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Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/70519/prodavam-diplomi

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/70317/inkubatori---napylno-avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

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/70614/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
на работа: от -5 С до +55 С Тежест: 495g.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/70613/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/70612/solarna-maska--led-osvetlenie

ТРИФАЗЕН ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН WS 400 АМПЕРА
Предлагаме на Вашето внимание професионални Tрифазни инверторни електрожени WS 400 Aмпера подходящи за голямо
натоварване. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в
защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените притежават отлични заваръчни характеристики и позволяват
използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 2,5мм до
6,2мм. 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 6,2мм. и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на
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заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите - WS 400 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 2 вентилаторa. Захранващо напрежение AC V 380/50Hz. Автоматична защита от
високо напрежение и претоварване. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-400А Тегло: 30кг. Размери: височина
43см.,широчина 30см.,дължина 57см. Степен на защита IP 21 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/70611/trifazen-invertoren-elektrojen-ws-400-ampera

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/70610/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.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/70609/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН MMA 250 АМПЕРА
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.

Страница 2/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.10.2013

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 ***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/70608/invertoren-elektrojen-mma-250-ampera

Инверторен електрожен с аргон и дисплей - TIG/MMA 200 Ампера
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожениWSM 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 VIKI 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:.
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10 - 200А
Тегло: 9кг.
Размери: височина 30см. , широчина 17см. , 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/70607/invertoren-elektrojen-s-argon-i-displey---tigmma-200-ampera

Инверторен IGBT електрожен MMA 160N с дигитален дисплей
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Предлагаме на Вашето внимание нови инверторени IGBT електрожени MMA160N с дигитален дисплей – модел и дизайн
2013 година. Това е електрожен с най-новата разработка на базата на IGBT транзистори, предназначен за извършване
на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на този електрожен са: Намалено импулсно
натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на мощността на електрическата мрежа
прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни постове. Заваряването не причинява
смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в
момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на напрежението се осъществява с IGBT
транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за секунда. За разлика от всички други
заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават включени, докато мрежовото
напрежение премине през "0", то при транзисторите се управлява както включването така и изключването, което
позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се изправя чрез мостова схема
(Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му. Включването и изключването на
транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния
процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са включени (ширината на импулса), определят
енергията, която се подава към заваръчния апарат. Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно
електродъгово заваряване - IGBT технология.Вградени функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция
Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на залепването на електрода за материала Функция Arc Force регулиране динамиката на дъгата Защита от пренапрежение. Малки размери.Обхват на заваръчния ток: 20 - 160A
Захранващо напрежение: 220 V Захранваща мощност: 3,9 kVA Cos f: 0,93 Напрежение без товар: 62 V Електроди: до 3,2
мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект: 5,5 кг Тегло само на електрожена- 3,8кг В комплект
със заваръчни кабели,чукче и маска.Подходящ е както при строително-монтажни дейности, така и за домашно
ползване.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/70606/invertoren-igbt-elektrojen-mma-160n-s-digitalen-displey

Телоподащо MAG 180
MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват всички черни
метали, алуминий, неръждавейка, бронз, месинг и др. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ заваряване, щипка
маса, маска и чукче с четка, регулиране на напрежението 10-180А, монофазни/220V/, Захранваща мощност: 5,2 kVA,
Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.8 и 1.0 мм.Тегло – 25 кг,размери Д/Ш/В : 61/37/45см. Предназначен е
за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си габарит и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички
видове метал/ е удобен и за монтажни заварки. Разполагаме със специализиран гаранционен и следгаранционен сервиз.
*При покупка на 2 броя заваръчни апарати ПОЛУЧАВАТЕ бонус- напълно автоматична, 100 % соларна заваръчна
маска.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/70605/telopodashto-mag-180

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим
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юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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.
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/70604/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни MIG180
ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство за черни метали
MIG-MAG/CO2/ ИНВЕРТОРНИ заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват
всички черни метали, алуминий, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ
заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка. Регулиране на заваръчния ток/плавно/ 30-180 ампера, монофазни/220V/
Захранваща мощност: 5,2 kVA, Степен на защита: IP21. Работи с тел размери 0.6 и 0.8 мм. и с ролки от 1 и 5кг. Тегло 13 кг. без ролка. Размери Д/Ш/В : 52/31/43см. Предназначен е за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си размер,
тегло и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал/е удобен и за монтажни заварки. Доставка в
цялата страна с куриер и наложен платеж.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/70603/invertorni-mig-mag-zavarychni-mig180

УДАРЕН-ПЕРФОРАТОР 800W
Характеристики на перфораторите: - Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване Спиране на въртенето за изсичане - Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво - Лесна смяна на захвата на
инструмента - Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му - Меко противоплъзгащо покритие на
главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане - Предпазен съединител - Въртяща се плоча с
четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене) Технически данни - Номинална консумирана мощност
800 W - Енергия на удара 0 – 3 J - Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1 - Номинални обороти 0 –
900 min-1 - Тегло без кабел 2,7 kg - Дължина 377 mm - Широчина 83 mm - Височина 210 mm - Захват на инструмента
SDS-plus - Диапазон на пробиване: http://obiavidnes.com/obiava/70602/udaren-perforator-800w

Зарядно и стартерно устройство
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
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http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/70601/zaryadno-i-starterno-ustroystvo

Зарядно и стартерно устройство VIKI
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/70600/zaryadno-i-starterno-ustroystvo-viki

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
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/70599/kompresor-za-vyzduh---100-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/70598/kompresor-za-vyzduh---50-litra

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
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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/70597/kompresor-za-vyzduh-italy-s-obem-na-syda-25-litra-i-moshtnost-18-kw-s-kolela-i-u

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЪЖЕНА ЛЕБЕДКА ЗА ДЖИПОВЕ 12 V - 5450 кг. / 13 500 LB winch /
ТЕЛФЕРИ
Предлагаме на Вашето внимание електрическа въжена лебедка за джипове. Сила на опън: 13 500 LB winch / 12 V - 5450 кг.
Електродвигател: Серийна намотка: 6.0 конски сили/4.5kw, (12v). Водач 4-Way ролков. Предавателно отношение на
редуктора: 265.2:1 (12V) Стоманено въже: диаметър 27 метра of 9.5 мм диаметър.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/70596/elektricheska-vyjena-lebedka-za-djipove-12-v---5450-kg--13-500-lb-winch--telfe

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЪЖЕНА ЛЕБЕДКА ЗА ДЖИПОВЕ 12 V - 5450 кг. / 13 500 LB winch /
ТЕЛФЕРИ
Предлагаме на Вашето внимание електрическа въжена лебедка за джипове. Сила на опън: 13 500 LB winch / 12 V - 5450 кг.
Електродвигател: Серийна намотка: 6.0 конски сили/4.5kw, (12v). Водач 4-Way ролков. Предавателно отношение на
редуктора: 265.2:1 (12V) Стоманено въже: диаметър 27 метра of 9.5 мм диаметър.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/70595/elektricheska-vyjena-lebedka-za-djipove-12-v---5450-kg--13-500-lb-winch--telfe

Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки,
Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/70594/riddex-pro-plus---ured-protiv-grizachi-hlebarki

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
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"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим
юридическа, финансова и солидарна отговорност.

от

Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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.
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/70593/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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим
юридическа, финансова и солидарна отговорност.

от

Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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.
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/70592/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Варна,Велико Търново , Пазарджик
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
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/70591/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---varnaveliko-tyrnovo--pazardj

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Варна,Велико Търново , Пазарджик
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/70590/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---varnaveliko-tyrnovo--pazardj

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
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Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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

отпушване на канали Варна
Отпушване на канали във Варна и областа с професионална немска техника.
http://obiavidnes.com/obiava/70589/otpushvane-na-kanali-varna

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ" КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
Предлагаме професионална и компетентна помощ на фирми/ЕООД,АД,ЕАД,ООД,СD и др., натрупали задължения към
държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени. Всички консултации се извършват от
юристи с богат опит в областта на фирмените задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново
седалище и адресна регистрация.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ
За контакти с нас на тел:0897558320 0886346230
http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70588/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-biznes-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС....................!!!
Предлагаме професионална и компетентна помощ на фирми/ЕООД,АД,ЕАД,ООД,СD и др., натрупали задължения към
държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени. Всички консултации се извършват от
юристи с богат опит в областта на фирмените задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново
седалище и адресна регистрация.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 0886346230
http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70587/kupuvame-biznes

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/70586/30-50-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/70585/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/70584/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/70583/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
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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/70582/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Свиневъдна компания ООД
Свине майки от производител в област Шумен предлага Свиневъдна компания ООД,
която отглежда животните в местна свинеферма.
Заповядайте в с. Радко Димитриево, ул. Провадийско шосе 8,
телефон 053102371.
http://obiavidnes.com/obiava/70581/svinevydna-kompaniya-ood

РУБИН РУМЕН ИВАНОВ
В област Плевен се намира базата на фирма РУБИН РУМЕН ИВАНОВ , която е зърнопроизводител на царевица, ечемик,
пшеница и слънчоглед. Базата е с координати село Подем, ул. Трети март 38, телефон 0888678059.
http://obiavidnes.com/obiava/70580/rubin-rumen-ivanov

Цветовете на любовта индийски сериал
Всички турски и български сериали Pipe.bg представя: Гледайте всички части от сапунката Цветовете на любовта в
блога pipe.bg. Насладете се на сериала само в pipe.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/70579/cvetovete-na-lyubovta-indiyski-serial

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата
страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с многогодишен опит. Те имат постоянна готовност да
приемат и изпълнят поръчки за строително-монтажни дейности във всяка точка на България и чужбина, по всяко време.
За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/70578/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/70577/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/70576/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/70575/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

СТРАСТНА В СЕКСА - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 60
В СЕКСА СЪМ ОПАСНА И В ЛЕГЛОТО МНОГО СТРАСТНА-МАРИЯ-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60-0.96 лв. за всички
моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/70574/strastna-v-seksa---denonoshtno-na---0903-630-60

НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 70
АКО ТЪРСИШ ВЪЗБУДЕНИ СЕКСИ ДЕВОЙКИ-ТУК Е ПРАВИЛНОТО МЯСТО-ДЕНОНОЩЕН СЕКС ТЕЛЕФОН-0903
630 70-0.96 лв. за всички моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/70573/na-pravilnoto-myasto---denonoshtno-na---0903-630-70

САМО ЗА ЗАЖЪДНЕЛИ ЗА СЕКС МЪЖЕ - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 62
ХЕЙ, ЗАЖАДНЕЛИЯ-ИСКАМ ТИ ГО ЦЕЛИЯ-ДЕНОНОЩЕН СЕКС С МИРЕЛА-НА-0903 630 62-0.96 лв. за всички
моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/70572/samo-za-zajydneli-za-seks-myje---denonoshtno-na---0903-630-62

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/70571/prevozi-s-bus
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Транспортни услуги с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/70570/transportni-uslugi-s-bus-do-1500-kg

Превоз на товари
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/70569/prevoz--na-tovari

продавам,трицветни бийгъли
Продавам,трицветни бийгъли от елитни родители.Тел:0878997051
http://obiavidnes.com/obiava/70568/prodavamtricvetni-biygyli

продавам,трицветни бийгъли
Продавам,трицветни бийгъли от елитни родители.Тел:0878997051
http://obiavidnes.com/obiava/70567/prodavamtricvetni-biygyli

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
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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/70566/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

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 -
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с колана за отслабване MONDIAL!
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/70565/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

Тренажор за коремни преси AB ROCKET
Тренажор за коремни преси AB ROCKET
"AB ROCKET" е революционен уред, който подпомага тренировката на долните, горните, средните и страничните
коремни мускули.
Въртящите се масажиращи възглавнички осигуряват комфортна опора за гърба, врата и кръста и масаж по време на
тренировка!
Коремните преси стават забавни и ефективни. По време на тренировка вазглавничките масaжират вашия гръбнак.
Перфектен помощник за пилатес. Удвоява ефективността на коремните преси.
1. Обособява твърд и плосък корем ;
2. Оформя талията за кратко време ;
3. Намалява напрежението в раменете, врата и шията ;
4. Подобрява всички коремни мускули;
5. Тренира цялостно коремните мускули ;
6. Намалява сантиметри от талията ;
7. Оформя фигурата ;
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/70564/trenajor-za-koremni-presi-ab-rocket

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
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предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/70563/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
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/70562/peynt-zuum

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!
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/70561/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
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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
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/70560/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Езикова школа Логос - Курс по немски език за тест Телк, ДСД, Даф
Езикова школа Логос София е образователен център, който предлага разнообразие от курсове по английски и немски език
на добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/70559/ezikova-shkola-logos---kurs-po-nemski-ezik-za-test-telk-dsd-daf

Видеозаснемане на сватбеното тържество.
Видеозаснемане на сватбеното тържество.
http://obiavidnes.com/obiava/70558/videozasnemane-na-svatbenoto-tyrjestvo

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.

