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студентка
Предлагам се.с срещу заплащане стандарт и френска на мои терен .Русокоса и синеока палава блондинка ви очаква
бьдете любопитни да се срещнеме очаквам ви !!!! От 10, 30 до 21 часа .
Само за платезоспособни господа,
Няма да ти изброявам качествата си,а ще те оставя сам да се убедиш в тях, Наслади се на мига,подари си
удоволствие,почу вствай се желан. Ако си търсиш компания или просто хубав се.с,развлечение или нещо нестандартно,
То значи аз съм това което търсиш...Ако поиска6 няма да гледаме и 4асовника ,но след като погледнем в
протмонето.Работя,
само
на
мои
терен,приемам
посе6тения,само
в
Ботевград.Нее-Клуб.изисквам
хигиена,коректност,дискретност и отговарам със съ6тото на 1000%.
100лв на 4ас 70лв 30 мин тел 0988930987
http://obiavidnes.com/obiava/70252/studentka

Продавам подземен гараж
Гр.София, в центъра на кв. Горна Баня, продавам сутеренен гараж, 38 кв.м., в сграда ново строителство,10 000 ЕUR.
Телефон за връзка : 0876 80 10 48.
http://obiavidnes.com/obiava/70251/prodavam-podzemen-garaj

Продавам подземен гараж
Гр.София, в центъра на кв. Горна Баня, продавам сутеренен гараж, 38 кв.м., в сграда ново строителство,10 000 ЕUR.
Телефон за връзка : 0876 80 10 48.
http://obiavidnes.com/obiava/70250/prodavam-podzemen-garaj

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/70249/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70248/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/70247/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА 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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70246/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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.
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Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70245/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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
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/70244/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/70243/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/70242/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
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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/70241/turski--ezik--individualno-obuchenie

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/70240/grycki--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 Rivstart. 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/70239/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/70238/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
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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/70237/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/70236/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
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/70235/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/70234/italianski--ezik--individualno-obuchenie
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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/70233/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

За тези, които да сменят малко външния си вид с нов чифт слънчеви очила, предлагаме маркови такива на ниски цени и
бърза доставка. Разнообразието в нашия онлайн магазин е гарантирано.
http://obiavidnes.com/obiava/70232/za-tezi-koito-da-smenyat-malko-vynshniya-si-vid-s-nov-chift-slynchevi-ochila-predlag

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/70231/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/70230/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/70229/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/69985/sigurna-rabota

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
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ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА 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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70228/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Търся момиче за секс
Здравейте казвам се петър иванов град софия люлин 1 телефон 0896262713 млад тъмнокос на 27 годишен което си търся
спешно сериозна и точна и вярна връзка със едно младо и симпатично момиче или симпатична жена за приятни и хубави
моменти просто искам да правим секс със теб мило и предлагам само стандартни и всякакви секс само за удоволствия
обичам много да правя секс за много по дълго тази услуга е напълна безплатна и не правя секс за пари ако имате повече
въпроси и одговори моля свържете се още сега или просто само кликни от петър иванов очаквам те мило котенце
http://obiavidnes.com/obiava/70227/tyrsya-momiche-za-seks

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.
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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/70226/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70225/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/70224/30-50-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/70223/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/70222/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. Подробности, както и друга полезна информация
ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/70221/inkubatori---napylno-avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Правна кантора - "КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70220/pravna-kantora---kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyl

ПРАВНА КАНТОРА - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70219/pravna-kantora---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-z

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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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Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70218/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
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http://obiavidnes.com/obiava/70217/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

КУПУВАМЕ ” ЕООД , ООД , АД , ЕАД СД, СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА
И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ ”КУПУВАЧ” на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/70216/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
КУПУВАМЕ ” ЕООД , ООД , АД , ЕАД СД, СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА
И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ ”КУПУВАЧ” на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/70215/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

0882551735 Довършителни ремонти-качествени шпакловки
Строителни Ремонтни Услуги
- 0882551735
Финни шпакловки
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН. -ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ. -ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ
ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ. -ГИПСОВА МАЗИЛКА. -ПРЪСКАНА МАЗИЛКА. -МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ. -ЗАМАЗКИ. -ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО ,
ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД И ДОГОВОРКА НА МЯСТО. ЧАСНО ЛИЦЕ
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-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО ,
ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД И ДОГОВОРКА НА МЯСТО. ЧАСНО ЛИЦЕ
http://obiavidnes.com/obiava/70214/0882551735-dovyrshitelni-remonti-kachestveni--shpaklovki

New Apple iphone 5s 64gb/iphone 5c 32gb/ Samsung S4 /Blackberry Q10
Dear Customer,Mobile Wholesale Limited is one of the Best Selling
Distributor.We are Legitimate registered Company.
PROMO PROMO PROMO!!!!!!!
BUY 3 GET 1 FREE
BUY 5 GET 2 FREE
E-mail: arjunanlimited101@hotmail.com
Gmail Chat : arjunanlimited101@gmail.com
Skype ID : arjunanlimited101
Now in store :
Apple iPhone 5s 64gb :: $600usd
Apple iPhone 5s 32gb :: $550usd
Apple iPhone 5s 16gb :: $500usd
Apple iPhone 5c 32gb :: $520usd
Apple iPhone 5c 16gb :: $470usd
Apple Iphone 5 64GB -- $400USD
Apple Iphone 5 32GB -- $330USD
Apple Iphone 5 16GB -- $300USD
Apple iPad with Retina display Wi-Fi 64 GB - 4th generation -- $400usd
Apple iPad with Retina display Wi-Fi 32 GB - 4th generation -- $350usd
Apple iPad with Retina display Wi-Fi 16 GB - 4th generation -- $300usd
Apple iPad Mini Wi-Fi 4G 64gb -- $350usd
Apple iPad Mini Wi-Fi 4G 32gb -- $320usd
Apple iPad Mini Wi-Fi 4G 16gb -- $290usd
Apple Ipad 3 wifi +4G 64gb::$330usd
Apple Ipad 3 wifi +4G 32gb::$300usd
Apple Ipad 3 wifi +4G 16gb::$240usd
Apple Iphone 4S 16GB/32GB/64GB
Samsung Galaxy S4 i9505::: $400usd
samsung galaxy s4 i9500::: $380usd
Samsung Galaxy SIII -- $300usd
Samsung galaxy note II--- $300usd
SAMSUNG GALAXY MEGA -- $370usd
Samsung i9100 Galaxy SII --$250usd
Samsung galaxy note n7000 --$270usd
Samsung Series 7 Slate PC --$300usd
Blackberry Q5 --- $420usd
Blackberry Z10 -- $400usd
Blackberry Q10 -- $400usd
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BlackBerry Porsche Design P9981-- $400usd
Blackberry Blade --- $300usd
Sony Xperia Z --- $400usd
Sony Xperia ZL
Sony XPERIA Tablet Z
Sony Xperia TL
Sony Ericsson Xperia S LT26i
For More Information, Inquiry and Order Placement, Contact us as below:
E-mail: arjunanlimited101@hotmail.com
Gmail Chat : arjunanlimited101@gmail.com
Skype ID : arjunanlimited101
Thanks.
http://obiavidnes.com/obiava/70213/new-apple-iphone-5s-64gbiphone-5c-32gb-samsung-s4-blackberry-q10

Жорстрой Ремонт на покриви покривни ремонти
За повече информация: 0897362408
Жоро Работиме в цялата страна
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Хидроизолации
Покривно тенекеджийство
Дървени и метални покривни конструкции
– Навеси
– Беседки
– Усвояване на тераси
Пренареждане на керемиди на стари и нови покриви
Ремонт на покриви с керемиди
– Претърсване на покрива за евентуални проблеми (счупени керемиди и други)
– Разкриване на покрив
– Сортиране на керемидите
– Преглед и ремонт на дървените части на покрива – летви и евентуално греди
– Почистване на дъсчената основа
– Полагане на хидроизолация по избор на клиента
– Нареждане на керемиди
– Подмазване на капаците с варо-циментов разтвор
– Измазване на комини с варо-циментов разтвор
Издигане на покрива и направа на обитаеми тавански помещения
Строителство
– Боядисване
– Гипсокартон
– Топлоизолация

http://obiavidnes.com/obiava/70212/jorstroy-remont-na-pokrivi-pokrivni-remonti

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/70211/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/70210/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Огледален свят сериал
Всички турски и български сериали Pipe.bg представя: В сайта pipe.bg може да намерите пълните части на сериала
Огледален свят. Насладете се на сериала само в pipe.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/70209/ogledalen-svyat-serial

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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.
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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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70208/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70207/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Ламиниран паркет-промоционални цени-www.tsonevflooring.com
Избрани

колекции

подови

настилки

от

водещи

Страница 16/120

производители

на

ексклузивни

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.10.2013

цени-Kaindl,Quick-Step,Kronotex,Egger,Balterio,Tarkett,Classen,HDM,Barlinek,Kronopol,Kronooriginal,Haro,Esprit,Eurowood,B
arryAlloc,Pergo,Parador
-Ламиниран и трислоен паркет
-Декинг настилки
-Сайдинг облицовки
-Ламперия от ПВЦ и МДФ
-Подпрозоречни первази
-Масивен и корков паркет
-Конвектори ADAX
-Интериорни и блиндирани входни врати
-Плочки за баня,теракот и гранитогрес
http://obiavidnes.com/obiava/70206/laminiran-parket-promocionalni-ceni-wwwtsonevflooringcom

Ако имате нужда от слънчеви очила или се нуждаете от рамки, както и други аксесоари по темата, разгледайте новият
онлайн магазин, в който качествените стоки и добрите цени са наш основен приоритет.
http://obiavidnes.com/obiava/70205/ako-imate-nujda-ot-slynchevi-ochila-ili-se-nujdaete-ot-ramki-kakto-i-drugi-akseso

Заповядайте на новата ни интернет страница за слънчеви очила, рамки и аксесоари. Ние предлагаме богат избор от
различни класически, съвременни, както и модерни модели на един от най-популярните и масови аксесоари, особено в
горещите и слънчеви дни.
http://obiavidnes.com/obiava/70204/zapovyadayte-na-novata-ni-internet-stranica-za-slynchevi-ochila-ramki-i-aksesoari

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/70203/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/70202/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/70201/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
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www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/70200/sigurna-rabota

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/70199/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
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E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/70198/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Танцьорка-Стриптизьорка
Елитен нощен клуб в София набира стриптизьорки.Гарантиран висок доход,трудов договор и подсигурена
квартира.Може и без опит.
http://obiavidnes.com/obiava/70197/tancyorka-striptizyorka

Курсове за 7 клас
Център Родина организира курсове за 7 клас по БЕЛ и Математика. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен
контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте
последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/70196/kursove-za-7-klas

