Excel, Access, Power Point, Outlook )
Adobe Photoshop, CorelDraw
Графичен и Уеб дизайн

Малки групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/66570/kompyutyrni-kursove-po-programa--az-moga-poveche-

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/66569/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Предлагаме шпионска техника
Предлагаме шпионска техника .
GSM 0882081495
Skype - elektronvt
doxy100@abv.bg
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http://bond.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66568/predlagame-shpionska-tehnika

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/66566/da-selekt-detektivska-agenciya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/64536/schetovodna-agenciya-prima-selekt

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/64700/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ от Вносителя
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
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Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/66565/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ от Вносителя
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/66564/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/66563/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/66562/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
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влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/66561/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/66560/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
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Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/66559/ventilator--s-vodna-mygla

Квантов анализатор - Биоскенер 39 Теста на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 39 Теста на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН ИНТЕРФЕЙС НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/66558/kvantov-analizator---bioskener-39-testa-na-bylgarski-ezik

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/66557/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad HD7
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad HD7, таблет, зелен, четириядрен ARM Cortex-A7 1.2GHz, сензорен IPS екран, 1GB RAM,
16GB вградена памет & microSD слот, 802.11n, 2x camera, Android 4.2, 303g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/66556/7-1778-cm-asus-memo-pad-hd7

Razer DeathAdder™ Black Edition
Razer DeathAdder™ Black Edition, оптична (3500dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/66555/razer-deathadder-black-edition

USB HUB 4xUSB3.0
USB HUB 4xUSB3.0, HAMA (53243)
http://obiavidnes.com/obiava/66554/usb-hub-4xusb30

Дизелови генератори FOGO 480-500-520kW(кВ), 600kVA агрегат за ток DOOSAN FD600
Предлагаме нов дизелов генератор FOGO - Полша с изходна максимална мощност 660kVA/528kW и номинална мощност
600kVA/480kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател DOOSAN (DAEWO). Има
вграден резервоар дневна дажба 700 литра осигуряващ 6часа автономия при 75% натоварване.Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 10 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66553/dizelovi-generatori-fogo-480-500-520kwkv-600kva-agregat-za-tok-doosan-fd600
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Дизелови генератори FOGO 400-420-440kW/кВ, агрегат за ток DOOSAN 500kVA FD500
Предлагаме нов дизелов генератор FOGO - Полша с изходна максимална мощност 550kVA/440kW и номинална мощност
500kVA/400kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател DOOSAN (DAEWO). Има
вграден резервоар дневна дажба 700 литра осигуряващ 8 часа автономия при 75% натоварване.Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 10 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66552/dizelovi-generatori-fogo-400-420-440kwkv-agregat-za-tok-doosan-500kva-fd500

агрегати за ток FOGO 380/400/410kW(кВ), дизелов генератор DOOSAN FD480 480kVA
Предлагаме нов дизелов генератор FOGO - Полша с изходна максимална мощност 520kVA/416kW и номинална мощност
474kVA/379kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател DOOSAN (DAEWO). Има
вграден резервоар дневна дажба 700 литра осигуряващ 10 часа автономия при 75% натоварване.Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 10 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66551/agregati-za-tok-fogo-380400410kwkv-dizelov-generator-doosan-fd480-480kva

агрегати за ток FOGO 320/340/350kW(кВ), дизелов генератор DOOSAN FD400 400kVA/320kW
Предлагаме нов дизелов генератор FOGO - Полша с изходна максимална мощност 440kVA/352kW и номинална мощност
400kVA/320kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател DOOSAN (DAEWO). Има
вграден резервоар дневна дажба 700 литра осигуряващ 12 часа автономия при 75% натоварване.Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 10 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66550/agregati-za-tok-fogo-320340350kwkv-dizelov-generator-doosan-fd400-400kva32

агрегат за ток DOOSAN FD300 300kVA/240kW, дизелови генератори FOGO 240/250/260kW(кВ)
Предлагаме нов дизелов генератор FOGO - Полша с изходна максимална мощност 330kVA/264kW и номинална мощност
300kVA/240kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател DOOSAN (DAEWO). Има
вграден резервоар дневна дажба 515 литра осигуряващ 10 часа автономия при 75% натоварване.Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 10 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66549/agregat-za-tok-doosan-fd300-300kva240kw-dizelovi-generatori-fogo-240250260kw

агрегат за ток DOOSAN FD300 300kVA/240kW, дизелови генератори FOGO 240/250/260kW(кВ)
Предлагаме нов дизелов генератор FOGO - Полша с изходна максимална мощност 330kVA/264kW и номинална мощност
300kVA/240kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател DOOSAN (DAEWO). Има
вграден резервоар дневна дажба 515 литра осигуряващ 10 часа автономия при 75% натоварване.Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 10 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
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към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66548/agregat-za-tok-doosan-fd300-300kva240kw-dizelovi-generatori-fogo-240250260kw

агрегат за ток VOLVO FV250 250kVA/200kW, дизелови генератори FOGO 180/200/220kW(кВ)
Предлагаме нов дизелов генератор FOGO - Полша с изходна максимална мощност 275kVA/220kW и номинална мощност
250kVA/200kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател IVECO. Има вграден резервоар
дневна дажба 515 литра осигуряващ 10 часа автономия при 75% натоварване.Подходящ е както за аварийно така и за
постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и стартерен акумулатор.
Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 10 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции към агрегата: табло
АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS - „Цифрови Преносни
Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША. Допълнителни услуги: доставка
до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66547/agregat-za-tok-volvo-fv250-250kva200kw-dizelovi-generatori-fogo-180200220kw