Страница 18/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.10.2013

След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим
юридическа, финансова и солидарна отговорност.

от

Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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.
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/70557/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Бензинов двигател
Бензинов двигателВид – 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/70556/benzinov-dvigatel

ФРЕНСКИ за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70555/frenski-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

ИТАЛИАНСКИ за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70554/italianski-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70553/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа.
Цена – 250 лв. Начало: 13.11.2013
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/70552/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК – първо ниво
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: 20.11.2013г.
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/70551/kurs-po-grycki-ezik--pyrvo-nivo

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
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върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда един път седмично – неделя от 12.00 до 15.00 ч.,
всичко 80 учебни часа. Начало: 10.11.2013г.
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/70550/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

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/70549/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:
16.11.2013г
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/70548/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

Здравейте казвам се петър иванов млад тъмнокос на 27 годишен от град софия люлин едно тип на обявата което си
търся спешно сериозна връзка и да се запозная само със едно младо и симпатично и неопитно момиче или със една млада и
симпатична и неопитна жена за приятни и хубави забавления просто искам да правя секс със момиче или жена предлагам
само стандартни и всякакви секс само за удоволствия обичам да правя секс за много по дълго време със момиче или със
жена тази услуа е безплатна и обявата е пусната е от мен и е напълна сериозна само аз и ти адам търси ева ако имате
повече въпроси моля за повече информация позвънете още сега на 0896262713 или просто само кликни от петър иванов
очаквам те мило котенце :)
http://obiavidnes.com/obiava/70547/zdraveyte-kazvam-se-petyr-ivanov-mlad-tymnokos-na-27-godishen-ot-grad-sofiya-lyulin
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Здравейте казвам се петър иванов млад тъмнокос на 27 годишен от град софия люлин едно тип на обявата което си
търся спешно сериозна връзка и да се запозная само със едно младо и симпатично и неопитно момиче или със една млада и
симпатична и неопитна жена за приятни и хубави забавления просто искам да правя секс със момиче или жена предлагам
само стандартни и всякакви секс само за удоволствия обичам да правя секс за много по дълго време със момиче или със
жена тази услуа е безплатна и обявата е пусната е от мен и е напълна сериозна само аз и ти адам търси ева ако имате
повече въпроси моля за повече информация позвънете още сега на 0896262713 или просто само кликни от петър иванов
очаквам те мило котенце :)
http://obiavidnes.com/obiava/70546/zdraveyte-kazvam-se-petyr-ivanov-mlad-tymnokos-na-27-godishen-ot-grad-sofiya-lyulin

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/70545/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Най-икономичната пералня – ултразвуковата
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/70544/nay-ikonomichnata-peralnya--ultrazvukovata

Бидета - различни модели
Универсална биде-приставка за стандартна тоалетна чиния. Предназначена да измива човека, след като е ползвал
седяща тоалетна без да става от седалката - осигурява лична хигиена и здраве за всички членове на семейството.
Монтира се под капака на всяка стандартна тоалетна.Действа чрез подвижна скрита плъзгаща се дюза за измиване
(подмиване) с топла/студена вода. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Облекчете хемороидните болки!
Идеална за бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора.Подходяща, за домашна
употреба и хотелски стаи. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/70543/bideta---razlichni-modeli

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна алкална нано чаша Наричана още турмалинова чаша, съд, бутилка, термос, манерка за „жива вода” предназначена да филтрира,пречиства, минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна
система от подбрана селекция минерали, с доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е
полезна и необходима водата за правилното функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие
рядко можем да разчитаме, че пием вода която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот.
Затова е изобретено и това чудо, което за броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна
вода. С енергийната алкална чаша ни се предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични,
по-работоспособни, да осигурим повече младост и дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура
по естествен път. Не пропускайте този шанс! Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега само за 46.00 лв и получавате Подарък - втора филтърна система! Промоцията е валидна до 01 ноември
2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/70542/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda
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Квантов анализатор (биоскенер) с преводач на български
Дава 36 подробни отчета (33 за мъж/33 за жена) с общо над 220 различни изследвания, плюс обобщен пълен и обобщен
кратък отчет на здрaвословното състояние. За да можете да поддържате винаги в норма Вашето здраве и да
избягвате рискове от бъдещи заболявания, следете редовно състоянието на Вашия организъм. Да се ходи постоянно по
лекари за изследвания е скъпо и досадно. Но за разрешаването на този проблем вече имаме електронен „помощник”. Това
е компютърният апарат за квантов магнитно-резонансен анализ, познат още като биоскенер. С него можете лесно (у
дома или в офиса) и за секунди да диагностицирате моментното състояние на всичките си органи, както и наличието
(или отсъствието) на ценни за организма минерали, соли и витамини. Подходящ е както за лична употреба у дома, така и
за ползване в професионални диагностични центрове. За повече информация и поръчки, заповядайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/70541/kvantov-analizator-bioskener-s-prevodach-na-bylgarski

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват
(зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почистват и обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от
всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите
миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/70540/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

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/70539/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/70538/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
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посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70537/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/70536/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/70535/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Съботен курс по италиански език
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:
16.11.2013г
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/70534/syboten-kurs-po-italianski-ezik

АГРОТЕХНО 98 ООД
Софийската фирма АГРОТЕХНО 98 е зърнопроизводител на житни насаждения, специализирана в добиването на ечемик,
царевица, слънчоглед и пшеница. Координати на базата: общ. Кнежа, ж.к. Сухата река, ул. Байлово, бл. 86, ап. 117, тел.:
029433479.
http://obiavidnes.com/obiava/70533/agrotehno-98-ood

СТОИЛОВ 07 ЕООД
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Една от фирмите за развъждане на едър рогат добитък в Пловдив район е СТОИЛОВ 07 ЕООД. Тя отглежда във ферма
49 животни порода черношарена и кафява крава. Свържете се на телефон: тел. 032940544, село Калояново, ул. Ивайло
25.
http://obiavidnes.com/obiava/70532/stoilov-07-eood

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/70531/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/70530/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/70529/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/70528/sigurna-rabota

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим
юридическа, финансова и солидарна отговорност.

от

Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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.
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/70527/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Серди 98 Нердет Алил
Силистренската фирма Серди 98 Нердет Алил е зърнопроизводител и добива чесън, лук, жито, слънчоглед, тикви, кайсии.
Координати на базата: с. Суходол, ул. Дванадесета 7, телефон 0885178238.
http://obiavidnes.com/obiava/70526/serdi-98-nerdet-alil

Секс стимуланти-Apcalis Oral Jelly
Apcalis Oral Jelly е първият в света Tadalafil Jelly. Той е много по-лесен за използване в сравнение с преглъщането на
познатите хапчета тадалафил под формата на Циалис и за това е за предпочитане от хора ,които не могат да
преглъщат хапчета. Апкалис има 7 различни вкусни аромата и бързото усвояване го правят предпочитано средство за
борба сЕректилната дисфункция. Апкалис желе е нов продукт съдържащ абсолютно същата съставка
(Тадалафил),която можем да открием и в Циалис (Сиалис) (Cialis).
Действието на Apcalis - sx започва до 45 минути от приемането и трае до 36 часа. Активната съставка на APCALIS
/АПКАЛИС/ ТАДАЛАФИЛ (Tadalafil) спомага на кръвоностните съдове в пениса да се разширят и напълнят с кръв. Това
повишава сексуалната ви мощ и спомага за по-здрава ерекция. Активната съставка ТАДАЛАФИЛ (Tadalafil) е
изключително ефективна при борба с импотентността и проблеми с ерекцията. Трябва да се отбележи че сексуалната
стимулация е задължителна, за да може APCALIS /АПКАЛИС/ да бъде ефективен. Продукта е във вид на желе. .
Поръчката на Apcalis Oral Jelly в нашия онлайн магазин www.kamagrabg.com- е бърза и дискретна!
С него ще е възможно вече не само да повторите сексуалният акт веднага след еякулация, но и да изпитате удоволствие
повече от няколко пъти.
APCALIS /АПКАЛИС/ APCALIS /АПКАЛИС/ APCALIS /АПКАЛИС/ APCALIS /АПКАЛИС/ APCALIS
Цена: 24.99лв/7бр.
http://obiavidnes.com/obiava/70525/seks-stimulanti-apcalis-oral-jelly

Секс стимуланти-Kamagra Oral Jelly Vol 2
Kamagra Oral Jelly Vol 2 – познатата Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие.
Действието на Камагра Гел,Желе Vol 2 започва от 20 до 40 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. Важно е да се
знае,че Камагра Гел действа само със сексуална стимулация. Препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната
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храна и алкохола забавят действието. Приложението е изключително лесно. Разкъсайте пакетчето на обозначеното
място и директно изпийте без течност избрания от вас вкус. След това се насладете на невероятното действие на
Kamagra Oral Jelly. . Поръчката на Kamagra Oral Jelly Vol 2 в нашия онлайн магазин www.kamagrabg.com- е бърза и
дискретна!
100% оригинален продукт
Препоръчителна доза – максимум 1 Камагра желе на ден – 100мг Силденафил (Sildenafil)
7 различни вкуса в опаковка: Мента, Роза, Манго, Лимон, Череша, Шоколад, Диня
Срок на годност: 2016г.
Цена 24.99лв.
http://obiavidnes.com/obiava/70524/seks-stimulanti-kamagra-oral-jelly-vol-2

Секс стимуланти- Kamagra Oral Jelly Vol 3
Kamagra Oral Jelly Vol 3 – познатата Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ТРИ пъти по-силно действие.
Действието на Камагра Гел,Желе Vol 3 започва от 20 до 40 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. Важно е да се
знае,че Камагра Гел действа само със сексуална стимулация. Препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната
храна и алкохола забавят действието. Приложението е изключително лесно. Разкъсайте пакетчето на обозначеното
място и директно изпийте без течност избрания от вас вкус. След това се насладете на невероятното действие на
Kamagra Oral Jelly. . Поръчката на Kamagra Oral Jelly Vol 3 в нашия онлайн магазин www.kamagrabg.com- е бърза и
дискретна!
100% оригинален продукт
Препоръчителна доза – максимум 1 Камагра желе на ден – 100мг Силденафил (Sildenafil)
7 различни вкуса в опаковка: Личи (плод от китайско дърво), Гуава (плод от тропическо дърво), Карамел, Малина, Киви,
Смокиня, Зелена Ябълка
Срок на годност: 2016г.
Цена 34.99лв.
http://obiavidnes.com/obiava/70523/seks-stimulanti--kamagra-oral-jelly-vol-3

Разтворими ефервесцентни таблетки за ерекция-Кamagra Fizzy
НОВО! НОВО! НОВО! ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ !!!
КАМАГРА РАЗТВОРИМИ ЕФЕРВЕСЦЕНТИ ТАБЛЕТКИ С ОБОДРЯВАЩ ВКУС НА ПОРТОКАЛ !
Kamagra Fizzy (efervescent tablets) е добре познатата Камагра 100мг, само че под формата на 7 разтворими
ефервесцентни таблетки и два пъти по-силно действие. Това е първата ефервесцентна (разтворима) форма на sildenafil
citrate в света, специално създадена за хора,кото не могат да поглъщат хапчета. Действието на Камагра разтворими
таблетки започва от 20 до 40 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. Важно е да се знае,че Kamagra Fizzy действа
само със сексуална стимулация. Препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната храна и алкохола забавят
действието. Приложението е изключително лесно. Изсипете разтворимата таблетка в чаша вода и оставете да се
разтвори напълно. След това се наслаждавайте на приятния портокалов вкус и невероятното и действие. . Поръчката
на Kamagra Fizzy в нашия онлайн магазин www.kamagrabg.com- е бърза и дискретна!
100% оригинален продукт.
Препоръчителна доза – максимум 1 Камагра разтворима таблетка на ден – 100мг Силденафил (Sildenafil)
Основен вкус: Портокал
Срок на годност: 2016г.
Цена 34.99лв.
http://obiavidnes.com/obiava/70522/raztvorimi-efervescentni-tabletki-za-erekciya-kamagra-fizzy