Курсове за матура и УНСС
Център Родина организира комбиниран курс по БЕЛ за задължителната матура и за кандидатстване в УНСС с
литература. Записванията за тази учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за
да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/70195/kursove-za-matura-i-unss

Курсове по БЕЛ за матура
Център Родина организира курсове по български език и литература за държавните зрелостни изпити (матура). Малки
групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/70194/kursove-po-bel-za-matura

Курсове по английски език за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/68774/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

Курсове по география за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по география за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/70193/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti

Курсове по история за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по история за кандидатстване във всички университети. Малки
групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
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изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/70192/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti

Курсове по литература за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по литература за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/70191/kursove-po-literatura-za-kandidat-studenti

Курсове по математика за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/70190/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по биология и химия за кандидат-студенти
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по биология и химия за кандидатстване в медицинските
университети. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази
учебна година са до изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в
курсовете!
Повече информация можете да намерите на www.kursovete.com или на тел. 02 9888 604.
http://obiavidnes.com/obiava/70189/kursove-po-biologiya-i-himiya-za-kandidat-studenti

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/70188/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Курс по шведски език – A2
Учебен център Орбис организира курс по шведски език, първо ниво по системата „Rivstart“. 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 от 19.15 до 21.15 часа, общо 60
часа Цената на курса е 200 лева. Начало – 20.11.2013г.
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/70187/kurs-po-shvedski-ezik--a2

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
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ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70186/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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
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фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70185/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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: 23.10.2013г.
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/70184/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, 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 10.00 до 13.00 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 20.10.2013г. 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/70183/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Дипломни и курсови работи, реферати - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/70182/diplomni-i-kursovi-raboti-referati---turizym
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КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, 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 петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
22.10.2013г. 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/70181/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

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: 23.10.2013г.
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/70180/kurs-po-grycki-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс – английски език В1
Учебен център Орбис организира неделен курс по английски език, 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 английски език. Курсът се провежда един път седмично – неделя от 10.30 до 13.30 ч.,
всичко 80 учебни часа. Начало: 20.10.2013г.
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/70179/nedelen-kurs--angliyski-ezik-v1

Курс по английски език -Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. 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: 23.10.2013г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/70178/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

Съботен курс по румънски език – ниво В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво В1. 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 един път в седмицата – събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 80 учебни часа. Цена –
250 лв. Начало: 19.10.2013
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 “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70177/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-v1

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 –
30.10.2013 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/70176/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 13.00 ч., всичко 60 учебни часа. Начало –
5.11.2013 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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70175/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – A1
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 14.00 до 17.00 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 16.11.2013 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/70174/kurs-po-ispanski-ezik--a1

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 19 до 21 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/70173/brazilski-portugalski-----b1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - А1
Учебен център Орбис организира неделен 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, неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало - 20.10.2013г.
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/70172/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

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.
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Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30
29.10.2013г.

до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:

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/70171/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира неделен 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 един път седмично, неделя, от 14.00 до
17.00, общо 60 учебни часа. Цена 230 лв. Начало - 20.10.2013г.
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/70170/kurs-po-frenski-ezik--b1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Campus, 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 230 лв. Продължителност 60 часа, един път седмично (неделя) от 10.30 до 13.30 часа. Начало: 10.11.2013г.
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/70169/kurs-po-frenski-ezik--a1

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
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КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В2. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до
20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Начало: 22.10.13
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/70168/kurs-po-italianski-ezik--b2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. 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.
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/70167/kurs-po-italianski-ezik--b1

СЪБОТЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен 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 събота от 14.00 до 17.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
26.10.2013г
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/70166/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

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/
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http://obiavidnes.com/obiava/70165/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70164/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Държавно Горско Стопанство Селище
Част от горските масиви в Западните Родопи се управляват и защитават от ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕЛИЩЕ www.dgsselishte.ucdp-smolian.com. Под негово управление са 16618,6 ха. стопанства. За връзка: гр. Велинград, м.
Селище, 0354/ 92222.
http://obiavidnes.com/obiava/70163/dyrjavno-gorsko-stopanstvo-selishte

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
Правна
Кантора
ЛЕГАЛ
КОНСУЛТИНГ-КОРПОРАТИВНО
ПРАВО,ДОГОВОРНО ПРАВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.

ПРАВО,ДАНЪЧНО

ПРАВО,ТЪРГОВСКО

Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.
Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Всички правни действия,които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.Осигуряваме купувач на фирмата със
задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/70162/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
Правна
Кантора
ЛЕГАЛ
КОНСУЛТИНГ-КОРПОРАТИВНО
ПРАВО,ДОГОВОРНО ПРАВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.
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Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.
Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Всички правни действия,които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.Осигуряваме купувач на фирмата със
задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/70161/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

ПРОМОЦИЯ: Двуядрен компютър Dell Optiplex 755 - 219,00лв.
ПРОМОЦИЯ: Двуядрен компютър Dell Optiplex 755 - 219,00лв.
Процесор: Intel Core Duo E2220 (2x2,4Ghz)
Рам Памет: 2GB RAM DDR2
Твърд Диск: 160GB SATA
Видео карта: Intel GMA 3000, 256MB
Мрежова карта: 10 / 100 / 1000
Видеоизход: VGA
Оптично у-во: DVD-RW
Интерфейс: 6x USB 2.0 + 2 front USB
Тип кутия: Big Tower
Цвят: Черен - сив
Състояние: Отлично
Гаранция: 3 Месеца
Цена: 219,00лв.
* НОВ ВНОС от Германия !
Компютрите са минали хардуерни тестове и са 100% изрядни! В страхотно състояние са ! РАМ паметта е DDR2 и има
още два свободни слота. Изключително надеждни са. Охладителните системи са изчислени много добре и в режим на
работа буквално не се чуват. Идеални са както за домашна употреба, така и за офис приложения.
> Работят перфектно с Windows 7
> Всички компютри Dell Optiplex 755 са с гаранция 3 месеца!
Доставка до всяко едно населено място в България!
За контакти:
052 600 740 - Виваком
0889 83 94 82 - Глобул
0887 93 28 85 - М-тел
http://obiavidnes.com/obiava/70160/promociya-dvuyadren-kompyutyr-dell-optiplex-755---21900lv
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Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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/54258/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
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

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

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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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

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70159/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА

Страница 31/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.10.2013

ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70158/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/70157/30-50-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
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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/70156/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/70155/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/70154/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/70153/masajna-masajirashta-sedalka

ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE
ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE
Не можем да си представим съвременното ежедневие, без незаменимите ни лаптопи. На работа, вкъщи, на леглото, на
масата в кухнята, на дивана- те улесняват значително нашата работа, но понякога е повече от задължително и ние да
улесним тяхната? С една практична и портативна масичка ще си създадем комфорт и ще ги предпазим лесно от
загряване или битови инциденти!
ПРЕДИМСТВА:
- Стилен дизайн, лека, сгъваема и се инсталира за секунди;
- Здрава и стабилна, удобна за лаптопа, четене, хранене и др.;
- Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптопа;
- Голяма работна площ и удобство при работа;
- Два вградени вентилатори, предпазващи лаптопа от прегряване;
- Специална поставка за чаша, химикалка и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Съвместима с всички модели лаптопи;
- Супер тънка и много лека;
- Размери в сгънато положение: 285х316х36 мм;
- Височина от 200 до 310 мм; регулируема дължина на краката;
- Размери на плота: 560x316 мм;
- USB удължител;
- Специална подложка за мишката;
- Тегло: 1, 5 кг;
- Товароносимост до 25 кг.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА: 29 лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/70152/portativna-masichka-e-table

Продавам Samsung Galaxy S4 Quad Core реплика
Продавам Samsung Galaxy S4 Quad Core реплика
Продавам SAMSUNG GALAXY S4 реплика (1:1 с оригинала) със следните параметри:
i9500 phone/s4 MTK 6589 andorid 4.2+4.8Inch 1920x1080+2gRam+4g ROM+12MP Camera +gps+3g phone
Highlights:
S4 I9500
Operation System :Android 4.2 jelly bean (real)
CPU:MTK6589 Quad core 1.2 GHz
RAM : 2GB
ROM:4GB ( Support TF Card up to 32GB)
Screen:4.8 inch Touch Screen Resolution: IPS srceen, 1600K Colors
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Wireless:WiFi 802.11b/g, GPRS/EDGE/3G, Bluetooth 2.1, FM Radio
TV:No.
sensor:G-sensor, Light sensor, Distance Sensor, Motion Sensor
Keyboard:Vibrant keyboard input.
Ports:Micro-phone. Speaker, Mini USB 2.0, 3.5mm Standard Earphone Jack.
Battery type:2600mAh Rechargable polymer lithium battery; Charger: 100/240V 60Hz, USB/Travel Charger
Work Time:Talking Time: Up To 4Hours. Standby Time: Up To 200 Hours
Multi-Media Format Voice: MP3/WAV/AMR/AAC; Video:3GP,MPEG4,AVI,RMVB; Picture: JPEG/BMP/GIF; eBook: TXT, PDF,
MS Office Word, PPT, Excel. ( Some formats may require additional apps support.)
Language :Multi Language (Bahsa Indonesia, Bahsa Melayu, German, English, Spanish, French, Italian, Portuguese, Turkey,
Russian etc. pls check real photo)
Software:Android Market Place, Social Networking, Gaming, MS Office ,Gmail, Mail exchanger, etc.
Additional Features:Calendar, Alarm clock, Calculator, MMS, 3D Music, Advanced App Killer, Aldiko eBook, Browser, Yahoo,
Messenger, Calibrator, Camera, Car Home, Contacts, Desk Clock, eBuddy, Email, File Explorer, Face Book, Gallery, Gmail,
Latitude, Maps, Market Place, Messaging , MSN Talk, Music Player, Navigation, Phone, Places, Robo Defence, Sound Recorder,
Gtalk, Weather, ThinkFree Mobile, Twitter, Voice Mail, Voice Dialer, WikiMobile, Wireless Keyboard, YouTube, Facebook, MSN
(Notice: The apps mentioned above may not all pre-installed. The end users can download apps from Android Market place.)
Item size:136.6x69.8x8.9mm
Color:white
Net weight:156g (exclude accessories)
http://obiavidnes.com/obiava/70151/prodavam-samsung-galaxy-s4-quad-core-replika

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -275 лв; ST-901 С-390лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 450 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/70150/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