агрегати за ток IVECO/FI200/200kVA/160kW, дизелови генератори FOGO 160/150/170kW/кВ
Предлагаме нов дизелов генератор FOGO - Полша с изходна максимална мощност 220kVA/176kW и номинална мощност
200kVA/160kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател IVECO. Има вграден резервоар
дневна дажба 315 литра осигуряващ 10 часа автономия при 75% натоварване.Подходящ е както за аварийно така и за
постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и стартерен акумулатор.
Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции към агрегата: табло АВР
с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS - „Цифрови Преносни
Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША. Допълнителни услуги: доставка
до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66546/agregati-za-tok-ivecofi200200kva160kw-dizelovi-generatori-fogo-160150170kw

агрегат за ток IVECO FI160 160kVA/128kW, дизелови генератори FOGO 120/130/140kW(кВ)
Предлагаме нов дизел агрегат за ток FOGO – Полша с изходна максимална мощност 176kVA/141kW и номинална
мощност 160kVA/128kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател IVECO. Има вграден
резервоар дневна дажба 315 литра осигуряващ 12 часа автономия при 75% натоварване.Подходящ е както за аварийно
така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и стартерен
акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад Опции към агрегата:
табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS - „Цифрови
Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША. Допълнителни услуги:
доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон за контакт: 0888/ 61
83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66545/agregat-za-tok-iveco-fi160-160kva128kw-dizelovi-generatori-fogo-120130140kw

дизелови генератори FOGO 90-95-100-110kW(кВ), агрегат за ток IVECO FI130 130kVA/104kW
Предлагаме нов дизел агрегат за ток FOGO – Полша с изходна максимална мощност 143kVA/114kW и номинална
мощност 130kVA/104kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател IVECO. Има вграден
резервоар дневна дажба 315 литра осигуряващ 10,9 часа автономия при 100% натоварване.Подходящ е както за аварийно
така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и стартерен
акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции към
агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66544/dizelovi-generatori-fogo-90-95-100-110kwkv-agregat-za-tok-iveco-fi130-130kva

дизелови генератори FOGO 80-85-86-87-88kW(кВ), агрегат за ток IVECO FI100 100kVA/80kW
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Предлагаме нов дизелов агрегат за ток FOGO – Полша с изходна максимална мощност 110kVA/88kW и номинална
мощност 100kVA/80kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател IVECO. Има вграден
резервоар дневна дажба 140 литра осигуряващ 10 часа автономия при 75% натоварване. Подходящ е както за аварийно
така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и стартерен
акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции към
агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66543/dizelovi-generatori-fogo-80-85-86-87-88kwkv-agregat-za-tok-iveco-fi100-100kva

дизелови генератори FOGO 55/60/65/66kW(кВ), агрегат за ток IVECO FI80 75kVA/60kW
Предлагаме нов дизел агрегат за ток FOGO – Полша с изходна максимална мощност 82.5kVA/66kW и номинална мощност
75kVA/60kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател IVECO. Има вграден резервоар
дневна дажба 210 литра осигуряващ 12.3 часа автономия при 100% натоварване. Подходящ е както за аварийно така и
за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и стартерен
акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции към
агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66542/dizelovi-generatori-fogo-55606566kwkv-agregat-za-tok-iveco-fi80-75kva60kw

дизелови генератори FOGO 48-49-50-51-52kW/кВ, агрегат за ток IVECO FI60 60kVA/48kW
Предлагаме нов дизел генератор за ток FOGO – Полша с изходна максимална мощност 66kVA/52,8kW и номинална
мощност 60kVA/48kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател IVECO. Има вграден
резервоар дневна дажба 210 литра осигуряващ 15,3 часа автономия при 100% натоварване. Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД”е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66541/dizelovi-generatori-fogo-48-49-50-51-52kwkv-agregat-za-tok-iveco-fi60-60kva48

дизелови генератори FOGO 40-41-42-43-44-45kW/кВ, агрегат за ток IVECO FI50 50kVA/40kW
Предлагаме нов дизелов агрегат за ток FOGO - Полша с изходна максимална мощност 55kVA/44kW и номинална мощност
50kVA/40kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател IVECO. Има вграден резервоар
дневна дажба 210 литра осигуряващ 16.7 часа автономия при 100% натоварване. Подходящ е както за аварийно така и
за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и стартерен
акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции към
агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66540/dizelovi-generatori-fogo-40-41-42-43-44-45kwkv-agregat-za-tok-iveco-fi50-50kva

дизелови генератори FOGO 30-31-32-33-34-35kW/кВ, агрегат за ток IVECO FI40 40kVA/32kW
Предлагаме нов трифазен дизел-генератор за ток FOGO – Полша с изходна максимална мощност 44kVA/35,2kW и
номинална мощност 40kVA/32kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател IVECO.
Има вграден резервоар дневна дажба 195 литра осигуряващ 18 часа автономия при 100% натоварване. Подходящ е както
за аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектоване с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS -

Страница 66/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.08.2013

„Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66539/dizelovi-generatori-fogo-30-31-32-33-34-35kwkv--agregat-za-tok-iveco-fi40-40kv