Хапчeта за задържане-Super P Force
Купи Super P-Force! Можете да закупите Super P-Force за лечение на еректилна дисфункция. Ефектът е подобен на
Viagra. Също така предотвратява преждевременна еякулация. Super P-Force е нов много мощен продукт за лечение на
импотентност и преждевременно свършване. Неговият ефект се основава на комбинация от силденафил и има същия
ефект както Виагра и дапоксетин (активно вещество за лечение на преждевременна еякулация). Предимството на тази
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комбинация е очевидна. Активните съставки се доставят под формата на таблетки, които се приемат през устата.
Тези хапчета може да се приема с вода или плодов сок. Този препарат се предлага под името Super P-Force. Хапчетата са
много популярни сред нашите доволни клиенти. Реакцията на ефективността на препарата е положителен във всяко
отношение. Sildenafil инхибира ензима фосфодиестераза тип 5 и дапоксетин, това влияе на транспорта на серотонин и
по този начин предотвратява преждевременна еякулация. Поръчката на Super P Force в нашия онлайн магазин
www.kamagrabg.com- е бърза и дискретна!
Опаковка: 4 табл. X 100mg
Съдържание на хапчето: 60% силденафил цитрат / 40% дапоксетин
Срок на действие: 6-8 hours
Време да влезе в сила: 30 минути
Активна съставка: Sildenafil / Dapoxetine
Производител: Ajanta Pharma, Индия
Вкус: Неутрален
Цена: 24.99лв.
http://obiavidnes.com/obiava/70521/hapcheta-za-zadyrjane-super-p-force

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/70520/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

NEW! Палава блондинка,секси украйнка и разкрепостена брюнетка предлагат
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Млади сме,секси сме и отлично знаем как да накараме един мъж да изпита истинско удоволствие! Ние ще те накараме
да стигнеш до оргазъм,които никога не си успял да изпиташ.С нас ще се насладиш на хубав масаж,нежност,еротика и
незабравимо удоволствие.Секкс не се предлага...!Реални снимки Попитайте за нашите специални екстри...0889410530
http://obiavidnes.com/obiava/70518/new-palava-blondinkaseksi-ukraynka-i-razkrepostena-bryunetka-predlagat

набираме масажист/ки
Набираме момичета за работа като масажистки,не компаньонки.Може и без опит.Безплатно обучение.Заплащане всеки
ден тел : 0877419556
http://obiavidnes.com/obiava/70517/nabirame-masajistki

Курс по италиански 1 ниво Пловдив
Докоснете се до красотата на италианския език! Център за италиански език и култура “Италика”обявява
съботно-неделен курс по италиански език 1 ниво от 02.11.2013 за Пловдив от 10:00 – 13:00. Курсът включва
видеообучение, италиански партита и възможност за общуване с италианци. Продължителност – 70 учебни часа. Цена
– 308 лв. За повече информация – 0877 718 818.
http://obiavidnes.com/obiava/70516/kurs-po-italianski-1-nivo-plovdiv

Продавам 19.983дка с.Катуница - Пловдивско
Продавам 19.983дка с.Катуница - Пловдивско - 3 ниви с номера:
н020004 - 9.682 дка
н112039 - 5.151 дка
н112040 - 5.150 дка
Едната нива е до река Чая. Нивите се обработват, получават наем 30 лв/дка, Цена: 850 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/70515/prodavam-19983dka-skatunica---plovdivsko

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
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
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http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/70514/prevod-i-legalizaciya-vsyaka-sryada--10-otstypka

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/70513/hidrofoben-shperplat-megaplex

Продавам 19.983дка с.Катуница - Пловдивско
Продавам 19.983дка с.Катуница - Пловдивско - 3 ниви с номера:
н020004 - 9.682 дка
н112039 - 5.151 дка
н112040 - 5.150 дка
Едната нива е до река Чая. Нивите се обработват, получават наем 30 лв/дка, Цена: 850 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/70512/prodavam-19983dka-skatunica---plovdivsko

Английски, немски, френски, руски - групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски, френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са:
- 2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
- съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме:
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- съвременно оборудвани учебни зали
- квалифицирани преподаватели
- отлични възможности за обучение
- удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/70511/angliyski-nemski-frenski-ruski---grupovo-i-individualno

Лаптоп Dell Latitude D610- Intel Pentium M 740 1.73Ghz/ 1GB RAM DDR2 / 40GB HDD /
DVD-ROM - 199,00лв.
Лаптоп Dell Latitude D610- Intel Pentium M 740 1.73Ghz/ 1GB RAM DDR2 / 40GB HDD / DVD-ROM - 199,00лв.
Дисплей: 14.1" (35.81 см) 1024х768
Процесор: Intel Pentium M740 1,73Ghz
Рам памет: 1GB DDR2 SODIMM
Твърд диск: 40GB ATA
Видео карта: Mobile Intel 915GM
Оптика: DVD-ROM
Wi-Fi:ДА
Състояние:Отлично !
Интерфейс:4xUSB 2.0, VGA, RJ-45, Serial, S-Video
Гаранция:3 месеца
ЦЕНА: 199,00лв
*НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ !
Всички лаптопи са минали профилактика. Лаптопите са тествани хардуерно и софтуерно, за да се уверим, че са 100%
изрядни. Всички бройки са в идеален външен вид !
> Окоплектовани са в кашони !
> Всички лаптопи Dell Latitude D610, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
0878 25 57 01 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/70510/laptop-dell-latitude-d610--intel-pentium-m-740-173ghz-1gb-ram-ddr2--40gb-hdd

Предлагаме заеми.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
0882081514 (не ни пишете имейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат имейли)
http://obiavidnes.com/obiava/70509/predlagame-zaemi

СТЕЛКИ СЪС ЗАПОМНЯЩА ФОРМА НА ХОДИЛОТО ** 5,80 лв.
СТЕЛКИ ОТ ПЕНОГУМА MEMORY INSOLES
СЪС ЗАПОМНЯЩА ФОРМА НА ХОДИЛОТО
Универсалните стелки MEMORY INSOLES от пеногума с дебелина 9 мм позволяват краката да пружинират, както
върху меки възглавнички и да се чувства лекота и стабилност при ходене. Специалната пеногума позволява ходилото да
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се копира и запомня, като се облекчава натиска върху стъпалата и се предотвратяват подувания и мазоли.
Стелките поддържат стабилност на глезена и намаляват умората в краката. Тяхната специална обработка
предотвратява появата на гъбички и бактерии.
На стелката със сито печат са отбелязани всички номера (от 36 до 45) за мъже, жени, момчета и момичета, като
необходимия номер се изрязва.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- леки и удобни, пеногума 9 мм.;
- формата на ходилото се копира и запомня;
- облекчават натиска върху стъпалата;
- предотвратяват подувания и мазоли;
- омекотяват петата по време на ходене;
- увеличават стабилността и намалят умората в краката;
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/9hK_oqm12uc
http://youtu.be/I6lml6XnW7c
С вносните универсални комфортни стелки е удоволствие да се ходи с лекота!
Произход: Китай
ЦЕНА: 5,80 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 3,50 лв., а до адрес 5,40 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт такса 6,70 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
http://obiavidnes.com/obiava/70508/stelki-sys-zapomnyashta-forma-na-hodiloto--580-lv

Частен Детектив, 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
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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/70507/chasten-detektiv-detektivski-uslugi--veliko-tyrnovo

Отопение с термопомпа
Осигурете си мека и комфортна зима с термопомпи панасоник, термопомпи трео или термопомпи. Разгледайте
разнообразието от термопомпени системи което предлагаме. Осигуре си гореща битова вода за дома и отопление с
нискотемпературни радиатори или вентилаторни конвектори на ниска цена.
http://obiavidnes.com/obiava/70506/otopenie-s-termopompa

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/70505/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/70504/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/70503/kursove-za-7-klas

Курсове за УНСС
Център Родина организира курсове по Български език и Математика за Единните приемни изпити в икономическите
университети. 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/70502/kursove-za-unss
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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/70501/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/70500/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/70499/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/70498/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
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/70497/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/70496/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/70495/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

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

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

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/65596/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

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
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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

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

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/70494/kursove-po-biologiya-i-himiya-za-kandidat-studenti

РЕКЛАМА ТЕНИСКИ
Всичко за рекламата, както и разнообразен набор от тениски, направени по поръчка, мъжки и женски, различни цветове
и размери. Прилагаме примерен каталог, но изработваме и други тениски по зададен модел.
http://obiavidnes.com/obiava/70493/reklama-teniski

Поръчка и доставка на стоки от САЩ
Получавате съвети и посредничество при избора на стоки, които се предлагат в сферата на онлайн търговията в
Съединените щати . Имате достъп до всякакви артикули на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/70492/porychka-i-dostavka-na-stoki-ot-sasht

Задочен курс по класически масаж
Самоучител по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.) Съдействие за получаване на диплома
валидна в цял свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/70491/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика
Самоучител по маникюр, педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.). Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/70490/zadochen-kurs-po-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika
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"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим
юридическа, финансова и солидарна отговорност.

от

Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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.
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/70489/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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,
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но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/70488/masajna-masajirashta-sedalka

ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE ЗА ЛАПТОП
ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE ЗА ЛАПТОП
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
http://obiavidnes.com/obiava/70487/portativna-masichka-e-table-za-laptop

Тренажор за коремни преси AB ROCKET
Тренажор за коремни преси AB ROCKET
"AB ROCKET" е революционен уред, който подпомага тренировката на долните, горните, средните и страничните
коремни мускули.
Въртящите се масажиращи възглавнички осигуряват комфортна опора за гърба, врата и кръста и масаж по време на
тренировка!
Коремните преси стават забавни и ефективни. По време на тренировка вазглавничките масaжират вашия гръбнак.
Перфектен помощник за пилатес. Удвоява ефективността на коремните преси.
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1. Обособява твърд и плосък корем ;
2. Оформя талията за кратко време ;
3. Намалява напрежението в раменете, врата и шията ;
4. Подобрява всички коремни мускули;
5. Тренира цялостно коремните мускули ;
6. Намалява сантиметри от талията ;
7. Оформя фигурата ;
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/70486/trenajor-za-koremni-presi-ab-rocket

Адаптер за СИМ карти
Адаптер за СИМ карти
SIM card adapter:
Адаптер от нано SIM към микро SIM,
От нано SIM към стандартен SIM,
От микро SIM към стандартен SIM
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/70485/adapter-za-sim-karti

Транспортни услуги с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/70484/transportni-uslugi-s-bus-do-1500-kg

Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
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За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/70483/transportni-uslugi

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/64440/prevozi-s-bus

Черни и пясъчни бебета мопс с родословие от НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ЛИЦЕНЗИРАН РАЗВЪДНИК В
БЪЛГАРИЯ
Най-големия лицензиран развъдник за кученца порода Мопс продава чистокръвни бебета Мопс. За налични бебета Мопс
посетете нашия сайт
www.mops.bg
0899 63 63 63
0897 32 32 32
http://obiavidnes.com/obiava/70482/cherni-i-pyasychni-bebeta-mops-s-rodoslovie-ot-nay-golemiyat-licenziran-razvydnik-v-

0877696928
-Частен
Търново,Пловдив,Бургас

Детектив

-

Детективска

Агенция

Инкогнито-Велико

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

Страница 40/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.10.2013

0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/70481/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-veliko-tyrnovoplovd

ДЪРВОДЕЛЕЦ
ТЪРСИМ ДЕРВОДЕЛЕЦ С МАЛКА РАБОТИЛНИЦА,КОЙТО ДА РАЗБИРА ОТ ДЪРВЕНИ КЪЩИ И ДА ОБРАБОТВА
МАТЕРИАЛ ЗА ДЪРВЕНИ КЪЩИ.ИМАМЕ КЛИЕНТ ОТ ИСПАНИЯ.
http://obiavidnes.com/obiava/70480/dyrvodelec

ДЪРВОДЕЛЕЦ
ТЪРСИМ ДЕРВОДЕЛЕЦ С МАЛКА РАБОТИЛНИЦА,КОЙТО ДА РАЗБИРА ОТ ДЪРВЕНИ КЪЩИ И ДА ОБРАБОТВА
МАТЕРИАЛ ЗА ДЪРВЕНИ КЪЩИ.ИМАМЕ КЛИЕНТ ОТ ИСПАНИЯ.
http://obiavidnes.com/obiava/70479/dyrvodelec

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим
юридическа, финансова и солидарна отговорност.

от

Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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.
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
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0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/70478/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим
юридическа, финансова и солидарна отговорност.