йонизатори Озонотор за въздух и вода
БГ магазин разполага с богата гама уреди за вашия дом и офис
Осигурете си глътка свеж и чист въздух с нашия въздухоочестител.
"БГ магазин" поддържа налични пречиствател на въздух с йонизатор, озонатор, UV бактерицидна лампа,
НЕРА и Е.S.Р. филтър и дистанционно управление. Ние предлагаме и два модела квантов анализатор за
проверка на здравословното състояние, чрез компютърна диагностика.
Подарете си спокоен живот с тези уреди или здраве и красота с някой от продуктите на
"Sanct Bernhard" - КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ.
Очакваме Вашите поръчки!
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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/70149/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-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
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/70148/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/70147/internet-magazini---wwwmarket99net---wwwbgmagnet---wwwmiramarketnet---

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/70146/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/70145/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/70144/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/70143/sigurna-rabota

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/70142/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
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>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
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
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/70141/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
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
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/70140/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
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
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/70139/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
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>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
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
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО (БАТАК)
ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО (БАТАК) включва в обхвата си язовири, реки, баташката планина, където се реализира
лов на едър дивеч като сърна, вълк, дива свиня. Дружеството извършва ловностопански дейности. Контакти: ул. Априлци
34, тел.: 035532039.
http://obiavidnes.com/obiava/70138/lovno-ribarsko-drujestvo-batak

ЕВРО КЪМПАНИ ООД
Един от утвърдените производители на зърно за гр. Стражица и областта е ЕВРО КЪМПАНИ. Фирмата обработва
4500 дка земеделска земя с посеви от житни култури, които разпродава на едро с цени от производител. За
кореспонденция: ул. Промишлена 8, 061612520.
http://obiavidnes.com/obiava/70137/evro-kympani-ood

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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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Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70136/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/70135/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70134/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/70133/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/70132/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/70131/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Компютърна техника - Алтех
Фирма Алтех ЕООД е специализирана в сферата на компютърните технологии. Занимаваме се с продажба на настолни
компютри, мултимедия, офис техника, преносими компютри, периферни устройства и друга компютърна техника.
Предлагаме на клиентите си поддръжка и сервиз на компютърна техника –абонаментно обслужване на фирми,
софтуерни услуги, консултации и диагностика, посещения по домовете, конфигурация на мрежови устройства и други.
http://obiavidnes.com/obiava/70130/kompyutyrna-tehnika---alteh

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/70129/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/70128/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
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http://obiavidnes.com/obiava/70127/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/70126/sigurna-rabota

Видеонаблюдение. Заключване на вход с чип. Контрол на достъп до асансьор с чип.
Енергоспестяващо осветление.
Предлагаме на изгодни цени системи за заключване на входове и контрол на достъп до асансьори с безконтактен (RFID)
или контактен (iButton) ключ.
http://obiavidnes.com/obiava/70125/videonablyudenie-zaklyuchvane-na-vhod-s-chip-kontrol-na-dostyp-do-asansyor-s-chip-

Агрохимконсулт 3
АГРОХИМКОНСУЛТ – 3 развива своята дейност в областта на селското стопанство. Произвежда зърно, слънчоглед,
пшеница и други зърнени култури. Специализирана е в търговията със семена и посевни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/70124/agrohimkonsult-3

Ресторант Корона - гр . Плевен
Плевенският ресторант CORONA е в центъра на града и предлага две зали с над сто места, лятна градина и богато
меню - plevenrestaurants.com. Заповядайте на адрес: гр. Плевен, ул. Бъкстон 5, тел.: 064807111; 0899808804.
http://obiavidnes.com/obiava/70123/restorant-korona---gr--pleven

Продавам работеща фирма(ЕООД) за хартиени изделия
Продавам работеща фирма(ЕООД) за производство на хартиени пликове с всичко в нея-налични 6 машини.Може и
бартер.
http://obiavidnes.com/obiava/70122/prodavam-raboteshta-firmaeood-za-hartieni-izdeliya

Продавам машина за производство на хартиени пликове
Продавам машина за производство на хартиени пликове:сгъвачна част,печатна(за до 4 цвята) и разролваща част.Може
да прави хартиени пликове с плоско дъно.Всички машини са в една линия.Производителност:60 000бр./смяна.Продава се и
допълнителното оборудване към нея.Има възможност за над 100 размера пликове.Възможен бартер.
http://obiavidnes.com/obiava/70121/prodavam-mashina-za-proizvodstvo-na-hartieni-plikove

БРАЗИЛСКО СЕКСИ БЕЛЬО BRAZILIAN SECRET ** 9 лв.
БРАЗИЛСКИ СЕКСИ ПРАЖКИ BRAZILIAN SECRET
Невероятни дамски пражки BRAZILIAN SECRET оформят сексапилно бразилско дупе, като повдигат и подчертават
контурите на задните части по естествен начин и съблазнително привличат погледите на околните.
Бъдете секси и привлекателни за да ви е приятно и забавно!
ПРЕДИМСТВА:
- анатомичен дизайн;
- повдига видимо задните части по естествен начин;
- удобно и дискретно за носене;
- изработено от мек микрофибър;
- странични регулируеми превръзки;
- дискретно носене със или без дрехи;
- може да се използва като бански;
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- универсален размер.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/K6GW8gIsLOk
http://youtu.be/94nDEpLEMtQ
http://youtu.be/FZfLf8fexQI
Размери: М, L и XL. Цвят: бял.
Произход: Китай
ЦЕНА: 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса при получаване от
офиса 3,60 лв., а на адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт таксата е 6,80 лв. и получаване до 3 дни
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/70120/brazilsko-seksi-belyo-brazilian-secret--9-lv

БРАЗИЛСКО СЕКСИ БЕЛЬО BRAZILIAN SECRET ** 9 лв.
БРАЗИЛСКИ СЕКСИ ПРАЖКИ BRAZILIAN SECRET
Невероятни дамски пражки BRAZILIAN SECRET оформят сексапилно бразилско дупе, като повдигат и подчертават
контурите на задните части по естествен начин и съблазнително привличат погледите на околните.
Бъдете секси и привлекателни за да ви е приятно и забавно!
ПРЕДИМСТВА:
- анатомичен дизайн;
- повдига видимо задните части по естествен начин;
- удобно и дискретно за носене;
- изработено от мек микрофибър;
- странични регулируеми превръзки;
- дискретно носене със или без дрехи;
- може да се използва като бански;
- универсален размер.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/K6GW8gIsLOk
http://youtu.be/94nDEpLEMtQ
http://youtu.be/FZfLf8fexQI
Размери: М, L и XL. Цвят: бял.
Произход: Китай
ЦЕНА: 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
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(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса при получаване от
офиса 3,60 лв., а на адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт таксата е 6,80 лв. и получаване до 3 дни
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/70119/brazilsko-seksi-belyo-brazilian-secret--9-lv

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/70118/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70117/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/70116/30-50-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 ?
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*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/70115/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/70114/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

АМЦМП ОЛИМЕД
АМЦМП ОЛИМЕД http://invitro-olimed.eu/ съществува от 1997 г. Извършва лечение на безплодие, асистирана репродукция,
образната диагностика, терапия на гинекологични проблеми или форми на стерилитет. Варна, СХБАЛ Проф. Темелков,
пл. Тракия, ул.Алеко Константинов 5, 052 / 60 00 27
http://obiavidnes.com/obiava/70113/amcmp-olimed

Лазерен принтер Lexmark E350d - 69,00лв.
Лазерен принтер Lexmark E350d - 69,00лв.
Интерфейс: Duplex, LPT, USB.
Автоматичен двустранен печат.
Технология на печат: Лазерен (черно-бял).
Резолюция на печат: 1200 x 1200 dpi.
Процсор: 366Mhz.
Памет: 32MB (Може да се увеличи при необходимост до 160MB)
Скорост на печат: 33 стр. А4 за минута.
Състояние: Перфектно !
Гаранция: 3 месеца
Цена: 69,00лв
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
088793 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/70112/lazeren-printer-lexmark-e350d---6900lv

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
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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
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/70111/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Намаляване на сметката за ток
Имате високи сметки за ток ?
Обадете се и ние ще ги намалим !
GSM 0882081495
http://obiavidnes.com/obiava/70110/namalyavane-na-smetkata-za-tok

Лазерен принтер Brother HL-5250DN + тонер касета - 79.00лв.
Лазерен принтер Brother HL-5250DN + Тонер касета - 79,00лв.
Мрежов лазерен принтер Brother 5250dn .
Интерфейс: Duplex, LAN, USB.
Автоматичен двустранен печат.
Технология на печат: Лазерен (черно-бял).
Резолюция на печат: 1200 x 1200 dpi.
Памет: 32MB (Може да се увеличи при необходимост до 512MB)
Скорост на печат: 30 стр. А4 за минута.
Състояние: Перфектно !
Гаранция: 3 месеца
+ Тонер касета към всеки принтер
Цена: 79,00лв.
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
088793 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/70109/lazeren-printer-brother-hl-5250dn--toner-kaseta---7900lv

Сатурн 2 ООД
Основната дейност на фирма „Сатурн 2” ООД е направа и ремонт на силнотокови и слаботокови електрически
инсталации. Освен това дружеството разполага и със собствен транспорт, което дава възможност за бързо и
навременно реагиране при поддръжка на електрическите инсталации във вашия обект.
http://obiavidnes.com/obiava/70108/saturn-2-ood

Подготовка по математика за матура и кандидатстудентски изпити
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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70107/podgotovka-po-matematika-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

Подготовка по български език за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по български 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/70106/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

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/70105/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/70104/angliyski-ezik---podgotovka-za-matura

ИСПАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70103/ispanski-ezik---podgotovka-za-matura

Чаршафи, пликове и калъфки от Арника Груп
В онлайн магазина на Арника Груп може да откриете различни видове чаршафи, възглавници и калъфки – възглавница със
силиконов пух, различни видове калъфки за възглавници, както и различни видове спално бельо – чаршафи и пликове, спални
комплекти и др. Ако желаете да усетите комфорта на българското спално бельо, може да се доверите на качествените
възглавници и калъфки, които Арника Груп предлага на изключителни цени. За повече информация за продуктите
посетете - http://arnicagroup.com/tekstil/charshafi-i-plikove
http://obiavidnes.com/obiava/70102/charshafi-plikove-i-kalyfki-ot-arnika-grup

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/70101/frenski-ezik--podgotovka-za-matura

За Вас фермeри!
Фирма Бенли ООД фарм предлага:
Напълно оборудван шоурум, в който ще намерите всичко от което се нуждае съвременното стопанство, съобразено с
нуждите на отделния предприемач.Магазинът разпола с широка гама продукти:
средства за идентификация на животни;
ветеринарно-медицинско оборудване;
аналитични инструменти за тестове на мляко;
електропастири;
ушни марки
машинки за стригане;
зоо-технически инструменти;
тестове за бременност на крави и други.
http://obiavidnes.com/obiava/70100/za-vas-fermeri