агрегати за ток FOGO 20-22-24-25-26kW/кВ, дизелов генератор IVECO FI30 30kVA/24kW
Предлагаме нов дизел-генератор за ток FOGO – Полша с изходна максимална мощност 33kVA/26,4kW и номинална
мощност 30kVA/24kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател IVECO. Има вграден
резервоар дневна дажба 131 литра осигуряващ 15,8 часа автономия при 100% натоварване. Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66538/agregati-za-tok-fogo-20-22-24-25-26kwkv--dizelov-generator-iveco-fi30-30kva24

Боядисване с латекс,цени, София Боядисване с латекс,
0988-966-337
Предлагаме услугата- Боядисване с латекс, цени, -бояджийски,
ремонти кв.м.- Боядисване с латекс, цени София, -Работим само като бояджии.
Предлагаме услугата както с ваш така и с наш латекс.
Облепване опаковане, отстраняване на пукнатини
и дребно поткорущено бесплатно. Бесплатен оглед. цени на място
Ние предлагаме вие избирате с какво можем да сме ви полезни.
- пребоядисване освежаване освежителни ремонти на жилища офиси и др.
При необходимост прешпакловане с всички видове шпакловки
според конкретния случаи за постигане наи доброто
качество удовлетворяващо клиента.
Работим чисто и качествено на добри цени,
при договаряне до завършени окончателен вид
http://obiavidnes.com/obiava/66537/boyadisvane-s-lateksceni-sofiya-boyadisvane-s-lateks

агрегати за ток FOGO 15-16-17-18kW(кВ), дизелов генератор MITSUBISHI FM20 20kVA/16kW
Предлагаме нов дизелов генератор FOGO - Полша с изходна максимална мощност 22kVA/17,6kW и номинална мощност
20kVA/16kW. Генератора е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател MITSUBISHI. Има вграден
резервоар дневна дажба 105 литра осигуряващ 17,5 часа автономия при 100% натоварване. Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66536/agregati-za-tok-fogo-15-16-17-18kwkv--dizelov-generator-mitsubishi-fm20-20kva

трифазни агрегати за ток FOGO 10-11-12-13kW(кВ), дизелов генератор MITSUBISHI FM15
15kVA/12kW
Предлагаме нов дизелов генератор FOGO – Полша с изходна максимална мощност 16,5kVA/13,3kW и номинална мощност
15kVA/12kW. Генераторът е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател MITSUBISHI. Има вграден
резервоар дневна дажба 105 литра осигуряващ 25,6 часа автономия при 100% натоварване. Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
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Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66535/trifazni-agregati-za-tok-fogo-10-11-12-13kwkv-dizelov-generator-mitsubishi-fm

агрегати за ток FOGO 7-8-9-10kW/кВ, дизелов генератор MITSUBISHI FM10 10kVA/8kW
Предлагаме нов дизел генератор ток FOGO - Полша с изходна максимална мощност 11kVA/8,8kW и номинална мощност
10kVA/8kW. Генераторът е с водозащитен и обезшумен кожух, използва дизелов двигател MITSUBISHI. Има вграден
резервоар дневна дажба 105 литра осигуряващ 33,8 часа автономия при 100% натоварване. Подходящ е както за
аварийно така и за постоянно електрозахранване. Окомплектован е с панел за ръчен стар, автоматичен прекъсвач и
стартерен акумулатор. Гаранция: 24 месеца. Срок на доставка: 5 работни дни. Цена е с ДДС, спрямо наш склад. Опции
към агрегата: табло АВР с контролер за автоматичен старт, подгревател на антифриза, колесар и други. Фирма DTS „Цифрови Преносни Системи ООД” е официален представител и сервиз на генераторите FOGO – ПОЛША.
Допълнителни услуги: доставка до обект, инсталация, направа на окабеляване, фундамент, въздуховоди и други. Телефон
за контакт: 0888/ 61 83 83.
http://obiavidnes.com/obiava/66534/agregati-za-tok-fogo-7-8-9-10kwkv-dizelov-generator-mitsubishi-fm10-10kva8kw

PIANO store – ACUSTICO! 160,Odrin Str.Sofia,Bulgaria. www.acusticobg.com Excellent Quality!
PIANO store – ACUSTICO! 160,Odrin Str.Sofia,Bulgaria. www.acusticobg.com Excellent Quality!
Piano center “Acustico” sells new and second-hand acoustic and digital pianos.
-All our instruments are of high quality, excellent sound characteristics, and attractive contemporary styles. You'll find a wide range
of sizes, finishes, and performance capabilities.
-All our instruments are IN STOCK so that you don’t have to wait.
-All instruments come with 5 years WARRANTY, FREE TUNING, and FREE TRANSPORTATION right to your home.
-Our PRICES are the lowest – guaranteed. Different payment options and financing are available. You can trust us.
-RENTING – of pianos and grand-pianos is also available. We rent instruments to hotels, schools, restaurants, parties, TV shows,
and others.
-We can TUNE and REPAIR your piano. You will like our professional and friendly services.
-You don’t like your old piano. No problem. We evaluate and buy used pianos.
-Call us anytime to set up an appointment or just drop in during regular store hours. Our experienced staff will be happy to show
you our inventory and to assist you with all your questions.
160, Odrin Str. Sofia, Bulgaria
Tel:00359887514046; 003598914053
www.acusticobg.com
028914053, 0887514046
www.acusticobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66533/piano-store--acustico-160odrin-strsofiabulgaria-wwwacusticobgcom-excelle