от

Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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.
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/70477/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Естетична корекция на долни клепачи
Корекцията на отпуснати клепачи е естетична процедура, която ще придаде по-младежки и свеж вид на Вашето лице.
Ако Вие имате този проблем, ние от Клиника Галатея можем да съдействаме, за да подобрите самочувствието си.
Клиниката е специализирана в областта на пластичната и естетична хирургия. Дългогодишния опит на д-р Михаил
Скерлев и неговия екип гарантира добри крайни резултати на пластичните операции, извършващи се в клиниката.
Решаването на Вашия проблем е важно за нас, защото знаем, че преодоляването на дребните неща в живота ни кара да
правим големи постижения.
Всеки конкретен казус решаваме с персонален подход и отношение.
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http://obiavidnes.com/obiava/70476/estetichna-korekciya-na-dolni-klepachi

Всякакви строителни услуги, домашни ремонти и довършителни работи
Груб строеж , зидария ,къртене , вътрешни и външни топлоизолации ,машинна мазилка и замазка , машинно боядисване ,
хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на тераси , обръщане на ъгли ,сатен
гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и декоративни мазилки , боя , тапети
,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , скрито осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др
.Оглед , безплатни консултации ,професионализъм , коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 ; 0888
77 35 39 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/19162/vsyakakvi_stroitelni_uslugi_domashni_remonti_i_dovyrshitelni_raboti

продавам универсален прах за пране-нов внос от Германия
фирма"Божанов Трейд"ЕООД гр.Велико Търново, Ви предлага универсален прах за пране-нов внос от Германия, придружен
със сертификат за качество и на атрактивна цена
разфасовки от :
2кг.-3,60лв./бр.
3кг.-7,92лв./бр.
5кг.-7,92лв./бр.
цените са с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/70475/prodavam-universalen-prah-za-prane-nov-vnos-ot-germaniya

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ - 8 лв -- 0876 601 100 – КВАРТИРИ СТАИ ПОД НАЕМ - TV, WI-FI,
КЛИМАТИК
0876 601 100 -ТЕКУЩА ПРОМОЦИЯ НАЙ ДОБРАТА ОФЕРТА ЗА НОЩУВКИ В ГРАД ПЛОВДИВ ОТ СОБСТВЕНИК БЕЗ
ХАЗЯЙ, БЕЗ АГЕНЦИЯ, БЕЗ ИЗЛИШНИ КОМИСИОННИ И РАЗХОДИ, ПЛАЩАШ ТОВА КОЕТО ПОЛЗВАШ ИЗГОДНО
НАЛИ РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА !!!!!!! 0876 601 100 ВЪВ ВСИЧКИ СТАИ КЛИМАТИЦИ, ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ,
ИНТЕРНЕТ WI-FI
ЗА СНИМКИ И ПРОМОЦИИ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯТ УЕБ САЙТ -http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/70474/noshtuvki-plovdiv----8-lv-----0876-601-100--kvartiri--stai-pod-naem---tv--wi-fi

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 10 лв 0877-133-444 - ЧАСТНО СТУДЕНТСКО НАСТАНЯВАНЕ
ПЕРФЕКТНИ УСЛОВИЯ НИСКИ ЦЕНИ!!!
НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 10 лв 0877-133-44 ЗА СТУДЕНТИ И ЗАДОЧНИЦИ ,ЧАСТНО СТУДЕНТСКО НАСТАНЯВАНЕ
ПЕРФЕКТНИ УСЛОВИЯ НА НИСКИ ЦЕНИ!!! ЕВТИНИ КВАР4 ТИРИ ПЛОВДИВ, СТАИ ПОД НАЕМ ХОТЕЛСКИ ТИП ОТ
СОБСТВЕНИК БЕЗ АГЕНЦИЯ, ВСИЧКИ СТАИ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИЦИ, ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ, ВИСОКО СКОРОСТЕН WI - FI. ПРЕДЛАГАМЕ СТАИ С 2; 3; 4 ЛЕГЛА И СПАЛНИ ЛУКСОЗНО
ОБЗАВЕДЕНИ С ПОРЪЧКОВИ ЛЕГЛА, ЕРГОНОМИЧНИ МАТРАЦИ НА ТЕД, СИЛИКОНИЗИРАНИ ОЛЕКОТЕНИ
ЗАВИВКИ И ВЪЗГЛАВНИЦИ, ПАМУЧНО СУПЕР БЯЛО СПАЛНО БЕЛЬО (пере се на хим чистене) КЪТ С МЕКА МЕБЕЛ
ИЛИ МАСА СЪС СТОЛОВЕ, ГАРДЕРОБ, ЗАКАЧАЛКА, ПВЦ, ДОГРАМА, И АЛУМИНИЕВИ ЩОРИ, НЯКОИ СТАИ ИМАТ
ТЕРАСА И ХЛАДИЛНИК, ДИСПЕНСЕР И ЕДНА СТАЯ С ПИАНО ; ОБЩО ПОЛЗВАВНЕ НА ЮТИЯ ДЪСКА ЗАГЛАДЕНЕ,
СУШИЛНИК ЗА ДРЕХИ, ВЕДИНГ АВТОМАТ ЗА КАФЕ И ТОПЛИ НАПИТКИ, ДИСПЕНСЕР ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА
ВОДА, ОХРАНА СОТ И КАМЕРИ 24/7 СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО СТАИТЕ 24 ЧАСА ;ОТСТЪПКИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ
И ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ОФЕРТИ ЗА НОВИ КЛИЕНТИ СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ И ПО ВАША
ПРЕЦЕНКА ЗА КРАТКОСРОЧЕН ИЛИ ДЪЛГОСРОЧЕН НАЕМ Стаите се намират близо до Централна ЖП гара,
автогара ЮГ, автогара Родопи. За автогра Север автобус /12 ; Удобно за Пловдивски университет - ПУ на 6 мин.
Технически университет 5 мин. Колеж Делта 5 мин. Европейски колеж 3 мин. Колеж по икономика и администрация КИА
10 мин. Аграрен университет - АУ (ВСИ) 8 мин. Университет по хранителни технологии УХТ (ВХВП) 7 мин. Земеделски
колеж 10 мин. Колеж Омега 10 мин Факултет по дентална медицина ФДМ 2 мин, ВМИ-Медицински университет 5 мин,
Медицински колеж -Мара Малеева 7 мин, Музикална академия - МА 10 мин, АМТИИ -5 мин, ПУ -- НОВА СГРАДА- 10/15
мин автобус 222 Удобен транспорт до всяка точка на града. Спирка на 2 мин пеша . Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки
- 1, 2. Такси стоянка. Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4 мин. 66, 24, 37, 6, 15, 10. Възможност за паркиране безплатно
В радиус от 100 метра Супер Маркет до 11 часа. СТУДЕНСКИ СТОЛ , Хранителен магазин, Нон-стоп, Магазини,
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Заведения, Мол Фитнес зала, Пазар, Фризьорски салон с турбо солариум, Еврофутбол, Дюнери и пици, Аптека, Пиле на
грил, кафе-автомат, Закуски изпечени на място. Рибен ресторант , Китайски ресторант, Скара бира, Кулинарен магазин
за готова храна за вкъщи, Заведения с обедно меню, повечето доставят и за вкъщи ( доставка 1;;2 лв предоставяме
брошури и менюта с цени ),копирен център, банкомат, книжарница, офис на ЕКОНТ, банки - ДСК, ЦКБ , платен паркинг,
Поща, Химическо чистене пране и др,
ЦЕНА -- 10 ЛЕВА НА ЛЕГЛО
В ЦЕНАТА:
Ползвате ; Супер бяло памучно спално бельо чаршаф, плик, калъфка (перат се на хим чистене изгладени колосани
ароматизирани), високо скоростен безжичен интернет Wi - Fi, кабелна телевизия, тлевизор, вентилатор, ютия и дъска
за гладене, диспенсер за топла и студена вода ,фитнес уреди, баня, WC с нон-стоп топла вода. охрана СНИМКИ И ОЩЕ
ОФЕРТИ ГОРЕ НА САИТ СИНИЯ ЛИНК ;http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
БЕЗПЛАТНО !!!!!!!!!
--- високо скоростен интернет WI - FI- във всяка стая
--- телевизор - във всяка стая
--- кабелна телевизия - във всяка стая
--- пиано - в една стая
--- съхранение на багаж
--- помощ при тежък багаж при настаняване и напускане
--- събуждане по телефон
--- поръчка на евтино такси
--- поръчка на храна
--- брошури и менюта с цени за доставка на храна /пици ,китайско дюнери идр /
--- инфомрация за град Пловдив
--- безплатно паркиране
--- допълнителни завивки при нужда
--- допълнителни възглавници при нужда
--- ютия
--- дъска за гладене
--- хладилник - в някой от стаите
--- диспенсер за топла и студена вода
--- охрана сот и видео наблюдение 24/7 в общите части
--- фитнес уреди/велоергометър, преса, гирички, пружини, и др/
--- тенис на маса /летен сезон/
--- барбекю /летен сезон /
--- лятна градина с места за отдих /летен сезон /
--- шах ,табла , карти за игра ,не се сърди човече
http://obiavidnes.com/obiava/70473/noshtuvki-plovdiv-10-lv-0877-133-444---chastno-studentsko-nastanyavane-perfektni-usl

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ - 8 лв -- 0876 601 100 – КВАРТИРИ СТАИ ПОД НАЕМ - TV, WI-FI,
КЛИМАТИК
0876 601 100 -ТЕКУЩА ПРОМОЦИЯ НАЙ ДОБРАТА ОФЕРТА ЗА НОЩУВКИ В ГРАД ПЛОВДИВ ОТ СОБСТВЕНИК БЕЗ
ХАЗЯЙ, БЕЗ АГЕНЦИЯ, БЕЗ ИЗЛИШНИ КОМИСИОННИ И РАЗХОДИ, ПЛАЩАШ ТОВА КОЕТО ПОЛЗВАШ ИЗГОДНО
НАЛИ РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА !!!!!!! 0876 601 100 ВЪВ ВСИЧКИ СТАИ КЛИМАТИЦИ, ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ,
ИНТЕРНЕТ WI-FI
ЗА СНИМКИ И ПРОМОЦИИ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯТ УЕБ САЙТ -http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/70472/noshtuvki-plovdiv----8-lv-----0876-601-100--kvartiri--stai-pod-naem---tv--wi-fi

ПРОМОЦИЯ ! Мини Компютър TRANSTEC SENYO 610 – 199,00лв.
Мини Компютър TRANSTEC SENYO 610
Процесор: T5550 (2x1.83Ghz) Core 2 Duo
РАМ памет: 2GB DDR2
HDD:
120GB SATA
Оптика:
DVD-RW
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Интерфейс: DVI - 1x, TV(S-video) Port - 1x, USB 2.0 - 4x, IEEE-1394a - 1x, Audio Line Out - 1x, Audio Line In - 1x, RJ 45 - 1x;
Свързаност : Gigabit LAN Port - 10/100/1000
Wi-Fi:
ДА
Bluetooth: ДА
Размери:
171 x 225 x 42мм (Ш х Д х В)
Тегло:
1,3кг.
Гаранция: 3 месеца
ЦЕНА: 199,00лв
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
0878 25 57 01 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/70471/promociya--mini-kompyutyr-transtec-senyo-610--19900lv

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/70470/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/70469/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

МАТЕМАТИКА – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по математика. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70468/matematika--podgotovka-za-matura

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.
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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/70467/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/70466/nemski-ezik--podgotovka-za-matura

Подготовка за матура по английски език
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/70465/podgotovka-za-matura-po-angliyski-ezik

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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70464/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Френски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
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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/70463/frenski-ezik--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/70462/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

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/70461/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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/70460/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/70459/30-50-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/70458/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим
юридическа, финансова и солидарна отговорност.