Италиански език – подготовка за матура
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
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http://obiavidnes.com/obiava/70099/italianski-ezik--podgotovka-za-matura

Подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура по английски, френски, немски, италиански, испански, български
език, математика и биология. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на тестове и писане на есе.
Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти
цената е 12 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/70098/podgotovka-za-matura

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 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/70097/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
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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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70096/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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/60853/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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/70095/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/70094/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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.
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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/70093/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/70092/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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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Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70091/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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
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/70090/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
- БЕЗ капене
- Без стълба
- по-малко разходи
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- по-малко време
- по-малко напрежение
Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/70089/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум, Масажори,Виброколани,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
ДЕТОКСИКАТОРИ 178- 275 лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 59.90 лв
Масажна - масажираща седалка 159.лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 79.лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
Вибриращ колан 69лв
Уред за сребърна вода 79лв
Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 179лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 450лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
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/70088/yonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolani

Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
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Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-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
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/70087/bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
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/70086/masajna-masajirashta-sedalka

Страница 55/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.10.2013

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/70085/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/70084/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/70083/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/70082/sigurna-rabota

БРАЗИЛСКО СЕКСИ БЕЛЬО BRAZILIAN SECRET ** 9 лв.
БРАЗИЛСКИ СЕКСИ ПРАЖКИ BRAZILIAN SECRET
Невероятни дамски пражки BRAZILIAN SECRET оформят сексапилно бразилско дупе, като повдигат и подчертават
контурите на задните части по естествен начин и съблазнително привличат погледите на околните.
Бъдете секси и привлекателни за да ви е приятно и забавно!
ПРЕДИМСТВА:
- анатомичен дизайн;
- повдига видимо задните части по естествен начин;
- удобно и дискретно за носене;
- изработено от мек микрофибър;
- странични регулируеми превръзки;
- дискретно носене със или без дрехи;
- може да се използва като бански;
- универсален размер.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/K6GW8gIsLOk
http://youtu.be/94nDEpLEMtQ
http://youtu.be/FZfLf8fexQI
Размери: М, L и XL. Цвят: бял.
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Произход: Китай
ЦЕНА: 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса при получаване от
офиса 3,60 лв., а на адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт таксата е 6,80 лв. и получаване до 3 дни
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/70081/brazilsko-seksi-belyo-brazilian-secret--9-lv

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70080/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Фокс-Частни Детективи -София
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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/70079/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi--sofiya

Преводачи от/на немски език - Нов Век, гр. Стара Загора!
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК - Вашият партньор за бързи, надеждни, качествени писмени и устни преводачески
услуги, легализация и консултации относно български и чуждестранни официални документи. Доверете ни се и ние ще Ви
предложим най-подходящите решения за Вашите индивидуални езикови потребности. Предлагаме услугата „онлайн
поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2 ( до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/70078/prevodachi-otna-nemski-ezik---nov-vek-gr-stara-zagora

Преводачи от/на английски език - Нов Век, гр. Стара Загора!
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални
документи във всички министерства, попълване на докумети от и за чужбина, устни преводи при нотариус, бизнес
срещи, преговори, конференции, придружаване. Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
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Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2, офис 12 (до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/70077/prevodachi-otna-angliyski-ezik---nov-vek-gr-stara-zagora

Преводачи от/на френски език - Нов Век, гр. Стара Загора!
БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки,
турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени
документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на
конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2 ( до
магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/70076/prevodachi-otna-frenski-ezik---nov-vek-gr-stara-zagora

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/70075/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Зимна почивка на планина
Вила "Петлето" предлага зимна почивка в Родопите.Вилата се намира в
с. Соколовци, до Пампорово.До 01.12.2013г.важат 15лв.нощувка.
За повече подробности www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/70074/zimna-pochivka-na-planina

Лаптоп Dell Latitude E6400 - Intel Core 2 Duo P8400 / 4GB RAM DDR2 / 160GB HDD SATA 410,00лв.
Лаптоп Dell Latitude E6400 - Intel Core 2 Duo P8400 / 4GB RAM DDR2 / 160GB HDD SATA - 410,00лв.
Дисплей: 14.1" (16:10) Wide 1280x800
Процесор: Intel Core 2 Duo Processor P8400, 2x 2,26Ghz (L2=3Mb Cache)
Рам памет: 4GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Видеокарта: Intel GMA 4500 - 1GB
Оптика: DVD-RW
Wi-Fi: ДА
Състояние: Перфектно ! Клас: ААА+
Интерфейс: USB - 3x, VGA - 1x,
Гаранция: 3 месеца
Цена: 410,00лв
*НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ !
Dell Latitude E6400 е с много здрав магнезиев корпус и стоманени панти, това съхранява компонентите много по-добре
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от обикновенната пластмаса !
Професионални лаптопи, с процесор Intel Core 2 Duo, с висока производителност и надеждност, леки и компактни.
> Работят перфектно с Windows 7, Windows 8, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 ...
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
088793 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/70073/laptop-dell-latitude-e6400---intel-core-2-duo-p8400--4gb-ram-ddr2--160gb-hdd-s

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/70072/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70071/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Водоустойчив / хидрофобен Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/70070/vodoustoychiv--hidrofoben-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

Arabesc - Face Fshion набира рекламни лица
Arabesc - Face Fshion набира рекламни лица от 7 до 55 години за рекламни снимки в каталози и рекламни видео клипове.
face_fashion@abv.bg 0887918347
http://obiavidnes.com/obiava/70069/arabesc---face-fshion--nabira-reklamni-lica

ДЕТОКСИКАТОРИ-Контрол за вашето здраве!
ДЕТОКСИКАТОРИ-Контрол за вашето здраве!
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ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото,извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»
Какво представлява Детоксикаторът Това е високотехнологично устройства, което с помощта на водната
детоксикация помага на тялото да се пречиства само. Затова можете да го използвате сами и употребата му не
изисква никаква специална подготовка. Това е детоксикираща водна баня на стъпалата с електроди от мед и
неръждаема стомана, която пречиства и същевременно стимулира и запазва равновесието на биоенергията (енергията
на живота, която се съдържа във всички телесни течности). Тази енергия е под формата на електромагнитна сила,
която клетките използват и която се натрупва в нашето тяло. Китайската медицина нарича тази енергия “чи”.
Детоксикатор-ST-901A "- моделът е с инфрачервен колан за подгряване,1 електрод, 5 режима на работа при йонна
детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа.Инфрачервената терапия подпомага процеса на
отслабване, стимулирането растежа на косата, подсилва имунната система и поддържа добрия статус на здравето....
Коланът затопля тялото, облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението.
Алуминиев куфар Цена 285лв
В процеса на детоксикация, тялото отделя токсините като частици, оцветяващи водата в различен цвят. По тях може
да се съди за органите, които се пречистват:
Цвят на частиците
1.Черен 2.Черни частици 3.Кафяв 4.Тъмнозелен 5.Оранжев 6.Червен 7.Бели, подобни на сирене частици 8.Бяла пяна
9.Жълто-зелени
Част от тялото, която се детоксикира или отделящо се вещество
1.Черен дроб 2.Тежки метали 3.Детоксикация от отровите в черния дроб, от никотин и клетъчни 4.Жлъчка
5.Детоксикация на ставите 6.Пречистване на кръвта 7.Кръвни съсиреци 8.Пречистване на лимфната система
9.Пречистване на бъбреците, жлъчката, отделителната и половата система
вариянт;2
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !Пакетна цена -купувайки детоксикатор "ST-901 C+" за 450.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв.////// !
вариянт;3
Детоксикатор – компактен "220"
Метален куфар . 1 Електрод в комплекта.
Уредът съчетава предимството на компактен модел – размер на куфара 32 х 21 х 14 см – и възможностите на
класическия модел.
Режим на работа – универсален - 70+/30
Моделът е без инфрачервен колан за подгряване, 1 режима на работа при йонна детоксикация
Предназначен за домашна употреба.Цена 180лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/70068/detoksikatori-kontrol-za-vasheto-zdrave

Курс по Начална компютърна грамотност в Център за Образование и Наука!
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL,
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INTERNET в 50 у.ч. Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в
компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите
преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и
съботно-неделни занятия. Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет
на обучение и ангажираност. Качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. 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://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70067/kurs-po-nachalna-kompyutyrna-gramotnost-v--centyr-za-obrazovanie-i-nauka

Eзикови курсове в Център за Образование и Наука- Стара Загора!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате над 10 езика - Английски, Немски,
Френски, Испански, Италиански, Гръцки, Турски, Руски и др. В рамките на курса с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешни системи на обучение, развиващи четирите ключови умения: за четене, слушане,
писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. 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.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
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://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70066/ezikovi-kursove-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka--stara-zagora

Курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за начинаещи и напреднали !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Английски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 5 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на Оксфордския университет – NEW HEADWAY , развиваща четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас
време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
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.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
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://obrazovanienaukastz.alle.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/70065/kursove-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali-

Курс по Френски език 1-3 ниво в Център за Образование и Наука !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Френски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – CAMPUS , развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
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.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
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://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70064/kurs-po-frenski-ezik-1-3-nivo-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka-

Курсове по Немски език за начинаещи и напреднали ! Стартиращи групи!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Немски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 4 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение –THEMEN AKTUEL , развиваща четирите ключови умения:
за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
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.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
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://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/70063/kursove-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali--startirashti-grupi

Курс по Испански език в Център за Образование и Наука !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Испански
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение - NUEVO VEN , развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
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сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
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.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
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://obiavidnes.com/obiava/70062/kurs-po-ispanski-ezik-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka-

Висококвалифицирани устни или писмени преводи.
БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки,
турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени
документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на
конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий № 118, ет. 2 ( до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/70061/visokokvalificirani-ustni-ili-pismeni-prevodi

Курсове по Италиански език 1-3 ниво! Обучение в малки групи !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по
Италиански език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от
най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – PROGETTO ITALIANO , развиваща
четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с
диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас
/ учебник, учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в
удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност. 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://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70060/kursove-po-italianski-ezik-1-3-nivo-obuchenie-v-malki-grupi-

Учете Руски език 1-3 ниво с Център за Образование и Наука !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Турски език
за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане,
писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
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изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. 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://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70059/uchete-ruski-ezik-1-3-nivo-s-centyr-za-obrazovanie-i-nauka-

Научете Турски език 1-3 ниво с Център за Образование и Наука !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Турски език
за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане,
писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. 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://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70058/nauchete-turski-ezik-1-3-nivo-s-centyr-za-obrazovanie-i-nauka-