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
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издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66531/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66530/detektivska-agenciya-anagrama

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66529/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Септемврийски Празници в Полeница, Сандански!
Септемврийски Празници
във вилно селище „Изгрева”. Полeница, Сандански!
Ваканция в периода: 05-10.09.2013
Вилно селище е уникално по рода си и единственото от този тип в района на Сандански, известен с благоприятните си
климатични условия,които заедно с богатството от минерални извори с различна термалност и ниска минерализация,
правят мястото предпочитано за почивка през цялата година.
Името „Изгрева“ идва от прекрасните изгреви, които могат да се видят на това място.
Новопостроените Къщи за гости се намират само на 5 минути път с кола (2км) от центъра на най – слънчевия град в
България – Сандански!
Разположени са до вековни чинари на хълма над река Гушевица в село Поленица. От там се разкрива прекрасна гледка на
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север – към Пирин планина и връх Вихрен, на изток – към околните хълмове, над които гостите на комплекса могат да се
насладят на изгряващото слънце, на юг – местността Рупите, Беласица и Петрич.
Комплекса е от затворен тип с външно видео наблюдение и се състои от 5 къщи, всяка с обща площ около 140 кв. м. ,
подходяща за семейство или компания до 4 човека. Всяка къща разполага с едно парко – място (неохраняем паркинг),
безжичен интернет, централна климатизация и барбекю. На територията на вилното селище има паркова релакс зона,
която може да се ползва свободно от гостите.
ПАКЕТНИ ЦЕНИ
ТРИ НОЩУВКИ- 420 лв.
ЧЕТИРИ НОЩУВКИ- 540 лв.
ПЕТ НОЩУВКИ- 650 лв.
Всички посочени цени са в Лева на къща и включват:
• избраният брой нощувки
• безжичен интернет
• ползване на напълно обзаведена кухня
• ползване на барбекю
• ДДС
• туристическа такса
• едно място за паркиране
Допънителна информация:
Комплекс „Изгрева“ се състои от 5 къщи /Магнолия, Далия, Лилия, Радост,Романтика/ с възможности за настаняване в
отделни стаи, които са категоризари с 3 звезди като стаи за гости „Изгрева“ с решения на Община Сандански / № СПЕ
212, 213, 214, 215, 216, 217 от 09.07.2013 г./.
Посочените цени са за наем на вила за 4 човека. Има възможност и за резервация по цена на стая за 1 нощувка -130лв. на
вечер.
Условия за резервации: депозит в размер на една нощувка
Цените са еднакви за български и чуждестранни граждани.
http://obiavidnes.com/obiava/66528/septemvriyski-praznici--v-polenica-sandanski

Уикенд в Полeница, Сандански!
Уикенд в
Къщи за гости „ИЗГРЕВА“ ,
Полeница, Сандански!
Пакетна цена за къща : 305 лв
Пакетът е валиден от 01.09.2013 до 01.12.2013 г.
Всички посочени цени са в Лева на къща и включват:
• Две нощувки
• безжичен интернет
• ползване на барбекю
• ползване на напълно обзаведена кухня
• ДДС
• Туристическа такса
• Парко място
Посочената цена е за наем на къша за четири човека.
Условия за резервации:
При резервация: депозит в размер на първата нощувка
Има възможност и за резервация на една стая от къща за 2 нощувки -255 лв.
Цените са еднакви за български и чуждестранни граждани.
Цените са еднакви и през делнични и през уикенд дни.
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Цените не важат за периоди на официални празници.
Комплекс „Изгрева“ се състои от 5 къщи /Магнолия, Далия, Лилия, Радост,Романтика/ с възможности за настаняване в
отделни стаи, които са категоризари с 3 звезди като стаи за гости „Изгрева“ с решения на Община Сандански / № СПЕ
212, 213, 214, 215, 216, 217 от 09.07.2013 г./.
За повече информация разгледайте нашият уебсайт: www.izgreva-sandanski.com
Посетете ни във Facebook: https://www.facebook.com/Izgreva
http://obiavidnes.com/obiava/66527/uikend-v--polenica-sandanski

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66526/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66525/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска
Агенция
Инкогнито
Частен
БУРГАС,ВАРНА,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ БРЯГ,РАВДА
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
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-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66524/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

0877696928
-Частен
Търново,Пловдив,Бургас

Детектив

-

Детективска

Агенция

Инкогнито-Велико

Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66523/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-veliko-tyrnovoplovd

Разговорен курс по български език
Как да поздравя?
Как да попитам колко е часът?
Как да отида до летището?
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Ако си задавате тези и други въпроси от типа “Как да…?”, този курс е точно за Вас.
Курсът по български език “Как да…” е предназначен за чужденци, които живеят или пътуват в България. Чрез него
студентите ще получат основни знания по български език, които да приложат в разнообразни ежедневни ситуации. Ще
научат как да се представят, как да си наемат транспорт, как да проведат разговор по телефона или как да си поръчат
в ресторант. Цената е 250 лева. Продължителността е 50 часа. Два пъти в седмицата от 10.00 до 12.00 ч.
Ако искате да научите повече, не се колебайте да се свържете с нас:
Учебен център Орбис
гр. София, ул. Мизия, 19
тел. 02/8438363; 0898714456.
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66522/razgovoren-kurs-po-bylgarski-ezik