от

Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
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.
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
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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/70457/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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/70456/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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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/58175/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Оферти спа хотели
Сайт за групово пазаруване - изгодни оферти за хотели, спа процедури, много изгодни ваучери, почивки в Банско, почивка в
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Стара планина, почивкка в Сандански, разкрасителни процедури и много други изгодни оферти от Sale Zone
http://obiavidnes.com/obiava/70455/oferti-spa-hoteli

Sim.bg - Мобилни телефони реплика
Нужен ви е изпипан калъф за телефон ?! Разгледайте и изберете многообразието от реплики от телефони на невероятни
стойности в виртуалната ни страница !
http://obiavidnes.com/obiava/70454/simbg---mobilni-telefoni-replika

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/70453/detektivska-agenciya--foks-chastni-detektivi--sofiya

Механа Приятелите Младост 1
Традиционна българска кухня, Обедно меню с доставка до Вашият офис, кетъринг, организиране на мероприятия.
http://obiavidnes.com/obiava/70452/mehana-priyatelite-mladost-1

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/70451/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Бъклици и бурета ръчно произведени в село Орешак
В онлайн магазина Oreshak.bg може да намерите дървени бъклици и бурета ръчно произведени в село Орешак –
дърворезбовани бъклици, бъклици с пирография, бъклици с фолклорни мотиви и дървени бурета за съхранение на течност.
Ръчно произведените бурета и бъклици в село Орешак са подходящи за различни поводи – рождени дни, сватби,
кръщенета. В бъклиците и буретата може да се съхранява дългосрочно течност - вино, ракия и др. За повече информация
за ръчно произведените продукти в село Орешак посетете http://oreshak.bg/baklici-i-bureta
http://obiavidnes.com/obiava/70450/byklici-i-bureta-rychno-proizvedeni-v-selo-oreshak

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори , НИЕ сме ВАШЕТО
РЕШЕНИЕ с компетентно съдействие !!!
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
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/70449/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-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/70448/30-50-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/70447/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/70446/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ПРОДАВАМ ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА КАБЕЛИ ТЕЛ ВЪЖЕТА
Продавам подаващо устройство за навиване на тел въже кабел конци Българско производство състояние чисто ново
степени за регулиране на оборотите размер ф 30 мм на вала
http://obiavidnes.com/obiava/70445/prodavam-podavashto-ustroystvo-za-kabeli-tel-vyjeta

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/70444/kursove-za-7-klas
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Курсове за УНСС
Център Родина организира курсове по Български език и Математика за Единните приемни изпити в икономическите
университети. 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/70443/kursove-za-unss

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/70442/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/70441/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/70440/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/70439/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
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/70438/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/70437/kursove-po-literatura-za-kandidat-studenti

Курсове по математика за кандидат-студенти
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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/70436/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/70435/kursove-po-biologiya-i-himiya-za-kandidat-studenti

Loc / Amway - Универсален Екологично чист почистващ препарат 1л.
Loc / Amway - Универсален Екологично чист почистващ препарат 1л.
Всичките му съставки са на природна основа и не замърсяват околната среда.
С него може да се почистват: стъкло, порцелан, дърво, керамика, плочки, подове, автомобили, машини, боядисани
повърхности и други. Препоръчва се употребата му при пране на бели тъкани и на материи с трайни багрила.
Почиства петна от дрехите. Изчиства налепите и по самата перална машина. Ползва се и в машини за миене на съдове, и
за измиване на хладилници, фризери, аквариуми.
В същото време е толкова деликатен, че се ползва и за измиване на ръцете, като не уврежда, а подхранва кожата.
Ползва се и като тор за подхранване на растения. Разтваря се в студена и в топла вода и се отмива напълно.
Употреба: За всекидневно почистване на бани и тоалетни - разтвор 1:8 (ЛОК към водата.
- За боядисани повърхности и подове - в 5 л. вода се поставят 1-3 чаени лъжички ЛОК
- За хладилници и фризери - в 5 л вода 2-3 чаени лъжички ЛОК
- За отстраняване на петна от кръв, химикал и др. - поставя се от концентрата върху петното, оставя се да попие и се
изпира
- За измиване на плодове и зеленчуци - разтвор 1:8
- Като шампоан за кучета и котки
- За измиване на аквариуми - в 5 л. вода се разтварят 5 чаени лъжички ЛОК, аквариумът се измива и се изплаква Loc за
тоалетни три пъти обилно с вода
- За подхранване на растения - 1-2 лъжички ЛОК в 5 л. и се поливат веднъж месечно
- За отстраняване неприятен мирис от краката - след измиването стъпалата се подсушават и намазват с концентрат
ЛОК като с крем.
Предлагат се :
Домакинско телче което не драска – 4 лв.
Loc за баня - 500 мл. – 14 лв.
Loc за душ кабини - 500 мл. - 14 лв.
Loc за кухня – 500 мл. – 14 лв.
750 мл. – 14 лв.
Loc паста за метал - 200 мл. -13 лв.
Гел за фурни - 500 мл. 19 лв.
ZOOM – 1 л. – 22 лв.
Тоалетно пате - 750 мл. – 14 лв.
Разнообразни месечни промоции !
http://www.megashop-bg.com/objects.php?cid=94
0899 942 557
http://obiavidnes.com/obiava/70434/loc--amway---universalen-ekologichno-chist-pochistvasht-preparat-1l

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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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/70433/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Dr. Nature - Турмалинов Колан - невралгии , ишиас , дископатии, херния, разширени вени,
отоци,
Loc / Amway - Универсален Екологично чист почистващ препарат 1л.
Всичките му съставки са на природна основа и не замърсяват околната среда.
С него може да се почистват: стъкло, порцелан, дърво, керамика, плочки, подове, автомобили, машини, боядисани
повърхности и други. Препоръчва се употребата му при пране на бели тъкани и на материи с трайни багрила.
Почиства петна от дрехите. Изчиства налепите и по самата перална машина. Ползва се и в машини за миене на съдове, и
за измиване на хладилници, фризери, аквариуми.
В същото време е толкова деликатен, че се ползва и за измиване на ръцете, като не уврежда, а подхранва кожата.
Ползва се и като тор за подхранване на растения. Разтваря се в студена и в топла вода и се отмива напълно.
Употреба: За всекидневно почистване на бани и тоалетни - разтвор 1:8 (ЛОК към водата.
- За боядисани повърхности и подове - в 5 л. вода се поставят 1-3 чаени лъжички ЛОК
- За хладилници и фризери - в 5 л вода 2-3 чаени лъжички ЛОК
- За отстраняване на петна от кръв, химикал и др. - поставя се от концентрата върху петното, оставя се да попие и се
изпира
- За измиване на плодове и зеленчуци - разтвор 1:8
- Като шампоан за кучета и котки
- За измиване на аквариуми - в 5 л. вода се разтварят 5 чаени лъжички ЛОК, аквариумът се измива и се изплаква Loc за
тоалетни три пъти обилно с вода
- За подхранване на растения - 1-2 лъжички ЛОК в 5 л. и се поливат веднъж месечно
- За отстраняване неприятен мирис от краката - след измиването стъпалата се подсушават и намазват с концентрат
ЛОК като с крем.
Предлагат се :
Домакинско телче което не драска – 4 лв.
Loc за баня - 500 мл. – 14 лв.
Loc за душ кабини - 500 мл. - 14 лв.
Loc за кухня – 500 мл. – 14 лв.
750 мл. – 14 лв.
Loc паста за метал - 200 мл. -13 лв.
Гел за фурни - 500 мл. 19 лв.
ZOOM – 1 л. – 22 лв.
Тоалетно пате - 750 мл. – 14 лв.
Разнообразни месечни промоции !
http://www.megashop-bg.com/objects.php?cid=94
0899 942 557
http://obiavidnes.com/obiava/70432/dr-nature---turmalinov-kolan---nevralgii--ishias--diskopatii-herniya-razshiren

Видеозаснемане на сватбеното тържество.
Видеозаснемане на сватбеното тържество.
http://obiavidnes.com/obiava/70431/videozasnemane-na-svatbenoto-tyrjestvo
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Верижен багер
Модел: Caterpillar 318 C
Особености:
Цена: € 30 000 .
Техн. характеристики:
Модел: 318 C. Особености: На 7 400 работни часа.
http://obiavidnes.com/obiava/70430/verijen-bager

Лаптоп HP Compac 6710b - Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz)/2GB RAM DDR2/160GB HDD SATA
- 369,00лв.
Лаптоп HP Compac 6710b - Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz)/2GB RAM DDR2/160GB HDD SATA - 369,00лв.
Дисплей: 15.4" (1280x800) WXGA 16:9
Процесор: Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz) 4MB L2 Cache
Рам памет: 2GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Видео карта: Intel GMA X3100
Оптика: DVD-RW
Wi-Fi: ДА
Състояние: Отлично !
Интерфейс: USB - 3x, VGA - 1x
Тегло: 2,2кг.
Пръстов отпечатък: ДА
Гаранция: 3 месеца
Цена: 369,00лв
НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ!
Всички лаптопи са минали профилактика. Лаптопите са тествани хардуерно и софтуерно, за да се уверим, че са 100%
изрядни. Всички бройки са в идеален външен вид, без никакви забележки !
> Работят перфектно с Windows 7.
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Всички лаптопи HP Compaq nc6710b, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
За контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/70429/laptop-hp-compac-6710b---intel-core-2-duo-t7500-2x220ghz2gb-ram-ddr2160gb-h

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
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ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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.
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/70428/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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.
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
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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/70427/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Коли за бракуване на място...и други мпс
Изкупува развалени, бракувани в движение или не, ударени и повредени
коли ,джипове и бусове за скрап. /брак/
Издава документ за ДЕРЕГИСТРАЦИЯ / СНЕМАНЕ ОТ ОТЧЕТ.
Плащам на място като има възможност за реакция в деня на обаждане.
За София и региона. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!
тел. 02/9465436 , 02/4410524 и 0887901663,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/70426/koli-za-brakuvane-na-myastoi-drugi-mps

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/70425/30-50-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/70424/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/70423/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
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/70422/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ" КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АД, ЕАД,ООД,ЕООД,СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ЦЕНИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ!!!
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.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
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 0886346230
http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70421/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-biznes-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС....................!!!
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АД, ЕАД,ООД,ЕООД,СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ЦЕНИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ!!!
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.
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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.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
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 0886346230
http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70420/kupuvame-biznes

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
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Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
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/70419/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

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
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/70418/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
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
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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/70417/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
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/62034/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

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

Транспортни услуги -ИЗГОДНИ ЦЕНИ / транспорт на МЕБЕЛИ,Превоз на покъщнина,ЛИЧНИ
ВЕЩИ 0877663995 /0898874253
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
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квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/70416/transportni-uslugi--izgodni-ceni--transport-na-mebeliprevoz-na-pokyshtninalichni

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

Цялостен ремонт на баня с доставка на всичко необходимо – 2870 лв.
Цялостен ремонт на баня с доставка на всичко необходимо – 2870 лв.
- Доставка на необходимите строителни материали /теракол, пясък, цимент, грунд,
хидроизолация, гипсокартон, профили, мазилка, латекс, фугиращи смеси, силикони,
монтажни комплекти/ санитарен фаянс, теракот (в основни цветове),
санитарно оборудване, аксесоари и други необходими.
Изработка на необходимите услуги стъпка по стъпка - от демонтажа и къртенето до готов вид - 10 дни
Предава се готова за ползване с монтирано оборудване.
Повече информация и подробности можете да видите на сайта ни: http://darinell.net
София
www.darinell.net
02 868 4244
0896 492 656
Skype:

darinell10

http://obiavidnes.com/obiava/70415/cyalosten-remont-na-banya-s-dostavka-na-vsichko-neobhodimo--2870-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/70414/30-50-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.
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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/70413/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/70412/30-50-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/70411/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/70410/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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/70409/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
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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/70408/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/70407/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/70406/sigurna-rabota

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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.
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/70405/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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.
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/70404/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-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/70403/30-50-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 !
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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/70402/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/70401/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/70400/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928
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ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
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/70399/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици
английски, френски, немски и руски.
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно (С2).
Ако имате бизнес в България, купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук, наложително е да говорите
български в ежедневните си контакти.
В учебния процес вие не само ще учите български, но и ще се запознаете с бита и обичаите, особеностите и
народопсихологията на българите. Ще придобиете представа за общественото, културното, икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по-добра и бърза
адаптация в новата чуждоезикова среда.
Школа Абилити предлага собствена учебна система, която се предоставя безплатно на курсистите.
Методиката, която предлагаме, е актуална и съвременна. Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал. На курсистите се предоставя комплексно:
граматика, фонетика, разговор, четене и слушане.
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности, особености и професия на
курсиста. То се провежда в удобно за курсиста време с вариант за посещения на преподавател във вашия офис.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци: общ курс по български, бизнес
курс, разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения.
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Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични /, два пъти в седмицата – 2 месеца.
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво се издава удостоверение, в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист.
Всички учебни материали са включени в цената.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http:// www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/70398/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Курсове и частни уроци по матура
Курсове и частни уроци за матура в София, Перник, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. При нас
можете да се подготвите пълноценно за следните зрелостни изпити:
- курсове и частни уроци за матура по български език /езикова култура/ и литература в София, Перник, Сливен и Ямбол –
0894 850 660.
- курсове и частни уроци за матура по математика в София, Перник, Сливен и Ямбол – 0894 850 660.
- курсове и частни уроци за матура по география в София, Перник, Сливен и Ямбол – 0894 850 660.
- курсове и частни уроци за матура по история в София, Перник, Сливен и Ямбол – 0894 850 660.
http://obiavidnes.com/obiava/70397/kursove-i-chastni-uroci-po-matura

sportsdirect
Всеки ден обща поръчка от sportsdirect. Най-ниска цена за доставка! Ежедневни поръчки от много други английски и
китайски онлайн магазини. За Варна получаване лично на нашия адрес. За цялата страна изпращане с куриер.
http://obiavidnes.com/obiava/70396/sportsdirect