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70057/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70056/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70055/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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
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ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70054/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ MEGAPLEX
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустрнно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни http://www.megaplex.bg и http://www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
- 21мм кафяв филм първо качество
ВНИМАНИЕ:
- Фирмата търгува САМО на едро - количество над 50 листа (1 пале) !
- САМО НОВ и САМО ПРОДАВА !
Работно време: Понеделник-Петък 09:00-17:30
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/70053/hidrofoben-shperplat-megaplex

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/ !
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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/70052/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70051/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/70050/30-50-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/70049/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!
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Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70048/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

Правна Кантора"ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-”ИЗКУПУВАНЕ” НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ
ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
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.
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ ”КУПУВАЧ” на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/70047/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

Правна Кантора"ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-”ИЗКУПУВАНЕ” НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ
ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
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.
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ ”КУПУВАЧ” на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
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Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/70046/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70045/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70044/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

ПРАВНА КАНТОРА - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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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Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70043/pravna-kantora---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-z

ПРАВНА КАНТОРА - "КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
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ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70042/pravna-kantora---kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyl

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

Правна Кантора"ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-”ИЗКУПУВАНЕ” НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ
ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
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.
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ ”КУПУВАЧ” на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/70041/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

Правна Кантора"ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-”ИЗКУПУВАНЕ” НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ
ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
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.
• Сделки с търговски предприятия – придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
• Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ ”КУПУВАЧ” на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
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Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти с нас на тел:0897558320
http://kpd.ovo.bg/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/70040/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

БРАЗИЛСКО СЕКСИ БЕЛЬО BRAZILIAN SECRET ** 9 лв.
БРАЗИЛСКИ СЕКСИ ПРАЖКИ BRAZILIAN SECRET
Невероятни дамски пражки BRAZILIAN SECRET оформят сексапилно бразилско дупе, като повдигат и подчертават
контурите на задните части по естествен начин и съблазнително привличат погледите на околните.
Бъдете секси и привлекателни за да ви е приятно и забавно!
ПРЕДИМСТВА:
- анатомичен дизайн;
- повдига видимо задните части по естествен начин;
- удобно и дискретно за носене;
- изработено от мек микрофибър;
- странични регулируеми превръзки;
- дискретно носене със или без дрехи;
- може да се използва като бански;
- универсален размер.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/K6GW8gIsLOk
http://youtu.be/94nDEpLEMtQ
http://youtu.be/FZfLf8fexQI
Размери: М, L и XL. Цвят: бял.
Произход: Китай
ЦЕНА: 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса при получаване от
офиса 3,60 лв., а на адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт таксата е 6,80 лв. и получаване до 3 дни
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/70039/brazilsko-seksi-belyo-brazilian-secret--9-lv

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
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http://obiavidnes.com/obiava/70038/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/70037/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/70036/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/70035/sigurna-rabota

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/70034/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Парктроник за автомобил
Парктроник за автомобил
Парктроник за автомобил – ултразвукова помощна система за паркиране с LCD дисплей и звукова сигнализация.
Паркирайте безпроблемно, независимо дали е ден или нощ, дали вали дъжд или сняг или пък има гъста мъгла !
Парктроник за автомобил – ултразвукова помощна система за паркиране с LCD дисплей и звукова сигнализация.
Основните параметри на продукта са: - 4 сензора за точно отчитане на разстоянието до препятствия посредством
ултразвук 3 зони на отчитане: 0.05 – 0.5 м, 0.5 – 0.9 м, 0.9 – 1.5 м Цветен LCD дисплей с показване на очертанията на автомобила и разстоянието до препятствия.
произход: Китай гаранция: 12 месеца
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/70033/parktronik-za-avtomobil

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/70032/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
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Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/70031/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

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/70030/detoksikator

АВС Английски Езиков Център
ABC Английски Езиков Център
Предлагаме за всекиго по нещо - всякакви курсове за всякакви нужди!
Курсове за всички нива - от начинаещи до напреднали!
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Курсовете ще се водят както от англоговорящи , така и от български учители по английски език.
Предлагаме както групово,така и индивидуално обучение!
Запишете се сега! Ул.Марно поле 23, Велико Търново
Тел.:0899 950 318
http://obiavidnes.com/obiava/70029/avs-angliyski-ezikov-centyr

. Ние ще се радваме да Ви предложим заем при лихва 2% ставка.
Здравейте Ние сме заем компания, базирана в Англия, ние разбираме, финансовата граница глобалната икономика в
последно време и ние можем да ви гарантираме нисък кредит разходите в рамките на 48 hours.We придават лично,
бизнеса и всички видове заеми на физически и юридически лица в се нуждаят от финансова помощ, ние предлагаме заем на
хора с ниски кредитен рейтинг, които не могат да получат заеми от банките. Надяваме се да се чете от вас възможно
най-скоро, ако се интересувате от нашата оферта за кредит. Ние ще се радваме да Ви предложим заем при лихва 2%
ставка. Пишете ни: info.beaconloanfirm @ gmail.com или ни се обадете на +447012989457
С уважение,
John-добрият
заем официален
http://obiavidnes.com/obiava/70028/-nie-shte-se-radvame-da-vi-predlojim-zaem-pri-lihva-2-stavka

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70027/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70026/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

НОВ ВЕК СОФИЯ Легализация на Удостоверение от РУСО
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява качествени преводи на вашите лични и фирмени документи от китайски,
датски, турски, гръцки, арменски и още над 30 езика. Агенцията предлага легализация на документи като акт за
раждане, свидетелство за съдимост, дипломи, удостоверение за семейно положение и други за чужбина и заверка с
апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. За повече информация
заповядайте на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
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Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/70025/nov-vek-sofiya-legalizaciya-na-udostoverenie-ot-ruso

Превод и легализация на документи за пътуване в чужбина - английски, немски език – Стара
Загора.
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК - Вашият партньор за бързи, надеждни, качествени писмени и устни преводачески
услуги, легализация и консултации относно български и чуждестранни официални документи. Доверете ни се и ние ще Ви
предложим най-подходящите решения за Вашите индивидуални езикови потребности. Предлагаме услугата „онлайн
поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2 ( до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/70024/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti-za-pytuvane-v-chujbina---angliyski-nemski-ezik

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Услуги -ЯМБОЛ,ВАРНА,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/70023/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi--yambolvarnaburgas

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ВСЯКА СРЯДА – 10% ОТСТЪПКА!
Професионални преводи от и на 40 езика във всички специализирани насоки и специфични области, експресна легализация
на документи, приемаме онлайн поръчки от цялата страна на адрес http://www.adaptbg.com, офиси в гр. София и гр.
Севлиево.
ПРИ ВСЯКА ПОДАДЕНА ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ ТАЛОН ЗА СЛЕДВАЩА ПОРЪЧКА С АТРАКТИВНА ОТСТЪПКА

Страница 81/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.10.2013

НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО! Договор № 1813 с МВнР.
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
Преводи на редки езици: Преводи на японски. Преводи на китайски. Преводи на латвийски. Преводи на литовски. Преводи
на естонски. Преводи на нидерландски. Преводи на арменски. Преводи на арабски. Преводи на хинди. Преводи на
норвежки. Преводи на датски.
Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 74
Телефони: 029899867; 0888 888 400
Факс: 02 989 98 67
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. Христо Спиридонов № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
Факс: 0675 35059
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/70022/prevod-i-legalizaciya-vsyaka-sryada--10-otstypka

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/70021/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70020/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Научете Английски ЕЗИК от I-V ниво с Кеймбридж Център! Стартиращ курс!
Научете Английски ЕЗИК от I-V ниво с Кеймбридж Център! Стартиращ курс!
http://obiavidnes.com/obiava/70019/nauchete-angliyski-ezik-ot-i-v-nivo-s-keymbridj-centyr-startirasht-kurs

Научете НЕМСКИ ЕЗИК от I-IV ниво Кеймбридж Център! Стартиращ курс!
Научете НЕМСКИ ЕЗИК от I-IV ниво Кеймбридж Център! Стартиращ курс!
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ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага нова група по Немски език от 1 до 4 ниво- 100 учебни часа. Изучава се по много добра
Themen Neu. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки групи, oбръща се
индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози. Интензивни и
полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни).. Всички учебни материали са
осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /. Легитимно удостоверение, съгласно изискванията. НОВО!
Специални отстъпки за записване на следващо ниво!!!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/70018/nauchete-nemski-ezik-ot-i-iv-nivo-keymbridj-centyr-startirasht-kurs

Стартира курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК с Кеймбридж Център само за 169лв!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага курс по Испански език за начинаещи (1-ниво) - 80 учебни часа на достъпна цена от 169 лв.
Обучението ще се провежда събота и неделя . Изучава се по много добра испанска система Nuevo Ven. Усвояват се
уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки групи 6 – 8 човека. Обръща се индивидуално
внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в
удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни.
Легитимно удостоверение, съгласно изискванията. НОВО! Специални отстъпки за записване на следващо ниво!!!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/70017/startira-kurs-po-ispanski-ezik-s-keymbridj-centyr-samo-za-169lv

Езиков курс по РУСКИ ЕЗИК -КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР!Предстоящ старт!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!

КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР Ви предлага курс Руски език - 80 учебни часа. Малки групи , обръща се индивидуално внимание на
всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни). Изгодни цени, отстъпки за фирми Възможност за разсрочено
плащане без оскъпяване и групи. Легитимно удостоверение съгласно изискванията на Европейската езикова рамка.
Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване НОВО! Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и
други. Отстъпка при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
https://www. cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/70016/ezikov-kurs-po--ruski-ezik--keymbridj-centyrpredstoyasht-start

Начална компютърна грамотност 1 в удобно за Вас време - Кеймбридж Център -Стара Загора
Обучение в малки групи на невероятно ниски цени!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL, INTERNET в 50 у.ч. Работи се в малки
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групи 6-8 курсиста, всеки работи на индивидуален компютър. Възможност за провеждане на обучението през седмицата
в удобно за вас време сутрешни, следобедни, вечерни, както и съботно-неделни.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение според изискванията на
Европейската езикова рамка. Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgestz?ref=tn_tnmn
http://obiavidnes.com/obiava/70015/nachalna-kompyutyrna-gramotnost-1-v-udobno-za-vas-vreme---keymbridj-centyr--stara-

Стартира Курс по Руски език в Интер Алианс Стара Загора
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по Руски
език І-ІІ ниво в 80 учебни часа.Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на
чуждоезиковото обучение. При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за
преподаване на съответния език. Сформираме малки групи с цел индивидуална работа на преподавателите с
курсистите.В курса на обучение, Вие ще развиете уменията си за устна и писмена комуникация и правилно изразяване, ще
превеждате от и на руски език и ще усъвършенствате граматиката и лексиката си с над 2000 думи.
Всички наши преподаватели са завършили руска филология и имат дългогодишен опит в преподаването на руски език.
Курсовете по руски език се провеждат по най-новите и актуални системи на преподаване с комуникативна насоченост.
Учебното съдържание е съобразено с международните стандарти за владеене на руския език като чужд. Издаваме
легитимен сетификат след завършване на курса, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/70014/startira-kurs-po-ruski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

T
T
http://obiavidnes.com/obiava/70013/trk-firmas-glten-seyahat-eleman-arayor

Лаптоп Lenovo ThinkPad T400 - Intel Core 2 Duo P8600 / 2GB RAM DDR3 / 160GB HDD SATA 410,00лв
Лаптоп Lenovo ThinkPad T400 - Intel Core 2 Duo P8600 / 2GB RAM DDR3 / 160GB HDD SATA - 410,00лв.
Дисплей: 14,1"WSXGA+ (1400x900) 16:10 Wide
Процесор: Intel Core 2 Duo Processor P8600 (L2=3Mb Cache)
Рам памет: 2GB DDR3 (на един слот, другия е свободен ...) MAX=8Gb
Твърд диск: 160GB SATA
Видеокарта: Intel GMA 4500 - 1GB
Оптика: DVD-RОМ
Wi-Fi: ДА
Състояние: Перфектно ! Клас: ААА+
Интерфейс: USB - 3x, 3G слот - 1x, VGA - 1x, Card Reader- 1x, FireWire/1394 - 1x
Гаранция: 3 месеца
Цена: 410,00лв
IBM ThinkPad T400
Перфектното продължение на IBM/Lenovo ThinkPad T61 - още по-нова платформа, по-производителен хардуер, евтина и
бърза DDR3 памет, същият здрав магнезиев корпус, много по-добри панти и безкомпромисна надеждност. Лаптоп от
най-висок клас в отлично състояние, предлаган на стойност неколкократно по-ниска от цената за нов от същият клас.
Уточнение: по-новите приемници T410 и T420 отстъпват като материали и изработка на T400.
Други екстри:
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• ThinkVantage Power Manager - за оптимизиране на живота на батерията
• ThinkVantage Automatic System Update – за автоматично и бързо обновяване на операционната система, драйверите и
допълнителния софтуер от Lenovo
• ThinkVantage Productivity Center - за бърз достъп до всички инструменти и приложения от Lenovo
• Солидни стоманени панти за по-здрава конструкция и намаляване на напрежението върху дисплея
• Roll Cage - специална защита на корпуса от пластмаса с вплетени въглеродни нишки и подсилен дисплей чрез шаси от
магнезиeва сплав
• Сензор, който спира твърдия диск при засичане на резки движения
• Водоустойчива клавиатура с oтводнителни канали на клавиатурата.
• Предпазване от неоторизиран достъп до информацията Ви чрез TPM модул
• LED осветление на Клавиатурата
> Работят перфектно с Windows 7, Windows 8, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 ...
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
088793 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/70012/laptop-lenovo-thinkpad-t400---intel-core-2-duo-p8600--2gb-ram-ddr3--160gb-hdd-

Водоустойчив / хидрофобен Шперплат за кофраж от вносител
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/70011/vodoustoychiv--hidrofoben-shperplat-za-kofraj-ot-vnositel

Курсове и частни уроци по матурата по философия
Курсове и частни уроци по философия в София, Перник, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Подготовка за матурата по философия в София, Перник, Сливен и Ямбол - 0894 850 660. Уроци върху цикъл ”Философия”
в София, Перник, Сливен и Ямбол - 0894 850 660, включващ подготовка по: психология и логика, етика и право и
философия! Писане на философско есе в София, Перник, Сливен и Ямбол - 0894 850 660! Кандидатстудентски курсове по
философия в София, Сливен и Ямбол - 0894 850 660!
http://obiavidnes.com/obiava/69649/kursove-i-chastni-uroci-po-maturata-po-filosofiya

ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ MEGAPLEX
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустрнно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни http://www.megaplex.bg и http://www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
- 21мм кафяв филм първо качество
ВНИМАНИЕ:
- Фирмата търгува САМО на едро - количество над 50 листа (1 пале) !
- САМО НОВ и САМО ПРОДАВА !
Работно време: Понеделник-Петък 09:00-17:30
--
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МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/70010/hidrofoben-shperplat-megaplex

АГРОКОМЕРС ИВАН ПАВЛОВ
С обработка на земеделски земи и търговия със зърно се занимава АГРОКОМЕРС ИВАН ПАВЛОВ. Фирмата е
зърнопроизводител от област Добрич, продава пшеница, царевица, рапица, слънчоглед. За кореспонденция: гр. Генерал
Тошево, ул. Янтра № 5, телефон 057312204.
http://obiavidnes.com/obiava/70009/agrokomers-ivan-pavlov

Заеми до 5000 лв.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
0882081514 (не ни пишете на имейла - не го четем, просто някои от сайтовете за обяви искат имейли)
http://obiavidnes.com/obiava/70008/zaemi-do-5000-lv

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира неделен 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 един път седмично, неделя, от 14.00 до
17.00, общо 60 учебни часа. Цена 230 лв. Начало - 20.10.2013г.
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/70007/kurs-po-frenski-ezik--b1

Дневен курс по португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира дневен 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, провежда се три пъти седмично (понеделник, сряда и петък) от 10.00 до 12.00 часа. Цена
160 лв. Начало: 4.11.2013г.
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/70006/dneven-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен 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
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въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, събота от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало - 20.10.2013г.
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/70005/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

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 19 до 21 часа. Цена 160 лв. Начало - 15.10.2013г.
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/70004/kurs-po-brazilski-portugalski-----b1

Курс по английски език - Intermediate
Учебен център Орбис организира неделен курс по английски език, 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 английски език. Курсът се провежда един път седмично – неделя от 10.30 до 13.30 ч.,
всичко 80 учебни часа. Начало: 20.10.2013г.
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/70003/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

Съботен курс по румънски език – ниво В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво В1. 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 един път в седмицата – събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 80 учебни часа. Цена –
250 лв. Начало: 19.10.2013
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 “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70002/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-v1

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/70001/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70000/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/69999/30-50-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/
------------------------------
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Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/69998/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/69997/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Курс по италиански език – B2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В2. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до
20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Начало: 22.10.13
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/69996/kurs-po-italianski-ezik--b2

СЪБОТЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен 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 събота от 14.00 до 17.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
26.10.2013г
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/69995/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

Водоустойчив шперплат за кофраж от вносител
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
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****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/69994/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-ot-vnositel

Водоустойчив / хидрофобен Шперплат за кофраж от вносител
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/69993/vodoustoychiv--hidrofoben-shperplat-za-kofraj-ot-vnositel

Детективска агенция-Детективски услуги-Русе Частен детектив
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
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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/69992/detektivska-agenciya-detektivski-uslugi-ruse-chasten-detektiv

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69991/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69990/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Продавам 44дка с.Цалапица - Пловдивско - 6 ниви с номера:
Продавам 44дка с.Цалапица - Пловдивско - 6 ниви с номера:
н311008 - 6.326дка
н310044 - 3.933дка
н310046 - 3.934дка
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н310038 - 7.377дка
н310025 - 7.709дка
н309008 - 7.650дка
н309007 - 7.650дка
в местноста Лъката до река Марица и до действащ напоителен канал. Нивите се обработват, наема е 45 лв/дка, са
много подходящи за зеленчуци, картофи, лючерна и ябълкова градина. Цена: 790 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/69989/prodavam-44dka-scalapica---plovdivsko---6-nivi-s-nomera

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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/59827/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

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/69988/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

Страница 93/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.10.2013

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/69987/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/69986/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Минерална вода
БУТИЛИРАНА ВОДА - Извършваме доставка на различен асортимент от бутилирани води. Спестяваме Ви време и
доставяме водите директно във Вашия дом или офис. Предлагаме Ви удобство и сигурен доставчик в наше лице.
http://obiavidnes.com/obiava/69984/mineralna-voda

Продавам 44 дка с. Цалапица - Пловдивско
Продавам 44дка с.Цалапица - Пловдивско - 6 ниви с номера:
н311008 - 6.326дка
н310044 - 3.933дка
н310046 - 3.934дка
н310038 - 7.377дка
н310025 - 7.709дка
н309008 - 7.650дка
н309007 - 7.650дка
в местноста Лъката до река Марица и до действащ напоителен канал. Нивите се обработват, наема е 45 лв/дка, са
много подходящи за зеленчуци, картофи, лючерна и ябълкова градина. Цена: 790 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/69983/prodavam-44-dka-s-calapica---plovdivsko

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/69982/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Отпушване на комини, почистване на кюнци- гр. Варна
За гр. Варна и региона - през събота и неделя. Цена 35 лв. - за гр Варна. oтпушване на комини, чистене на кюнци печки
камини.
http://obiavidnes.com/obiava/69981/otpushvane-na-komini-pochistvane-na-kyunci--gr-varna

Кристалтойс
Голямо разнообразие от детски плюшени играчки. Детски плюшени играчки от Kristaltoys.com. музикални плюшени
играчки, големи плюшени играчки, интерактивни играчки, Различни видове плюшени играчки, плюшени животни.
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http://obiavidnes.com/obiava/69980/kristaltoys

РИДЕКС"Уред за защита от гризачи и хлебарки,мравки,паяци
"РИДЕКС"Уред за защита от гризачи и хлебарки,мравки,паяци
Не се притеснявайте ако в къщи имате мишки и хлебарки?Има нова технология за тези вредители!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Отървете дома си от плъхове, мишки, хлебарки,мравки, паяци и други досадни вредители!
Ридекс Про създава непоносима среда за вредителите, дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus
включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
Едно устройство се грижи за около 200 кв. м. Eфект се проявява около 7-10 дни след включване на уреда
Устройството "Riddex Pro Plus" е безопасно за домашни любимци, с изключение на хамстери и други гризачи. Безопасно е
за деца, домашни любимци и електрониката.
Включете "Риддекс Про Плюс" в стандартен електрически контакт за най-малко две седмици!Обхват 200кв/м.
Той държи далеч ВРЕДИТЕЛИТЕ по 24 часа на ден!
Зелената светлина показва, че устройството работи правилно.
Работна честота: 20 kНz – 65 kНz
Размери: 100мм / 60мм / 50мм
Произход-Китай Цена 25лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/69979/rideksured-za-zashtita-ot-grizachi-i-hlebarkimravkipayaci