Курс по ШВЕДСКИ език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по шведски език, първо ниво по системата " Svenska for nyborjare!. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда необходимата
лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и четвъртък от
19.15 до 21.15 часа, общо 60 часа Цената на курса е 200 лева. Начало: 03.09.2013 г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66521/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в сряда и петък
от 18.30 до 20.30 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 04.09.2013г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66520/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

НЕДЕЛЕН КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по немски език по системата Themen aktuell, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда в неделя от 9.30 до 12.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 17.08.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/66519/nedelen-kurs-po-nemski-ezik--pyrvo-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Themen aktuell, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
03.09.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66518/kurs-po-nemski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по гръцки език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по гръцки език по системата Епикинонисте Елиника, първо ниво. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около
1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език.
Курсът се провежда сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 04.09.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66517/kurs-po-grycki-ezik-za-nachinaeshti

Курс по английски език – за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично –
сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 04.09
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66516/kurs-po-angliyski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, второ ниво. По време на обучението
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни
часа. Цена – 250 лв.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66515/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, първо ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 19.00 до 21.00 ч., всичко 80
учебни часа. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66514/kurs-po-rumynski-ezik--pyrvo-nivo

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/66513/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, ниво B1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
26.08.2013 г.
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Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66512/kurs-po-ispanski-ezik--b1

Дневен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
03.09.2013 г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66511/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало – 07.09.2013 г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66510/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

Пиано магазин Акустико. ПРЕЦИЗНО ПОДБРАНИ ПИАНА и РОЯЛИ. Вносител.
Пиано магазин Акустико. ПРЕЦИЗНО ПОДБРАНИ ПИАНА и РОЯЛИ. Вносител.

Предлагаме, огромно разнообразие от ПРЕЦИЗНО ПОДБРАНИ акустични и дигитални ПИАНА и РОЯЛИ с отлични
звукови характеристики, съвременен дизайн и достъпни цени.Богат ИЗБОР от марки, цветове и модели в НАЛИЧНОСТ.
- За всяко закупено от нас акустично пиано получавате – пет или десет години гаранция, безплатно акордиране и
безплатен транспорт до дома. Подарък столче за пиано, за ново акустично пиано или роял!
- Фирмата предлага достъпен и лесен начин за покупка на пиано на изплащане.
- Отдаване под наем на пиана и рояли.
ПОСЕТЕТЕ НИ, ВИЖТЕ пианата и роялите, ЧУЙТЕ техният звук, ИЗПРОБВАЙТЕ клавиатурата, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ
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изработката. Уверете се сами във възможностите и качествата им - ТЕ САМИ ГОВОРЯТ ЗА СЕБЕ СИ!
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС! Вносител!!!
*** ПРОДАЖБИ и ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА! ! !
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
Пиано магазин Акустико
София, ул.”Одрин”№160 / до бул.Сливница/
www.acusticobg.com
028914053 0887514046
acusticobg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66509/piano-magazin-akustiko-precizno-podbrani--piana-i-royali-vnositel

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски B1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66508/kurs-po-brazilski-portugalski-----b1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски A2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66507/kurs-po-brazilski-portugalski-----a2

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по бразилски португалски, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, събота от 9.30 до 12.30 часа. Цена 160 лв. Начало - 24.08.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66506/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, трето ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 60 часа, провежда се веднъж седмично (събота) от 10.00 до 14.20 часа. Цена 200 лв. Начало: 14. 09.
2013 г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66505/kurs-po-portugalski-ezik----v1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се три пъти седмично (понеделник, сряда и петък) от 18.00 до 20.40 часа. Цена
160 лв. Начало: 12. 08. 2013 г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66504/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

Неделен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1200 – 1500 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 50 часа, всяка неделя от 10.30 до 13.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 08.09.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66503/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti
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ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 27
август
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66502/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък, от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало-17.09.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66501/kurs-po-frenski-ezik--b1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира курс по френски език начално ниво по системата ECHO, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски
език. Цена 250 лв. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало:
18.09.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66500/kurs-po-frenski-ezik--a1

Неделен курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
22.09.2013г
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66499/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Съботен курс по италиански език А2
Учебен център Орбис предлага съботен курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителността на курса е 80 часа, провежда се в събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66498/syboten-kurs-po-italianski-ezik-a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. Курсът се провежда по системата Qui Italia. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа,
два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит. Начало: 23 септември 2013
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66497/kurs-po-italianski-ezik--b1

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови

Страница 80/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.08.2013

покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/66496/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги! Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно
понижава околната температура, повишава влажността, спомага за прогонването на нежеланите насекоми,
отстранява прах и вредни частици във въздуха. Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор
превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3 микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C.
Създава се приятен хладен бриз. Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a
съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/66495/ventilator-s-vodna-mygla

Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 варианта на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
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Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.co
http://obiavidnes.com/obiava/66494/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Виброплейт фитнес уред от ново поколение
Виброплейт фитнес уред от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/66493/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/66492/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66491/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Пловдив
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66490/detektivska-agenciya-star-0885350440-plovdiv

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ София
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66489/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Бургас
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
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- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66488/detektivska-agenciya-star-0885350440-burgas

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Варна
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66487/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/66486/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/66485/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
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Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66484/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/66483/sigurna-rabota