Бизнес лаптоп с WEB CAM - Fujitsu Siemens S6410-Intel Core 2 Duo T7250 /4GB RAM/160GB HDD
– 419,00лв
Бизнес клас лаптоп с WEB CAM - Fujitsu Siemens S6410-Intel Core 2 Duo T7250 /4GB RAM/160GB HDD - 419,00лв.
Дисплей: 13,3" широк екран (1280 x 800)
Процесор: Intel Core 2 Duo T7250 (2x2,00Ghz)
Рам памет: 4GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Оптика: DVD-RW
Видеокарта: Intel Graphics X1300
Камера: 1.3МPix
Wi-Fi: ДА
Състояние: Отлично !
Интерфейс: USB - 3x, VGA - 1x,
Тегло: 1,8кг.
Гаранция: 3 месеца
Цена: 419,00лв
*НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ !
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Lifebook S6410 ще стане вашия най-добър приятел, когато сте на път. Държи отличен баланс между тегло, комуникация,
високи технологии и компактност. С вградената видеокамера и 13,3 инчов широк екран ще имате нужда от него
навсякъде и по всяко време.
> Работят перфектно с Windows 7.
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Всички лаптопи Fujitsu Siemens S6410, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
За контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
0887 93 45 29 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/69528/biznes-laptop-s-web-cam---fujitsu-siemens-s6410-intel-core-2-duo-t7250-4gb-ram

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/70395/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Курс по английски език А1
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: 13.11.2013г.
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/70394/kurs-po-angliyski-ezik-a1

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа.
Цена – 250 лв. Начало: 13.11.2013
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/70393/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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/70392/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

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/70391/brazilski-portugalski----b1

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
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
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http://obiavidnes.com/obiava/70390/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Португалски език за начинаещи – дневен курс
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/70389/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--dneven-kurs

Курс по португалски език за първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
18.11.2013г.
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/70388/kurs-po-portugalski-ezik-za-pyrvo-nivo

Френски език за средно напреднали
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 - 17.11.2013г.
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://obiavidnes.com/obiava/70387/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

Преместване на пиана, акордиране, транспорт,
Преместване на пиана, акордиране, транспорт, изгодни оферти, отстъпки за събота и неделя, Поръчайте при нас!
0878302081
http://obiavidnes.com/obiava/70386/premestvane-na-piana-akordirane-transport
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Преместване на Пиана. 14 години Опит Качество и Традиция!
Преместване на Пиана. 14 години Опит Качество и Традиция! Преместване професионално на пиана и рояли от
специалисти в бранша! Хамали София Само при нас и никъде другаде! Ниски цени , експресно обслужване, коректност.
Позвънете и се Уверете! 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/70385/premestvane-na-piana-14-godini-opit-kachestvo-i-tradiciya

Почистване, чистене на мазета, тавани, двор, складове, гаражи, домове. Извозване, изхвърляне
на мебели и строителни отпадъци. 0888620269
Почистване, чистене на мазета, тавани, двор, складове, гаражи, домове. Извозване, изхвърляне на мебели и строителни
отпадъци. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/70384/pochistvane-chistene-na-mazeta-tavani-dvor-skladove-garaji-domove-izvozvane

Курс по френски език за начинаещи
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/70383/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Хамали София, хамалски услуги София и страната, пренос на жилища, офиси, пиана, каси,
Точност, коректност и качество. 0888620269
Хамали София, хамалски услуги София и страната, пренос на жилища, офиси, пиана, каси, Точност, коректност и
качество. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/70382/hamali-sofiya-hamalski-uslugi-sofiya-i-stranata-prenos-na-jilishta-ofisi-piana-

Хамали, Хамалски услуги, преместване на мебели и багаж, качество и експресно обслужване,
товарни транспортни услуги. 0888620269
Хамали, Хамалски услуги, преместване на мебели и багаж, качество и експресно обслужване, товарни транспортни
услуги. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/70381/hamali-hamalski-uslugi-premestvane-na-mebeli-i-bagaj-kachestvo-i-ekspresno-obs

Хамалски услуги, Преместване на багаж, мебели, пиана, каси, превоз, пренос на всякакви стоки
и товари. 02/927-99-76
Хамалски услуги, Преместване на багаж, мебели, пиана, каси, превоз, пренос на всякакви стоки и товари. 02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/70380/hamalski-uslugi-premestvane-na-bagaj-mebeli-piana-kasi-prevoz-prenos-na-vs

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:
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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/70379/kurs-po-italianski-ezik--b2

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на тавани, мазета,
дворове, складове, гаражи, жилища, Извозва дървения, клони, храсти, битови електроуреди.
0887192094
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на тавани, мазета, дворове, складове,
гаражи, жилища, Извозва дървения, клони, храсти, битови електроуреди. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/70378/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-pochistvane-na-tava

Чистене, почистване на мазета, тавани, двор, Извозване на строителни боклуци, стари мебели,
дограми, храсти, клошарски отпадъци, битови електроуреди, Почистване в София и
околностите. 0899251143
Чистене, почистване на мазета, тавани, двор, Извозване на строителни боклуци, стари мебели, дограми, храсти,
клошарски отпадъци, битови електроуреди, Почистване в София и околностите. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/70377/chistene-pochistvane-na-mazeta-tavani-dvor-izvozvane-na-stroitelni-bokluci-st

Кърти чисти извозва, Къртене бетон, тухла, баня, плочки, замазка, стени, демонтира, събаря,
реже, Извозване отпадъци, Строителни и Битови. 0887192094
Кърти чисти извозва, Къртене бетон, тухла, баня, плочки, замазка, стени, демонтира, събаря, реже, Извозване
отпадъци, Строителни и Битови. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/70376/kyrti-chisti-izvozva-kyrtene-beton-tuhla-banya-plochki-zamazka-steni-demonti

Преместване на пиана, транспорт, Акордиране, Опаковане. 0887192094
Преместване на пиана, транспорт, Акордиране, Опаковане. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/70375/premestvane-na-piana-transport-akordirane-opakovane-0887192094

Хамалски услуги, пренасяне на мебели, багаж от жилища и офиси на достъпни цени, транспорт.
0887631238
Хамалски услуги, пренасяне на мебели, багаж от жилища и офиси на достъпни цени, транспорт. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/70374/hamalski-uslugi-prenasyane-na-mebeli-bagaj-ot-jilishta-i-ofisi-na-dostypni-ceni-

Хамалски услуги София, преместване на дома и офиса, Съвременно и надеждно преместване,
Качество и опит. 0887631238
Хамалски услуги София, преместване на дома и офиса, Съвременно и надеждно преместване, Качество и опит.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/70373/hamalski-uslugi-sofiya-premestvane-na-doma-i-ofisa-syvremenno-i-nadejdno-premes

Транспортни услуги до 5 т. с падащ борд на мебели, багаж, строителни материали, машини,
апаратура, офис оборудване и техника в гр София и страната, експресно обслужване на достъпни
цени. 0897306790
Транспортни услуги до 5 т. с падащ борд на мебели, багаж, строителни материали, машини, апаратура, офис оборудване
и техника в гр София и страната, експресно обслужване на достъпни цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/70372/transportni-uslugi-do-5-t-s-padasht-bord-na-mebeli-bagaj-stroitelni-materiali-
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Товарене, разтоварване, Товаро разтоварни услуги, Опит, Професионализъм, Бързина и
Коректност. 0897306790
Товарене, разтоварване, Товаро разтоварни услуги, Опит, Професионализъм, Бързина и Коректност. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/70371/tovarene-raztovarvane-tovaro-raztovarni-uslugi-opit-profesionalizym-byrzina

Почистване, Чистене на мазета, тавани, двор, апартаменти Извозване на стари мебели и
строителни отпадъци. 0887631238
Почистване, Чистене на мазета, тавани, двор, апартаменти Извозване на стари мебели и строителни отпадъци.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/70370/pochistvane-chistene-na-mazeta-tavani-dvor-apartamenti-izvozvane-na-stari-mebe

Извозване на отпадъци - строителни, изхвърляне на стари мебели от къщи и апартаменти,
почистване на мазета и тавани. 0887631238
Извозване на отпадъци - строителни, изхвърляне на стари мебели от къщи и апартаменти, почистване на мазета и
тавани. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/70369/izvozvane-na-otpadyci---stroitelni-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-ot-kyshti-i-apartam

Преместване на пиана, качество на отлични цени, сигурност надеждност опит. 0897306790
Преместване на пиана, качество на отлични цени, сигурност надеждност опит. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/70368/premestvane-na-piana-kachestvo-na-otlichni-ceni-sigurnost-nadejdnost-opit-08973

Пренасяне на апаратура, техника и оборудване,
машини.Транспорт 5т падащ борд.0887631238

стоматологични

столове,

апарати,

Пренасяне на апаратура, техника и оборудване, стоматологични столове, апарати, машини.Транспорт 5т падащ
борд.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/70367/prenasyane-na-aparatura-tehnika-i-oborudvane-stomatologichni-stolove-aparati-m

Къртачни услуги, къртачни услуги София, Къртене на плочки, бетон, тухла, замазка, къртачни
услуги по домовете, извозване и почистване на отпадъците.Качествено обслужване.0897306790
Къртачни услуги, къртачни услуги София, Къртене на плочки, бетон, тухла, замазка, къртачни услуги по домовете,
извозване и почистване на отпадъците.Качествено обслужване.0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/70366/kyrtachni-uslugi-kyrtachni-uslugi-sofiya-kyrtene-na-plochki-beton-tuhla-zamazka

Транспортни Ленти
Транспортни Ленти нови и употр.Ролки и Лентови Транспортьори Редуктори и мотор редуктори на наи ниски цени
http://obiavidnes.com/obiava/70365/transportni-lenti

Транспортни Ленти
Транспортни Ленти нови и употр.Ролки и Лентови Транспортьори Редуктори и мотор редуктори на наи ниски цени
http://obiavidnes.com/obiava/70364/transportni-lenti

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/70363/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Редуктори на наи ниски цени
Редуктори и мотор Редуктори ,Транспортни Ленти Ролки за ГТЛ и Лентови Транспортьори на наи ниски цени
http://obiavidnes.com/obiava/70362/reduktori-na-nai-niski-ceni

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/70361/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/70360/30-50-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/70359/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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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/70358/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/70357/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/70356/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/70355/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
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/70354/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Курсове и частни уроци за матура в София, Перник, Сливен и Ямбол
Курсове и частни уроци за матура в София, Перник, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. При нас
можете да се подготвите пълноценно за следните зрелостни изпити:
- курсове и частни уроци за матура по български език /езикова култура/ и литература в София, Перник, Сливен и Ямбол –
0894 850 660.
http://obiavidnes.com/obiava/70353/kursove-i-chastni-uroci-za-matura-v-sofiya-pernik-sliven-i-yambol

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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.
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/70352/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas
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Dr. Nature - Турмалинов Колан - невралгии , ишиас , дископатии, херния, разширени вени,
отоци,
Dr. Nature - Турмалинов Колан - невралгии , ишиас , дископатии, херния, разширени вени, отоци,
Черен колан 110 см. - 78 лв. - намален 72 лв.
125 см. - 84 лв. - намален 78 лв.
Бял колан 120 см. - 65 лв.
Коланът Dr.Nature е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали, постоянни магнити,
бамбукови въглища и органичен германий.
Те са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан, изградена от високотехнологични полимерни влакна.
Коланът идеално поддържа кръста и гръбначния стълб, стабилизира био-динамиката на тялото. Вградените
високоактивни елементи отдават своето действие по време на използването на продукта.
Турмалиновият колан Dr.Nature е предназначен за превантивна грижа и подобряване на състоянието при :
* остеохондроза на гръдните и лумбални прешлени на гръбначния стълб,
* херния на междупрешленните дискове,
* болки в областта на таза,
* мускулите на глезените и бедрата,
* ишиас, невралгии,
* спазми на бедрения мускул,
* разширени вени,
* отоци и болки в краката.
Ефективно се прилага за подобряване циркулацията на кръвта в долните крайници, за ускоряване зарастването на кости
при счупвания, за предпазване от простатит, детоксикация на черния дроб, бъбреците, жлъчката, червата.
Използването на колана нормализира функциите на остеобластите (клетки, образуващи костната тъкан), възстановява
ставите, междупрешленните дискове и костната тъкан.
* Засилва устойчивостта на костите, стимулира производството на синовиална течност и осигурява надеждно
смазване на ставните повърхности. Носенето на колана намалява износването на дисковете при остеохондроза,
подобрява състоянието и функциите на гръбначния стълб, ускорява образуването на костен мазол след счупвания.
* Повишава еластичността на костно-ставните връзки, премахва мускулно напрежение, стрес, повишава
устойчивостта и издръжливостта на организма. Подобрява съня, оказва общо-укрепващо действие.
Oще от продутите на турмалиновата серия :
Турмалинова яка - 39 лв. http://www.megashop-bg.com/object.php?id=2195
Турмалинов накитник - 19 лв. http://www.megashop-bg.com/object.php?id=2455
Турмалинова наколенка - 39 лв. - http://www.megashop-bg.com/object.php?id=2365
Турмалинова превръзка за очи - 29 лв.
http://www.megashop-bg.com/object.php?id=2454
Разнообразни месечни промоции !
http://www.megashop-bg.com/objects.php?cid=111
0899 942 557
http://obiavidnes.com/obiava/70351/dr-nature---turmalinov-kolan---nevralgii--ishias--diskopatii-herniya-razshiren