Частен Детектив-Детективски услуги Инокгнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
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
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-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/69978/chasten-detektiv-detektivski-uslugi-inokgnito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито-Русе
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
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
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/69977/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito-ruse

Green World Group предлага финансиране на РАЗЛИЧНИ проекти
Финансиране на физически и юридически лица;
100% финансиране на „зелени” проекти;
Финансиране и лизинг на оборудване (промишлено, търговско и др.);
Финансиране на вашите търговски договори;
Квалифицирана подготовка на документи за получаване на финансови инвестиции.
e-mail: greenworld.v@gmail.com, greenworld.it@gmail.com
www.greenworldgroup.net
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http://obiavidnes.com/obiava/69976/green-world-group-predlaga-finansirane-na-razlichni-proekti

Green World Group предлага финансиране на РАЗЛИЧНИ проекти
Финансиране на физически и юридически лица;
100% финансиране на „зелени” проекти;
Финансиране и лизинг на оборудване (промишлено, търговско и др.);
Финансиране на вашите търговски договори;
Квалифицирана подготовка на документи за получаване на финансови инвестиции.
e-mail: greenworld.v@gmail.com, greenworld.it@gmail.com
www.greenworldgroup.net
http://obiavidnes.com/obiava/69975/green-world-group-predlaga-finansirane-na-razlichni-proekti

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/69974/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69973/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/69972/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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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/69971/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги-изневери,разследва,проучва,доказва!
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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/69970/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-izneverirazsledvaprouchvadokazva

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи http://detective-bg.com
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
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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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/69969/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--httpdetective-bgcom

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69968/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69967/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/69966/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Водоустойчив / хидрофобен Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ за кофраж с размери: 18х1220х2440мм,
20х1220х2440мм и 21х1220х2440мм и ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости с размери: 9мм, 11мм, 15мм и
18х1220х2440мм;
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/69965/vodoustoychiv--hidrofoben-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom
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Климатици за отопление през измата
Изберете японската прецизност и надеждност с климатиците на Fuji Electric за отопление през зимата. Доверете се на
новата инверторна серия стенни климатици LM, създадени за да отопляват дори в най-лютата зима! Подарете
невероятен комфорт и уют на дома си и се насладете на перфектна климатизация без особени разходи!
http://obiavidnes.com/obiava/69964/klimatici-za-otoplenie-prez-izmata

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/69963/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

ПРОМОЦИЯ: Компютър HP Compaq DX2000 - Intel 2,53Ghz / 1GB RAM DDR / 80GB HDD 120,00лв.
ПРОМОЦИЯ: Компютър HP Compaq DX2000 - 120,00лв.
Процесор: Intel Celeron 2,53Ghz
Рам Памет: 1GB RAM DDR
Твърд Диск: 80GB HDD
Видео карта: Intel 82865G, 128MB
Мрежова карта: 10 / 100 / 1000
Видеоизход: VGA
Оптично у-во: CD-ROM
Интерфейс: 6x USB 2.0 + 2 front USB
Тип кутия: Mini Tower
Цвят: Черен - сив
Състояние: Отлично
Гаранция: 3 Месеца
Цена: 120,00лв
* НОВ ВНОС от Германия !
Компютрите са минали хардуерни тестове и са 100% изрядни! В страхотно състояние са ! Идеални са както за
домашна употреба, така и за офис приложения.
> Всички компютри HP Compaq DX2000 са с гаранция 3 месеца!
Доставка до всяко едно населено място в България!
За контакти:
052 600 740 Виваком
0899 83 94 82 - Глобул
0887 93 28 85 - М-тел
http://obiavidnes.com/obiava/69962/promociya-kompyutyr-hp-compaq-dx2000---intel-253ghz--1gb-ram-ddr--80gb-hdd---1

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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/69961/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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/69960/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/69959/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/69958/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/69957/sigurna-rabota

СМГ Слава Георгиева
Шуменската фирма СМГ СЛАВА ГЕОРГИЕВА е местен овощар и производител на трайни насаждения, специализиран в
отглеждането на сливи. Адрес на базата: село Каменяк, ул. Владимир Вичев 14, тел.: 054824149.
http://obiavidnes.com/obiava/69956/smg-slava-georgieva

Японски климатици за отопление
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Намерете най-модерните японски климатици само в Пловдив! Доверете се на доказаното японско качество на
климатични системи за отопление през зимата. Изберете инверторните климатици на Fuji Electric - серия LM.
Осигурете ненадминат комфорт и уют в своя дом на страхотна цена!
http://obiavidnes.com/obiava/69955/yaponski-klimatici-za-otoplenie

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/69954/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Японски климатици за отопление
Вземете мощен климатик за отопление през зимата на страхотна цена! Доверете се на климатичните системи на Fuji
Electric, за да стоплите лютата зима. Осигурете си перфектна климатизация и комфортен уют в домашното огнище.
Намерете климатиците Fuji Electric в Бургас и всички големи градове!
http://obiavidnes.com/obiava/69953/yaponski-klimatici-za-otoplenie

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 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/53559/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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/69952/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Климатици Варна - Fuji Electric LMC
Отоплете през зимата с LM серията климатични системи на Fuji Electric. Закупете страхотен климатик за отопление
през идните месеци и осигурете перфектен уют и комфорт във вашето жилище. Намерете само в климатици Варна на
специална цена!!!
http://obiavidnes.com/obiava/69951/klimatici-varna---fuji-electric-lmc

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
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Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
ДЕТОКСИКАТОРИ 178- 275 лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 59.90 лв
Масажна - масажираща седалка 159.лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 79.лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
Вибриращ колан 69лв
Уред за сребърна вода 79лв
Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 179лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 450лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
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/69950/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-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
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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/69949/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър, с дистанционно управление
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/69948/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr-s-distancionno-upr

Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
VIBRO - SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита, изгорете мазнините, облекчете болките в мускулите, освободете се от стреса и напрежението с колана за отслабване MONDIAL!
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Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Заповядайте при нас!
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/69947/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

Изкупувам стари автомобили
Изкупувам всякакви стари автомобили и бусове за скрап или за части, вдигане от място в удобно за ваз време,плащане
веднага.Работим без почивен ден.Издавам удостоверения за дерегестрация в КАТ.Цените са според марката,модела и
състоянието на автомобила от 300 до 1000лв-0896909877
http://obiavidnes.com/obiava/69946/izkupuvam-stari-avtomobili

Изграждане на ел.инсталации и окабеляване в гр. София
Нашата фирма работи в района на София без почивен ден, така че ако спешно се нуждаете от монтаж, ремонт,
окабеляване или др. услуга с ел инсталацията Ви, то незабавно ни потърсете.
http://obiavidnes.com/obiava/69945/izgrajdane-na-elinstalacii-i-okabelyavane-v-gr-sofiya

Дрехи Втора Употреба на едро внос от Скандинавия и САЩ
Дрехи Втора Употреба на едро внос от Скандинавия и САЩ
Екстра есен -12 лв/кг.
Есенен микс 1 - 6 лв/кг.
Есенен микс 2 - 3 лв/кг.
Зимни бали 500 кг. - 1.60 лв/кг.
Контакти: гр.Шумен
www.harmonycorporation.com
contact@harmonycorporation.com
0899 53 11 99
http://obiavidnes.com/obiava/69944/drehi-vtora-upotreba-na-edro-vnos-ot-skandinaviya-i-sasht

Insecta.bg - Унищожаване на хлебарки и други вредители
Insecta Bulgaria се бори с вредителите като предлага на своите клиенти целогодишен план за Интегриран пест
мениджмънт, включващ планираните действия по месеци и използваните препарати срещу всеки отделен вид вредители.
http://obiavidnes.com/obiava/69943/insectabg---unishtojavane-na-hlebarki-i-drugi-vrediteli

Намаляване на сметката за ток
Имате високи сметки за ток ? Обадете се и ние ще ги намалим ! GSM 0882081495
http://obiavidnes.com/obiava/69942/namalyavane-na-smetkata-za-tok

Електровъдица "Албатрос" - руска
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg http;//ribar.tk
http://obiavidnes.com/obiava/69941/elektrovydica-albatros---ruska

за вашето бебе
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кошара на 2 нива,матрак, лятна и зимна количка, паяк, дрехи и играчки,абсорбатор за кухня
http://obiavidnes.com/obiava/69940/za-vasheto-bebe

НЕДЕЛЕН КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, 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 10.00 до 13.00 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 20.10.2013г. 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/69939/nedelen-kurs-po-nemski-ezik--pyrvo-nivo

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 19 до 21 часа. Цена 160 лв. Начало - 15.10.2013г.
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/69938/kurs-po-brazilski-portugalski-----b1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - А1
Учебен център Орбис организира неделен 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 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало - 20.10.2013г.
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/69937/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В2. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до
20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Начало: 22.10.13
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/69936/kurs-po-italianski-ezik--b2

СЪБОТЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен 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 събота от 14.00 до 17.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
26.10.2013г
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/69935/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

Бензинова резачка -НОВИ 75 лева
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя, здрава метална конструкция и странично
обтягане на веригата. Снабдена е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно с
ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително намаляване на вибрациите. Регулируема
маслена помпа и пластмасов въздушен филтър с дълъг живот. Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане,
един цилиндър. Обем двигател: 53 куб. см. Мощност: 3 конски сили Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални
обороти: 12000 об./мин. Дължина на шината: 40 см. Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово
масло/ Обем бензинов резервоар: 500 мл Обем маслен резервоар: 250 мл Тегло: 5.2 кг.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/69934/benzinova-rezachka---novi--75-leva

Бензинова резачка
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя, здрава метална конструкция и странично
обтягане на веригата. Снабдена е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно с
ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително намаляване на вибрациите. Регулируема
маслена помпа и пластмасов въздушен филтър с дълъг живот. Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане,
един цилиндър. Обем двигател: 53 куб. см. Мощност: 3 конски сили Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални
обороти: 12000 об./мин. Дължина на шината: 40 см. Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово
масло/ Обем бензинов резервоар: 500 мл Обем маслен резервоар: 250 мл Тегло: 5.2 кг.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/69933/benzinova-rezachka

Соларна маска
Размер на касетата: 110х90x13mm Размер на стъклото: 90х40mm Време за реакция: от светло към тъмно: 1ms Време за
реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/ Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/, /0.006%/365nm/
Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/ Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Батерия: Solar Cell+2ААА Температура

Страница 107/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.10.2013

на работа: от -5 С до +55 С Тежест: 495g.Разгледайте всички
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com