15.6" (39.62 cm) Lenovo G500 59392323
15.6" (39.62 cm) Lenovo G500 59392323, Texture Black, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display & AMD HD
8570M 1GB (HDMI), 4GB, 8GB SSD & 1TB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/66482/156-3962-cm-lenovo-g500-59392323

ПЛОВДИВ-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ
ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
INVEST KONSULT LTD. КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА 1 ЧАС ЩЕ ВИ ОСВОБОДИМ ОТ ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,СОЛИДАРНА ЮРИДИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ.
1. Сделки с търговски предприятия.
2. Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
3. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
4.След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за
да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
5. Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за търговски и акционерни дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
INVEST KONSULT LTD.
за контакти:0886346230 0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/66481/plovdiv-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-n

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
INVEST KONSULT LTD. КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА 1 ЧАС ЩЕ ВИ ОСВОБОДИМ ОТ ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,СОЛИДАРНА ЮРИДИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ.
1. Сделки с търговски предприятия.
2. Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
3. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
4.След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за
да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
5. Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за търговски и акционерни дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
INVEST KONSULT LTD.
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за контакти:0886346230 0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/66480/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

60GB
60GB, Corsair Force LS, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/66479/60gb-corsair-force-ls-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

19.5" (49.53 cm) AOC e2070Swn
19.5" (49.53 cm) AOC e2070Swn, HD+ LED, 5ms, 20 000 000:1 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/66478/195-4953-cm-aoc-e2070swn

23" (58.42 cm) AOC i2369V
23" (58.42 cm) AOC i2369V, IPS Panel, FULL HD LED, 6ms, 50 000 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), TCO'06, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/66477/23-5842-cm-aoc-i2369v

27" (68.58 cm) AOC i2757Fh
27" (68.58 cm) AOC i2757Fh, IPS Panel, FULL HD LED, 6ms, 20 000 000:1 250cd/m2, 2x HDMI, колонки, черен, TCO 5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/66476/27-6858-cm-aoc-i2757fh

Asus Xonar U3
Asus Xonar U3, Dolby® Pro-Logic II, USB
http://obiavidnes.com/obiava/66475/asus-xonar-u3

Carpet cleaning London, End of tenancy cleaning London
Domestic cleaning London, Cleaning Services in London - EF Carpet Cleaning Company
http://obiavidnes.com/obiava/66474/carpet-cleaning-london-end-of-tenancy-cleaning-london

Домашни ремонти, София, бояджийски услуги,
0988-966-337
Боядисванне пребоядисване освежаване на апартаменти офиси магазини и др. Работим чисто и качествено на добри
цени, до завършен и окончателен вид.
Боядисване с всики видове бои, латекс блажно лакове,
според конкретния случаи за постигане наи доброто
качество удовлетворяващо клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/66473/domashni-remonti-sofiya-boyadjiyski-uslugi

Почивка в къща за гости в Троянския балкан
Къща" Зора" се намира между градовете Ловеч и Троян на 6 км от магистрала София-Варна. Сгушено в полите на Стара
планина село Лешница предлага една приятна и спокойна почивка сред чист въздух,тишина,дъбови и борови гори и красиви
местности. На разположение на гостите са 15 места за спане /4 тройни,1 двойна, 1 единична стая/,4 бани/тоалетни
,механа с напълно оборудвана кухня,50"телевизор ,камина.Помещението е подходящо за семейни тържества за 20-25
души.Можете да ползвате безжичен интернет. В големия озеленен двор са разположени 2 барбекюта,басейн с шезлонги
и други кътчета за отмора и забавления.От панорамната тераса се открива невероятна гледка към
Балкана.Любителите на риболова могат да опитат късмета си в течащата покрай селото р.Осъм и близките
язовири.Можете да си направите разходки из дъбовите и борови гори наоколо.Домакините ще Ви поглезят с домащна
троянска сливова ракия,боб в гърне,лучници,сланинка на жар и други балканджийски вкусотии.Близостта на Ловеч и
Троян предлага посещения на музеи,Троянски манастир ,зоопарк, ферма за щрауси,Природо-Научен музей,Покрития мост
в Ловеч с красиви магазинчета и кафенета над р.Осъм,Стария град "Вароша",крепостта"Хисаря".На около 50 км от
с.Лешница се намират красивите Крушунски водопади и Деветашката пещера.Ще останете очаровани от красотата и
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величието на природата.За повече информация-0888493341 и на сайта ни vila-zora.com Цена за цялата къща:200 лв.летен
сезон,250 лв.зимен сезон.За повече от 3 нощувки 10%отстъпка.Цена за празници-по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/66472/pochivka-v-kyshta-za-gosti-v-troyanskiya-balkan