Преместване на пиано, роял, транспорт, ниска цена на услугата! 0895191972
Преместване на пиано, роял, транспорт, ниска цена на услугата! 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/70350/premestvane-na-piano-royal-transport-niska-cena-na-uslugata-0895191972

Седмица на климатика
Възползвайте се от страхотните намаления през "Седмица на климатика" в Пловдив на бул."6-ти Септември" 190 и бул.
"Кукленско шосе" 52. Вземете качествен японски климатик за отопление през зимата на народна цена. Избирайте между
марките Fuji Electric, Panasonic, TREO и Daikin.
http://obiavidnes.com/obiava/70349/sedmica-na-klimatika
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Верижен багер
Модел: Caterpillar 318 C
Особености:
Цена: € 30 000 .
Техн. характеристики:
Модел: 318 C. Особености: На 7 400 работни часа.
http://obiavidnes.com/obiava/70348/verijen-bager

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/70347/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/70346/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/70345/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/70344/sigurna-rabota

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
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- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/70343/detektivska-agenciya-star-0885350440

Професионални детективски услуги - 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/70342/profesionalni-detektivski-uslugi----0885350440

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/70341/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Металотърсач
Предлагам металотърсач, може и под наем.
GSM 0882081495
http://elektronbg.wix.com/market
http://obiavidnes.com/obiava/70340/metalotyrsach
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Електровъдица "Албатрос" - руска
Продавам електрическa въдицa 0882081495
http://elektronbg.wix.com/market
http://obiavidnes.com/obiava/70339/elektrovydica-albatros---ruska

Клониране на GSM...
Предлагаме шпионска техника .
GSM 0882081495
http://bond.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/70338/klonirane-na-gsm

Фирмени/Рекламни Календари 2014 | Работни календари
Фирмени/Рекламни календари за 2014 г.: Дизайн и Изработка на фирмени/рекламни Календари 2014. Еднолистови
календари, 3 секционни Работни календари, Многолистови календари, Джобни календарчета, Календари тип "Пирамида".
http://obiavidnes.com/obiava/70337/firmenireklamni-kalendari-2014--rabotni-kalendari

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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.
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/70336/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas
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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/70335/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Йонизатор Озонотор за въздух и вода
Йонизатор Озонотор за въздух и вода
Озонотор за въздух и вода, Йонизатор ”AEROION”, Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”
ще откриете в ”БГ магазин”. Устройствата са необходими за всеки дом или офис,
премахват замърсявания и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
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/70334/yonizator-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

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!
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Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/70333/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
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/70332/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter
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Транспортно-спедиторски услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/70331/transportno-speditorski-uslugi

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H6Q18ES) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H6Q18ES) +подарък чанта, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4 GHz, HD LED Display &
AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, 2x USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/70330/156-3962-cm-hp-probook-450-h6q18es-podaryk-chanta

Ако искате да изглеждате заслепяващо и това да не ви се отрази главоломно на бюджета, ние ви предлагаме да
разгледате колекцията ни от маркови слънчеви очила на най-атрактивните цени на пазара у нас!
http://obiavidnes.com/obiava/70329/ako-iskate-da-izglejdate-zaslepyavashto-i-tova-da-ne-vi-se-otrazi-glavolomno-na-byud

ЕТ ПАВИС ДИМИТРОВ ПЕТКО ДИМИТРОВ
Един от предпочитаните зърнопроизводители в гр. Пазарджик е ПАВИС ДИМИТРОВ ПЕТКО ДИМИТРОВ. Фирмата е
продава реколта от царевица, пшеница, рапица, слънчоглед и ечемик. Звънете на тел.: 034442212, с. Черногорово.
http://obiavidnes.com/obiava/70328/et-pavis-dimitrov-petko-dimitrov

Чистене на мазета и тавани, Извозване на стари мебели, строителни отпадъци, Почистване на
Дворове, Жилища, Изхвърля битови отпадъци.0888385951
Чистене на мазета и тавани, Извозване на стари мебели, строителни отпадъци, Почистване на Дворове, Жилища,
Изхвърля битови отпадъци.0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/70327/chistene-na-mazeta-i-tavani-izvozvane-na-stari-mebeli-stroitelni-otpadyci-pochi

Извозване на стари мебели, строителни боклуци, битови отпадъци, Чисти мазета, тавани,
апартаменти, офиси, дворове.0888385951
Извозване на стари мебели, строителни боклуци, битови отпадъци, Чисти мазета, тавани, апартаменти, офиси,
дворове.0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/70326/izvozvane-na-stari-mebeli-stroitelni-bokluci-bitovi-otpadyci-chisti-mazeta-ta

Почистване на мазета и тавани, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари
мебели.0884842660
Почистване на мазета и тавани, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели.0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/70325/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-s

Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци, Почистване на мазета и тавани, дворове,
складове, жилища.0884842660
Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци, Почистване на мазета и тавани, дворове, складове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/70324/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-mazeta-i-tavani-
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готови проекти
Каталог с готови архитектурни проекти на къщи и вили. Галерия от различни архитектурни стилове на къщи.
Преработка на проекти за еднофамилни къщи. Фасадни проекти на къщи и разпределение. Галерия с проекти на къщи
вили. Готови планове и разпределения. Индивидуално проектиране, проектанти, проектантски фирми и бюра. Архитекти.
Продажба и цени на имоти, готови, типови проекти за монолитни къщи и вили. Каталози с различни стилове на къщи.
Модерен. Традиционен. Национален. Европейски.Вижте вашата бъдеща къща още преди да е построена. Галерия от
еднофамилни проекти на къщи и вили. Планове на къщи. Категории по РЗП на къщи. Различни стилове на къщи и вили.
Каталози с типови архитектурни проекти на къщи. Типови планове и разпределения на помещенията в къщата. 3а
еднофамилни и двуфамилни къщи. Тук ще намерите план за еднофамилна или двуфамилна къща. Каталози с различни
стилове на къщи. Масивно строителство.
http://obiavidnes.com/obiava/70323/gotovi-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/70322/30-50-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/70321/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Задочен курс по ноктопластика
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.)
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят GSM 0887918347
www.arabescbg.tk

mirabg@abv.bg

Skype - arabescvt

http://obiavidnes.com/obiava/70320/zadochen-kurs-po-noktoplastika

Задочен курс по класически масаж
Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.)Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/70319/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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.
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/70318/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

* Спецификация: Мотор: 230 волта на 50 херца Мощност: 90 вата Скорост в ненатоварено състояние: 5000 оборота в
минута Капацитет на колелата 105 мм Тегло 2.3 кг. Самостоятелна цена 55 леваРазгледайте 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/70316/-specifikaciya-motor-230-volta-na-50-herca-moshtnost-90-vata-skorost-v-nenatova

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/70315/benzinova-rezachka

Соларна маска
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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
на работа: от -5 С до +55 С Тежест: 495g.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/70314/solarna-maska

РИОР ЕООД - с. Хърсово
В млечната промишленост е фирма РИОР ЕООД, притежаваща кравеферма. Продукцията на предприятието са млечни
продукти. Село Хърсово, ул. Ал. Стамболийски 42, 084660551.
http://obiavidnes.com/obiava/70313/rior-eood---s-hyrsovo

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/70312/solarna-maska----led---osvetlenie

Инверторен IGBT електрожен MMA 200N с дигитален дисплей
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторени IGBT електрожени MMA 200N с дигитален дисплей – модел и дизайн
2013 година. Това е електрожен с най-новата разработка на базата на IGBT транзистори, предназначен за извършване
на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на този електрожен са: Намалено импулсно
натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на мощността на електрическата мрежа
прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни постове. Заваряването не причинява
смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в
момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на напрежението се осъществява с IGBT
транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за секунда. За разлика от всички други
заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават включени, докато мрежовото
напрежение премине през "0", то при транзисторите се управлява както включването така и изключването, което
позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се изправя чрез мостова схема
(Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му. Включването и изключването на
транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния
процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са включени (ширината на импулса), определят
енергията, която се подава към заваръчния апарат. Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно
електродъгово заваряване - IGBT технология.Вградени функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция
Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на залепването на електрода за материала Функция Arc Force регулиране динамиката на дъгата Защита от пренапрежение. Малки размери.Обхват на заваръчния ток: 20 - 200A
Захранващо напрежение: 220 V Захранваща мощност: 3,9 kVA Cos f: 0,93 Напрежение без товар: 62 V Електроди: до 4,0
мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект: 6,2 кг Тегло само на електрожена- 3,9кг В комплект
със заваръчни кабели,чукче и маска.Подходящ е както при строително-монтажни дейности, така и за домашно
ползване.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/70311/invertoren-igbt-elektrojen-mma-200n-s-digitalen-displey

Инверторен електрожен с аргон и дисплей - TIG/MMA 200 Ампера
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожениWSM 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
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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 VIKI 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:.
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10 - 200А
Тегло: 9кг.
Размери: височина 30см. , широчина 17см. , 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.
http://obiavidnes.com/obiava/70310/invertoren-elektrojen-s-argon-i-displey---tigmma-200-ampera

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН MMA 250 АМПЕРА
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/70309/invertoren-elektrojen-mma-250-ampera

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
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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.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/70308/elektrojenite-tig-mma-250a-s-digitalen-displey-mogat-da-se-izpolzvat-kakto-za-ry

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.
http://obiavidnes.com/obiava/70307/invertoren-elektrojen-tigmma-250-ampera

ТРИФАЗЕН ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН WS 400 АМПЕРА
Предлагаме на Вашето внимание професионални Tрифазни инверторни електрожени WS 400 Aмпера подходящи за голямо
натоварване. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в
защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените притежават отлични заваръчни характеристики и позволяват
използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 2,5мм до
6,2мм. 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 6,2мм. и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на
заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите - WS 400 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 2 вентилаторa. Захранващо напрежение AC V 380/50Hz. Автоматична защита от
високо напрежение и претоварване. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-400А Тегло: 30кг. Размери: височина
43см.,широчина 30см.,дължина 57см. Степен на защита IP 21 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/70306/trifazen-invertoren-elektrojen-ws-400-ampera

Телоподащо MAG 180
MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват всички черни
метали, алуминий, неръждавейка, бронз, месинг и др. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ заваряване, щипка
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маса, маска и чукче с четка, регулиране на напрежението 10-180А, монофазни/220V/, Захранваща мощност: 5,2 kVA,
Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.8 и 1.0 мм.Тегло – 25 кг,размери Д/Ш/В : 61/37/45см. Предназначен е
за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си габарит и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички
видове метал/ е удобен и за монтажни заварки. Разполагаме със специализиран гаранционен и следгаранционен сервиз.
*При покупка на 2 броя заваръчни апарати ПОЛУЧАВАТЕ бонус- напълно автоматична, 100 % соларна заваръчна
маска.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/70305/telopodashto-mag-180

ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство за черни метали
MIG-MAG/CO2/ ИНВЕРТОРНИ заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват
всички черни метали, алуминий, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ
заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка. Регулиране на заваръчния ток/плавно/ 30-180 ампера, монофазни/220V/
Захранваща мощност: 5,2 kVA, Степен на защита: IP21. Работи с тел размери 0.6 и 0.8 мм. и с ролки от 1 и 5кг. Тегло 13 кг. без ролка. Размери Д/Ш/В : 52/31/43см. Предназначен е за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си размер,
тегло и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал/е удобен и за монтажни заварки. Доставка в
цялата страна с куриер и наложен платеж.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/70304/invertorni-mig-mag-zavarychni-aparati-mig180-s-vgradeno-telopodavashto-ustroystvo-z

Апарати за плазмено рязане МОНОФАЗЕН 230V/50/60Hz предпазител 16A мощност100А регулиране на ампеража 10-60A,
рязане метал до 24 мм алуминий до 20 мм бързо охлаждане с вентилатор голяма производителност необходим въздух
минимум 5 бара тегло 9 кг Устройство PLASMA VIKI CUT60 е с уникален лесноподвижен Шланг за овалните форми 4,50
м Кабел маса 3 м Действие с дистанционно палене 3 дюзи 3 циркониеви електрода 2 керамични шапки за плазмата
Манометър за конденз и налягането.VIKI CUT60 е най-модерната технология MOSFET инвертор (Toshiba). В резултат на
специални свойства, като по-висока скорост и прецизност на контрол дават на устройствата отлично качество при
рязане .VIKI CUT60 е машина за индустрията, занаятчийски и частни работилници и др., През последните 8 години,
повече от 5000 плазмени устройства са били използвани в различни ситуации на работа .. лесно използване, стабилност и
точност гаранция за рязане на най-високо ниво. Устройството идва с пълна окомплектовка. Вие трябва само да го
свържете в тока и с компресор.
http://obiavidnes.com/obiava/70303/aparati-za-plazmeno-ryazane-monofazen-230v5060hz-predpazitel-16a-moshtnost100a-re