артикули

които

предлагаме

на

http://obiavidnes.com/obiava/69932/solarna-maska

Соларна маска + LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Спецификация: Размер на касетата: 110х90x10mm Размер на стъклото: 91х41mm. Време за реакция: от светло към
тъмно: 0.1ms. Време за реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/. Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/,
/0.006%/365nm/. Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/. Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Чуствителност:
Регулеруема LED осветление - About 18,000 LUX Батерия: Solar Cell+2CR2032 Температура на работа: от -5 С до +55 С
Тежест: 490g.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/69931/solarna-maska--led-osvetlenie

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН TIG/MMA 250 АМПЕРА
Предлагаме на Вашето внимание инверторни електрожени TIG/MMA 250A с дигитален дисплей за отчитане на
моментния ампераж – модел 2013 година. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за
заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 5мм.включително Вградени функции: HOT START за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране
на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 5mm., включително
и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и
при цветни метали. Моделите TIG/MMA 250A са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с
волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством
ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V
220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-250А Тегло бруто: 9кг. Размери: височина 31см.;широчина 16см.;дължина
40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Консумирана мощност при 100% натоварване/250А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с
ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.Електрожена се предлага на
едро и дребно. 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/69930/invertoren-elektrojen-tigmma-250-ampera

Инверторен електрожен TIG/MMA 250 с АРГОН
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплей могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване
така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.включително Вградени функции: HOT
START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за
стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/69929/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН MMA 250 АМПЕРА
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ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЕЛЕКТРОЖЕНИ TIG-ММА 250А с дигитален дисплеи могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените
са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.
Вградени функции:
HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга.
ANTISTICK - против залепване на електрода.
ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването.
Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена
среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали.
Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в
защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А
Тегло: 7кг.
Размери: височина 27см.,широчина 17см.,дължина 36см.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Консумирана мощност при 100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.***ПРОДАЖБИ НА ЕДРО ***
http://obiavidnes.com/obiava/69928/invertoren-elektrojen-mma-250-ampera

ЕЛЕКТРОЖЕНИ + АРГОН С ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожени WSM-200. Могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените
са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително Вградени
функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC
FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с
дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на
заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите ”WSM-200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово
заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става
много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна
мощност. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток
/А/: 20-200А Тегло бруто: 9кг. Размери: височина 31см.;широчина 16см.;дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов)
кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100%
натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.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/69927/elektrojeni--argon-s-digitalen-displey--

Трифазен Генератор за ток 5.5 KW - ЦЕНА
Предлагаме на Вашето внимание нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за трифазен ток ,
максимално замерена мощност 5,5 KW, постоянно замерена мощност - 5 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX560- пълно копие на HONDA, 13 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, магнетен стартер, акумулатор, транспортна рамка с колела и
дръжки за по-лесно предвижване на генератора. Има 2 броя изходи за 220 V и още един за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB. Размерите му са: дължина 68см., ширина 51см. и височина 55см., тегло-90кг.За по-икономична работа има
възможност за газ.Генератора се предлага на едро и дребно. Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен
платеж/цената на доставката за цяла България е до 30 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.Има възможнот да бъде поставена газова уредба.Разгледайте всички артикули които
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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/69926/trifazen-generator-za-tok-55-kw---cena

ТРИФАЗЕН -ГЕНЕРАТОР 3.5 KW / 7 Hp - СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО
Бензинови четиритактови генератори за монофазен и трифазен ток с електрически стартер,мощност 3.5 KW, въздушно
охлаждане,двигател 7 HP /конски сили/,AVR - стабилизатор на напрежението.Генератора е оборудван с акумулатор и
дистанционно управление.Има и ръчно/камшично/ запалване.Разход на гориво-0.350 литра бензин за 1киловатчас. Нивото
на шума е 69-72dB.Изходи за 3 броя за 220 V, 1 брой за 380 V и 1 брой 12 V.Размерите му са:височина 45см.,ширина 45см.и
дължина 60см. Тегло-43кг.За количества отстъпки.Генератора е оборудван и дистанционно управление.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/69925/trifazen--generator-35-kw--7-hp---starter-i-distancionno

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/69924/mofozen-generator-35-kw-starter-i-distancionno

Зарядно и стартерно устройство VIKI - CD – 50 - 12-24V
Предлагаме на Вашето внимание еднофазна, преносима батерия и зарядно устройство за зареждане на акумулаторни
батерии с напрежение 12 / 24 V и запалване на всички видове бензин моторни превозни средства и дизелови до 70 конски
сили. Оборудван с избор за нормално зареждане, бързо зареждане (BOOST), бърз старт и амперметър. Размери на
кашона/опаковката/:
35x32x25см,
тегло:10,5кг.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/69923/zaryadno-i-starterno-ustroystvo-viki---cd--50---12-24v

Зарядно и стартерно устройство VIKI - BSC – 600 - 12-24V – 330 лева
Предлагаме на Вашето внимание монофазно стартерно и зарядно устройство на колела за зареждане на акумулаторни
батерии с напрежение 12 / 24 V. Стартиране на всички видове автомобили, джипове, лекотоварни камиони, земекопна
техника, трактори и камиони. Охлаждане с вентилатор. Оборудван с избор за нормално зареждане, бързо зареждане
(BOOST), бърз старт и амперметър. Тегло бруто: 25кг.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/69922/zaryadno-i-starterno-ustroystvo-viki---bsc--600---12-24v--330-leva

Бензинова помпа за поливане 1 цол
Бензинова водна помпа Мощност: 1.5 kW Раб. обем: 43 см3 Обороти: 7500 мин-1 Дебит: макс. 160 л/мин Максимален
напор: 27-28 м Диам. на входа и изхода: 25 мм (1") Смукателна височина: 8 м Тип на двигателя: бензинов/ двутактов/
едноцилиндров Състав на горивната смес: 40:1 Макс. разход гориво: 0.7 л/ч Тегло: 5.05 кгРазгледайте всички артикули
които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
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http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/69921/benzinova-pompa-za-polivane-1-col

Вид – 4-ри тактов двигател с въздушно охлаждане, хоризонтален вал. Кубатура, cm3 - 208 Цилиндър, mm – 70х45 Степен
на компресия – 8.5 : 1 Мощност, hp/rpm – 7.0 / 3600 Максимален въртящ момент, kg.m – 1,5 / 2500 Стартиране – ръчно
Смазваща система L – 0.6 Резервоар L – 3.2 Тегло – 15 кг Габарити – 415х380х390Разгледайте 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/69920/vid--4-ri-taktov-dvigatel-s-vyzdushno-ohlajdane-horizontalen-val-kubatura-cm3

Компресор за въздух - 25 литра
Компресор за въздух italy с обем на съда 25 литра и мощност 1,8 kW. С колела и удобна дръжка за лесно транспортиране.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Предназначен е за хоби потребители.
Технически данни:
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен
Мощност: 1.8 kW
Максимално налягане: 8 bar
Обем на съда: 25л
Дебит на въздуха: 200л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 25кгРазгледайте 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/69919/kompresor-za-vyzduh---25-litra

Компресор за въздух - 50 литра
Компресор за въздух с колела и удобна дръжка за лесно транспортиране. Създаден е да генерира и съхранява въздух под
налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен моноблок
Мощност: 2.5 нр
Максимално: налягане 8bar
Обем на съда: 50л
Дебит на въздуха: 200л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 34Разгледайте 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/69918/kompresor-za-vyzduh---50-litra

Компресор за въздух - 100 литра
Компресор за въздух italy с обем на съда 100литра и мощност 2.2 kW. С колела и удобна дръжка за лесно транспортиране.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен моноблок
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Мощност: 2.2 kW
Максимално налягане: 8 bar
Обем на съда: 100 литра
Дебит на въздуха: 250л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 67кгРазгледайте 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/69917/kompresor-za-vyzduh---100-litra

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/69916/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/69915/remont-na-pokrivi-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/69914/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
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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/69913/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/69912/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - 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/69911/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgas

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
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/69910/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ЕООД ,ООД ,АД ,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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 !
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
ул. "Цанко Церковски" №39
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69909/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/69908/30-50-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/69907/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/69906/30-50-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/69905/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/69904/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/69903/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/69902/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/69901/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/69900/sigurna-rabota

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/69899/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/69898/30-50-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/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/69897/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/69896/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
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Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/69895/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/69894/masajna-masajirashta-sedalka

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
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намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/69893/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електроимпулсeн масажор
Електроимпулсeн масажор YK-04
ЕЛЕКТРОИМПУЛСЕН МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛА И ТЯЛО YK-04- с
ЕДНА
ДВОЙКА ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ ЕЛЕКТРОДА ЗА "АШИ" ЕЛЕКТРО АКУПУНКТУРА И ЧИФТ ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ
ДЖАПАНКИ.
Преносим тип, подходящ за хора, които пътуват, контрол на процедурите с дистанционно управление с удобен голям
LCD дисплей
Апаратът е едно комплексно съчетание на модерната електронна технология с традиционните методи на Източната
медицина при лечение на базата на стимулация на биологично активните точки в човешкото тяло – така наречените
акупресурни точки.
Електроимпулсният масажор YK-04 въздейства чрез електрически импулси - ашитерапия, посредством предварително
зададени конкретни програми за дължината и формата на импулсите.
Подходящо за употреба при болни с оплаквания като болки в гърба, хиперостеогения, периартрит, епикондилит, артрит,
ревматизъм и др. Може да се използва при лечението на подобни на горепосочените състояния и за превенция на такива.
Апаратът подобрява съня, подобрява кръвната циркулация, елиминира хематоми, спомага за преодоляване на стресови и
напрегнати състояния и има противотуморно действие в областите, където се прилага.
Предимство на уреда е наличието на два независими канала за включване на електродите, чрез които може да се
въздейства едновременно на две отделни части на тялото.
Комплектът вклячва:
- Командно устройство
- Адаптор за ток
- Чифт електроимпулсни масажни джапанки с вградени постоянни магнити
- 1 двойка електроимпулсни самозалепващи се електрода за локална "АШИ"физиотерапия..
Възможна работа на батерии.
Батериите не са включени в комплекта!
Като опция, бихте могли да поръчате комплект от 2 електроимпулсни вендузи с ръчна помпичка за създаването на вакум
на цена 36 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/69892/elektroimpulsen-masajor

Машина за хрупкави картофени спирали
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
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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/69891/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

15.6" (39.62 cm) Asus X550VC-XO055
15.6" (39.62 cm) Asus X550VC-XO055, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce GT 720M 2GB
(HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/69890/156-3962-cm-asus-x550vc-xo055

GF GT 610
GF GT 610, 2GB Palit, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69889/gf-gt-610

GF GT 620
GF GT 620, 1GB Palit, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69888/gf-gt-620

GF GT 630
GF GT 630, 2GB Palit, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/69887/gf-gt-630
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