Почивка в къща за гости в Троянския балкан
Къща" Зора" се намира между градовете Ловеч и Троян на 6 км от магистрала София-Варна. Сгушено в полите на Стара
планина село Лешница предлага една приятна и спокойна почивка сред чист въздух,тишина,дъбови и борови гори и красиви
местности. На разположение на гостите са 15 места за спане /4 тройни,1 двойна, 1 единична стая/,4 бани/тоалетни
,механа с напълно оборудвана кухня,50"телевизор ,камина.Помещението е подходящо за семейни тържества за 20-25
души.Можете да ползвате безжичен интернет. В големия озеленен двор са разположени 2 барбекюта,басейн с шезлонги
и други кътчета за отмора и забавления.От панорамната тераса се открива невероятна гледка към
Балкана.Любителите на риболова могат да опитат късмета си в течащата покрай селото р.Осъм и близките
язовири.Можете да си направите разходки из дъбовите и борови гори наоколо.Домакините ще Ви поглезят с домащна
троянска сливова ракия,боб в гърне,лучници,сланинка на жар и други балканджийски вкусотии.Близостта на Ловеч и
Троян предлага посещения на музеи,Троянски манастир ,зоопарк, ферма за щрауси,Природо-Научен музей,Покрития мост
в Ловеч с красиви магазинчета и кафенета над р.Осъм,Стария град "Вароша",крепостта"Хисаря".На около 50 км от
с.Лешница се намират красивите Крушунски водопади и Деветашката пещера.Ще останете очаровани от красотата и
величието на природата.За повече информация-0888493341 и на сайта ни vila-zora.com Цена за цялата къща:200 лв.летен
сезон,250 лв.зимен сезон.За повече от 3 нощувки 10%отстъпка.Цена за празници-по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/66471/pochivka-v-kyshta-za-gosti-v-troyanskiya-balkan

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ от Вносителя
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/66470/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya

Пари на заем срещу изгодна лихва
Банките искат много документи, такса за разглеждане, бавят се с отговора и това не Ви харесва, тогава обърнете се
към НАС. Ние сме водеща финансова институция през последните 6 год. nа пазара и отпускаме потребителски заеми от
100 до 8000лв със срок до 48 месеца.За работещи хора(повече от 1м.)и пенсионери. Индивидуален погасителен план. За
повече информация, моля свържете се с вашия личен Кредитен експерт на тел. :0895 502 544.Обявата е валидна за
гр.Варна и областта.
http://obiavidnes.com/obiava/66469/pari-na-zaem-sreshtu-izgodna-lihva

Хидрофобен шперплат , водоустойчив шперплат www.shperplat.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен водоустойчив шперплат 1220 X 2440 X 20 MM – второ и трето качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат (Indonesia), размери 1220 X 2440 X
21 MM , WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого
MEGAPLEX , WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , наличности град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
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0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66468/hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv-shperplat-wwwshperplateu

Маникюр, педикюр и ноктопластика
Предлагам маникюр, педикюр,ноктопластика, шии лак. Маникюр-5лв., Педикюр - 10лв., Ноктопластика - 20лв., Шии лак 10лв. Педикюр с шии лак - 15лв., Гел посътавяне - 10лв., Поправка на ноктопластика - 10лв. Тел за контакт - 0883 322 355
Мария
http://obiavidnes.com/obiava/66467/manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66466/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Хасково
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
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бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66465/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-haskovo

Лятна почивка на планина
Вила "Петлето" предлага лятна почивка в Родопите.Вилата се намира в
с. Соколовци, до Пампорово.Предлага конна езда на 7 км. от вилите.Важи от 01.07.2013г.
За повече подробности www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/66463/lyatna-pochivka-na-planina

Семена, разсад, коренови резници и фиданки от бързорастящи медоносни дървета Пауловния
Разсад пауловния томентоса, елонгата и шан донг в контейнери от 200ml - 400ml.
разсада е със силно развита коренова система и е готов за засаждане на постоянно. Засаждането на разсад в
контейнери се извървша до септември
Фиданка томентоса елонгата в контейнер - 5лв/бр.
Доставки с наложен платеж с Еконт. Повече информация в уеб сайт- http://paulowniaplovdiv.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66462/semena-razsad-korenovi-reznici-i-fidanki-ot-byrzorastyashti-medonosni-dyrveta-pau

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо, а
по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск
върху точката, стимулираща невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се
освобождават при пушене.
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С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66461/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

СВЕТОВЕН ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
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В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо, а
по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск
върху точката, стимулираща невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се
освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
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ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66460/svetoven-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

InSighting група за личностно развитие 11.09.2013
Подарете си възможността да бъдете себе си сред хора, които вибрират на вашата честота и изповядват Различния
мироглед на живеене
Заповядайте на:
11 септември- 19 часа
и станете част от магията да си Инсайтър ;)
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/66459/insighting-grupa-za-lichnostno-razvitie--11092013

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо, а
по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск
върху точката, стимулираща невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се
освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря.
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ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66458/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

Инкубатори за люпене на яйца - изгодно
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца за цялата страна,
полуавтоматични тип люлка, за 35 яйца,за 55 яйца,за 75 яйца, за 100 яйца,
и най-големите който предлагаме за 150 яйца по желание на клиента
на изгодни цени.На люлката няма гнезда и поради това в инкубатора
могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/66457/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno

Нестандартна шпионска техника
Предлагаме нестандартна шпионска техника .
GSM 0882081495
Skype - elektronvt
doxy100@abv.bg
http://bond.alle.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/66456/nestandartna-shpionska-tehnika

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо, а
по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск
върху точката, стимулираща невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се
освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
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София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66455/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо, а
по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск
върху точката, стимулираща невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се
освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
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Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66454/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо, а
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по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск
върху точката, стимулираща невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се
освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66453/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

Водоустойчив Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
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http://obiavidnes.com/obiava/66452/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66451/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59826/byrzi--krediti--do--1000-lv

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/66450/da-selekt-detektivska-agenciya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/65434/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
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нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/64589/schetovodna-agenciya-prima-selekt