МОНОФАЗЕН ГЕНЕРАТОР 5.5 KW / 13 Hp - СТАРТЕР
Предлагаме на Вашето внимание нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен 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
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/70302/monofazen-generator-55-kw--13-hp---starter

БЕНЗИНОВ ТРИФАЗЕН -ГЕНЕРАТОР 3.5 KW / 7 Hp - СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО - ЦЕНА
350 ЛЕВА
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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/70301/benzinov-trifazen--generator-35-kw--7-hp---starter-i-distancionno---cena-350-l

БЕНЗИНОВ Мофозен Генератор 3,5 KW, СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО
Предлагаме на Вашето внимение нови бензин-газ четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR /
Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване:Генератора е оборудван с акумулатор,
дистанционно управление и магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 48кг. Поддържаме всички резервни части
/без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили. Доставяме
навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла България е до 35 лв. и се заплаща от
купувача при получаването на генератора.Продажби на едро на всички модели монофазни и трифазни
генератори,инверторни генератори,инверторни електрожени и много други.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/70300/benzinov-mofozen-generator-35-kw-starter-i-distancionno

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/70299/hidrofoben-shperplat-megaplex

УДАРЕН-ПЕРФОРАТОР 800W
Характеристики на перфораторите: - Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване Спиране на въртенето за изсичане - Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво - Лесна смяна на захвата на
инструмента - Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му - Меко противоплъзгащо покритие на
главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане - Предпазен съединител - Въртяща се плоча с
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четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене) Технически данни - Номинална консумирана мощност
800 W - Енергия на удара 0 – 3 J - Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1 - Номинални обороти 0 –
900 min-1 - Тегло без кабел 2,7 kg - Дължина 377 mm - Широчина 83 mm - Височина 210 mm - Захват на инструмента
SDS-plus - Диапазон на пробиване: http://obiavidnes.com/obiava/70298/udaren-perforator-800w

Зарядно и стартерно устройство
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/70297/zaryadno-i-starterno-ustroystvo

Зарядно и стартерно устройство VIKI - BSC – 600 - 12-24V
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/70296/zaryadno-i-starterno-ustroystvo-viki---bsc--600---12-24v

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
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/70295/kompresor-za-vyzduh---100-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
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760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/70294/kompresor-za-vyzduh---50-litra

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: 25кг
http://obiavidnes.com/obiava/70293/kompresor-za-vyzduh---25-litra

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/70292/kursove-za-7-klas

Курсове за УНСС
Център Родина организира курсове по Български език и Математика за Единните приемни изпити в икономическите
университети. 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/70291/kursove-za-unss

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/70290/kursove-za-matura-i-unss

Бензинов двигател 7 конски сили
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/70289/benzinov-dvigatel-7-konski-sili

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЪЖЕНА ЛЕБЕДКА ЗА ДЖИПОВЕ 12 V - 5450 кг. / 13 500 LB winch /
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ТЕЛФЕРИ
Предлагаме на Вашето внимание електрическа въжена лебедка за джипове. Сила на опън: 13 500 LB winch / 12 V - 5450 кг.
Електродвигател: Серийна намотка: 6.0 конски сили/4.5kw, (12v). Водач 4-Way ролков. Предавателно отношение на
редуктора: 265.2:1 (12V) Стоманено въже: диаметър 27 метра of 9.5 мм диаметър.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/70288/elektricheska-vyjena-lebedka-za-djipove-12-v---5450-kg--13-500-lb-winch--telfe

4-стаен монолит 130м2 + гараж 30м2, Военна болница
Просторен монолитен апартамент до Военна болница в 20-годишна кооперация, на етаж първи висок - над гаражи.
Разпределението на жилището е следното: просторен хол с трапезария и кухненски бокс /едно общо помещение/ около
45м2 с излаз на остъклена тераса; 3 спални без преход; балкон; голяма баня с вана; отделно WC и мокро помещение.
Дограмата в целия апартамент е PVC, подовите настилки са естествен паркет, гранитогрес и ламиниран паркет;
мокрите помещения са ремонтирани. Кухненския бокс е оборудван с вградена фурна и газови котлони. Монтирани са 3 бр.
климатици и локално парно на ел. енергия. Апартаментът се продава с партерен гараж - 30м2. Цена: 80 000 евро. За
контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/70287/4-staen-monolit-130m2--garaj-30m2-voenna-bolnica

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/70286/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/70285/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/70284/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
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/70283/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/70282/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/70281/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/70280/kursove-po-biologiya-i-himiya-za-kandidat-studenti

Видеозаснемане на сватбеното тържество.
Видеозаснемане на сватбеното тържество.
http://obiavidnes.com/obiava/70279/videozasnemane-na-svatbenoto-tyrjestvo

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/70278/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
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БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/70277/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/70276/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

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.
Фирма Агрохимконсулт-3 търгува с препарати за растителната защита. Произвежда семена и посевни материали. За
контакти: гр. Разград, ул. Стефан Караджа 4, вх.В, ап.16, п.к.133; тел:084660980
http://obiavidnes.com/obiava/70275/agrohimkonsult-3

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-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 !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/70274/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper
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ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
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/70273/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

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
http://obiavidnes.com/obiava/70272/bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik
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Детективска Агенция Фокс-Частни Детективи-София
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/70271/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi-sofiya

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/70270/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie
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Нео сокет гориво и енергоспестяващо устройство
Нео сокет гориво и енергоспестяващо устройство
Нео сокет гориво и енергоспестяващо устройство за вашия автомобил !
"Нео Сокет" е революционен продукт, който намалява консумацията на гориво на вашия автомобил.
Нео Сокет Ви позволява да пестите, само като го поставите в "запалката" на автомобила .
Ще започнете незабавно да спестявате от консумацията на гориво с 10% до 30%.
В допълнение на това, ползвайки Нео Сокет увеличавате мощността (конски сили и въртящ момент) на автомобила,
удължавате живота на акумулатора,
намалявате вредните емисии и статичното електричество.
Предимства на Нео Сокет
* Спестява гориво от 10% до 30%
* По-чисти емисии
* Повече конски сили и въртящ момент
* По-дълъг живот на акумулатора
* Лесен за употреба и незабавен ефект
Бихте могли да видите следните видеоклипове за NEO SOCKET :
ВИДЕОКЛИП 1
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/70269/neo-soket--gorivo-i-energospestyavashto-ustroystvo

Североизточно Държавно Предприятие
Общо 287 892 ха. ловностопански и горски площи управлява СДП - Шумен. Това включва 16 района за следните области:
Варна, Шумен, Добрич и Търговище. За контакт с ръководството: гр. Шумен, ул. Петра 1, 054/ 833123, www.dpshumen.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/70268/severoiztochno-dyrjavno-predpriyatie

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/70267/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/70266/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Ресторант Корона- гр. Плевен
CORONA е плевенски ресторант в самия център на града, до общината. Разполага с две зали и лятна градина. Място за
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семейно и фирмено парти, рожден ден, среща. Контакти: гр. Плевен, ул. Бъкстон 5, тел.: 064807111; 0899808804,
plevenrestaurants.com.
http://obiavidnes.com/obiava/70265/restorant-korona--gr-pleven

Супер Промоция: Лаптоп DELL D630 - Intel Core 2 Duo T 7250/ 2GB DDR2 / 160GB HDD 339,00лв
Лаптоп DELL D630 - Intel Core 2 Duo T 7250/ 2GB DDR2 /160GB HDD - 339,00лв
Дисплей: 14.1" (35.81 см) 1280 x 800
Процесор: Intel Core 2 Duo T7250 (2x2.00Ghz)
Рам памет: 2GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Оптика: DVD-RW
Wi-Fi: ДА
Състояние: Отлично !
Интерфейс: USB - 4x, VGA - 1x, RS232- 1x
Гаранция: 3 месеца
Цена: 339,00лв
*НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ !
DELL Latitude D630 - Много здрав и надежден лаптоп с изключителен дизайн. За разлика от сравнително евтино
проектираните и реализирани лаптопи, Dell D630 е бизнес лаптоп от най-висок клас – магнезиево шаси, качествено
охлаждане, надеждна Intel платформа(с мощен двуядрен процесор 7-ма серия), отличен дисплей с висока резолюция.
Освен всички хубави неща в Dell D630, той включва в себе си и някой допълнителни есктри като:
Светлинен сензор на екрана - регулира осветеността му според околната светлина - така имате най-добрата картина
от лаптоп.
COM порт - Dell D630 е снабден и с хардуерен COM-порт, идеален за автодиагностика, връзка с програматори, DVB-S и
DVB-S2 сателитни приемници.
Двойна мишка - за още по-голямо удобство при комуникацията с клавиатурата и т.н.
Всички лаптопи са минали профилактика. Лаптопите са тествани хардуерно и софтуерно, за да се уверим, че са 100%
изрядни. Всички бройки са в идеален външен вид, без никакви забележки !
> Работят перфектно с Windows 7.
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Всички лаптопи DELL D630, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца
> В комплект със оригинален захранващ адаптор - Dell.
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/70264/super-promociya-laptop-dell-d630---intel-core-2-duo-t-7250-2gb-ddr2--160gb-hdd

Бора ООД- гр.София
„Бора” ООД е фирма, която е спициализирана в проектирането и изграждането на пречиствателни системи. Фирмата е
създадена през 1991 год., като за този период е успяла да утвърди името си в страната и има множество реализирани
проекти. За повече информация, моля посетете сайта ни: http://www.bora.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/70263/bora-ood--grsofiya

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
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ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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.
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/70262/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Тодор Стайков
ЕТ ТОДОР СТАЙКОВ е дългогодишен зърнопроизводител и тютюнопроизводител. Фирмата произвежда и търгува с
тютюн и житни растения: царевица, пшеница, слънчоглед. За връзка с ръководството: Гр. Ямбол, ул. Константин
Иречек 9, 046664097.
http://obiavidnes.com/obiava/70261/todor-staykov

Руди Ра - рибарица
Къща Бубулина е място за почивка в тетевенския балкан, Рибарица. Тиха местност недалеч от главен път, с минаваща
река покрай вилата. Три етажа с по две стаи, барбекю, риболов, открит басейн, TV, интернет.
http://www.rudy-ra.com/ribarica/, тел.: 0897 87 37 03, 0888 46 20 25, e-mail: info@rudy-ra.com
http://obiavidnes.com/obiava/70260/rudi-ra---ribarica

Камено Газ
Потребители към газоразпределителната мрежа в град Камено са клиенти на фирма Камено – газ ЕООД – основен
законен доставчик и разпределител на природен газ в града. За контакт: http://kameno-gaz.com/, ул. Максим Горки 1б,
0897870849.
http://obiavidnes.com/obiava/70259/kameno-gaz

Вело куриери
Вело куриерите от БЕЗ СПИРАЧКИ предлагат куриерски услуги за София с колела. Цените на доставките започват от
4лева и стигат до 9 лева на достаква. Времето за което ивършват услугата е от 45 минути до края на работния ден.
За повече информация или за заявка на куриер моля послете сайта ни или се обадете на номер 0895 411 827.
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http://obiavidnes.com/obiava/70258/velo-kurieri

Община Маджарово
"Маджарово е една от общините в Обл. Хасково, заемащи част от югоизточна България. Площта й е 246,7 km
http://obiavidnes.com/obiava/70257/obshtina-madjarovo

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/70256/amcmp-olimed

Цветан Върбанов
В град Червен Бряг със зърнопроизводство се занимава ЕТ ЦВЕТАН ВЪРБАНОВ. Фирмата добива житни култури и
търгува с царевица, ечемик, слънчоглед, пшеница и рапица. Търсете на адрес: ул. Раковска 13 и на тел.: 06593653.
http://obiavidnes.com/obiava/70255/cvetan-vyrbanov

Болница Витоша
Работим със Здравна каса по клинични пътеки, които позволяват напълно безплатно лечение в нашата ортопедична
болница. Разполагаме с модерна техника и лекари, които няма да пренебрегнат нуждите на възрастните хора. Болница
”Витоша” може да се похвали с хиляди излекувани пациенти, защото ние сме професионалисти в лечението на
остеопоротични фрактури при най-възрастните. Гарантираме Ви безплатно лечение и уникално ниска цена на
имплантите!
http://obiavidnes.com/obiava/70254/bolnica-vitosha

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

"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 !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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,
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съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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.
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/70253/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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.
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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/
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.

Страница 105/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.10.2013

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.
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
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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
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
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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
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
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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/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

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

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
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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
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
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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.
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/
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--------------------------------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-

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.

Страница 112/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.10.2013

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 !!!
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 :
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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/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
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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/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
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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
-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

Страница 116/116