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/66449/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

Заеми до 5000 лв.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
0882081514 zaemite@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66448/zaemi-do-5000-lv

Продавам електрическa въдицa
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66447/prodavam-elektricheska-vydica

„Ташев-Транс” ЕООД
ТАШЕВ- ТРАНС http://tashev-trans.com е доставчик на спедиторски услуги и покрива Враца и региона. От 2000 г.
транспортира опасни товари, отпадъци, консолидация. Тел.: +359 92 661530б, ул. Васил Кънчов 120.
http://obiavidnes.com/obiava/66446/tashev-trans--eood

Детективска
Агенция
Инкогнито
Частен
БУРГАС,ВАРНА,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ БРЯГ,РАВДА

Детектив

Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66445/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66444/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-burgas

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ в луксозен хостел в Княжево
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66443/lyatna-promociya-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ в луксозен хостел в Княжево
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66442/lyatna-promociya-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ в луксозен хостел в Княжево
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
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месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66441/lyatna-promociya-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ в луксозен хостел в Княжево
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66440/lyatna-promociya-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ в луксозен хостел в Княжево
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66439/lyatna-promociya-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ в луксозен хостел в Княжево
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66438/lyatna-promociya-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ в луксозен хостел в Княжево
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66437/lyatna-promociya-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/66436/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/66435/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
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8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250
тел:0898607850;0884195574

лв..За повече информация на

http://obiavidnes.com/obiava/66433/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Търсим пазач - портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/66431/tyrsim-pazach---portier

Търсим пазач - портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/66430/tyrsim-pazach---portier

Търсим пазач - портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/66429/tyrsim-pazach---portier

Предлагам РИБАРНИК
Здравейте,
Имам взет под наем /наем 25лв.на мес./ за десет години рибарник / упи-17000кв.м. в момента не е зарибен/ и се намира в
Пловдивска област.За съжаление плана които имах пропадна и сега не знам какво да го правя този рибарник.Ако някой
има интерес да го работим заедно нека се обади тел.0888/592-661 за да го обсъдим.
http://obiavidnes.com/obiava/66428/predlagam-ribarnik

Предлагам РИБАРНИК
Здравейте,
Имам взет под наем /наем 25лв.на мес./ за десет години рибарник / упи-17000кв.м. в момента не е зарибен/ и се намира в
Пловдивска област.За съжаление плана които имах пропадна и сега не знам какво да го правя този рибарник.Ако някой
има интерес да го работим заедно нека се обади тел.0888/592-661 за да го обсъдим.
http://obiavidnes.com/obiava/66427/predlagam-ribarnik

Предлагам РИБАРНИК
Здравейте,
Имам взет под наем /наем 25лв.на мес./ за десет години рибарник / упи-17000кв.м. в момента не е зарибен/ и се намира в
Пловдивска област.За съжаление плана които имах пропадна и сега не знам какво да го правя този рибарник.Ако някой
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има интерес да го работим заедно нека се обади тел.0888/592-661 за да го обсъдим.
http://obiavidnes.com/obiava/66426/predlagam-ribarnik

Предлагам РИБАРНИК
Здравейте,
Имам взет под наем /наем 25лв.на мес./ за десет години рибарник / упи-17000кв.м. в момента не е зарибен/ и се намира в
Пловдивска област.За съжаление плана които имах пропадна и сега не знам какво да го правя този рибарник.Ако някой
има интерес да го работим заедно нека се обади тел.0888/592-661 за да го обсъдим.
http://obiavidnes.com/obiava/66425/predlagam-ribarnik

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/66424/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/66423/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61997/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Частни уроци от I до XII клас в София
Частни уроци по всички дисциплини за ученици от I до XII клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Кандидатстудентски уроци в София. Частни уроци за матура и кандидат-студенти в София. Индивидуални и в група!
Посетете ни на официалната ни уеб-страница: http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/66422/chastni-uroci-ot-i-do-xii-klas-v-sofiya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66421/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66420/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66419/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Работа в Гърция
Работа в Гърция - портокали, дом.помощници, рибна промищленост.
http://obiavidnes.com/obiava/66418/rabota-v-gyrciya

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
Е. Сандов – 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/66417/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов – 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/66416/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
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настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов – 0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/66415/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

обяви коли
www.Parichka.com - купувате и продавате безплатно ! Сайт за публикуване на безплатни обяви в множество категории,
като работа, дрехи, коли и други.
http://obiavidnes.com/obiava/66414/obyavi-koli

A4Tech Bloody Gun3 V8
A4Tech Bloody Gun3 V8, оптична (100 - 3200dpi), макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/66413/a4tech-bloody-gun3-v8

Card Reader
Card Reader, USB, HAMA All in One (39878), USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/66412/card-reader

Сериозна работа за основен или допълнителен доход!
Ако сте чували за Уолстрийт, сега е момента да разберете как се печелят парите там!
Ще получите основно обучение как се търгува на финансовите пазари и начален капитал, с който да стартирате: 100
евро. Единствено изискване за началния капитал - да прочетете малко информация и да решите няколко теста. Сайтът
е достъпен на 3 езика - английски, руски и немски.
Това е сериозно предложение за хора търсещи възможности и нови знания! Възползвайте се!
Подробна информация на посочения линк!
http://obiavidnes.com/obiava/66411/seriozna-rabota-za-osnoven-ili-dopylnitelen-dohod
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