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Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. Подробности, както и друга полезна информация
ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/71387/inkubatori---napylno-avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

11.6" Lenovo S210 Touch 2117U 1.8GHz
11.6" Lenovo S210 Touch 2117U 1.8GHz, 4GB, 500GB HDD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, Win8, White
http://obiavidnes.com/obiava/71807/116-lenovo-s210-touch-2117u-18ghz

15.6" (39.62cm)Lenovo G585GC Brazos E-300 1.3GHz; HD 6310; 2GB DDR3; 500GB SATA
15.6" (39.62cm)Lenovo G585GC Brazos E-300 1.3GHz; HD 6310; 2GB DDR3; 500GB SATA,DVD-R/W, USB 3.0, 720P Webcam
WiFi 6-cell DOS Black
http://obiavidnes.com/obiava/71806/156-3962cmlenovo-g585gc-brazos-e-300-13ghz-hd-6310-2gb-ddr3-500gb-sata

15.6" Lenovo G500 i7-3612QM 2.1GHz to 3.1GHz
15.6" Lenovo G500 i7-3612QM 2.1GHz to 3.1GHz, 8750 2GB, 8GB, 1TB+8GB SSHD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell,
Metal Black
http://obiavidnes.com/obiava/71805/156-lenovo-g500--i7-3612qm-21ghz-to-31ghz

ЕТ „Шкодна Н Николай Петров”
ШКОДРА Н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ извършва разплод на черношарена и кафява порода. Развъжда добитък в кравеферма за
крави, телета , юници. Повече информация: с. Комарево, обл. Плевен, 0899116122.
http://obiavidnes.com/obiava/71804/et-shkodna-n-nikolay-petrov

„ВЕЛДИ–1” ООД
ВЕЛДИ 1 от гр. Пловдив се развива в производство на яйца в собствена птицеферма за кокошки. Запитвания пращайте
на адрес: ул. Пере Тошев 11, 032 968664, 0888 733 923.
http://obiavidnes.com/obiava/71803/veldi1--ood

15.6"Lenovo G580 1000M 1.8GHz
15.6"Lenovo G580 1000M 1.8GHz, GT710 1GB, 4GB, 1TB HDD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Windows 8, Metal
http://obiavidnes.com/obiava/71802/156lenovo-g580-1000m-18ghz

15.6" Lenovo G580 B960 2.2GHz
15.6" Lenovo G580 B960 2.2GHz, GT710 1GB, 4GB, 500GB HDD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Brown
http://obiavidnes.com/obiava/71801/156-lenovo-g580-b960-22ghz

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив ,Пазарджик,Хасково
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
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Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/71800/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo

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
http://obiavidnes.com/obiava/71799/detektivska-agenciya--foks-chastni-detektivi--sofiya

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
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– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на фирмата , която е предмет на
продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71798/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/71797/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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15.6" Lenovo G580C B960 2.2GHz
15.6" Lenovo G580C B960 2.2GHz, 4GB, 1TB HDD, DVD, WiFi, HD cam, 6cell, Black
http://obiavidnes.com/obiava/71796/156-lenovo-g580c-b960-22ghz

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/71795/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Продавам - Audi 100 на части
Продавам на части ауди 100 / 115 / 2000 частите са в отлично състояние колата не е моргаджииска , информация за
цени на частите можете да видите в обявите на сайта https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/ или на тел 0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/71794/prodavam---audi-100-na-chasti

Продавам - Audi 100 на части
Продавам на части ауди 100 / 115 / 2000 частите са в отлично състояние колата не е моргаджииска , информация за
цени на частите можете да видите в обявите на сайта
Бизнеса ви на (1 място в Google ) топ позиция при търсене с Google ,Yahoo , Bing , Alexa - SEO Услуги без конкуренция.
За повече информация вижте тук https://sites.google.com/site/httpflodareltihovobg/
тел 0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/71793/prodavam---audi-100-na-chasti

Бизнеса ви на 1 място в Google
Бизнеса ви на (1 място в Google ) топ позиция при търсене с Google ,Yahoo , Bing , Alexa - SEO Услуги без конкуренция.
За повече информация вижте тук https://sites.google.com/site/httpflodareltihovobg/
тел 0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/71792/biznesa-vi-na-1-myasto-v-google

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/71105/transportni--uslugi

Транспортни 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/71791/transportni--uslugi

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/71790/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

15.6" Lenovo G580 i3-2348M 2.3GHz
15.6" Lenovo G580 i3-2348M 2.3GHz, GT635 2GB, 8GB, 1TB HDD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Brown
http://obiavidnes.com/obiava/71789/156-lenovo-g580-i3-2348m-23ghz

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/71788/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
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така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.включително Вградени функции: HOT
START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за
стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/71787/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon

15.6" Lenovo G580 i5-3230M 2.6GHz
15.6" Lenovo G580 i5-3230M 2.6GHz, GT635 2GB, 6GB, 1TB HDD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Metal
http://obiavidnes.com/obiava/71786/156-lenovo-g580-i5-3230m-26ghz

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 ***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/71785/invertoren-elektrojen-mma-250-ampera

ЕЛЕКТРОЖЕНИ + АРГОН С ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожени WSM-200. Могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените
са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително Вградени
функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC
FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с
дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на
заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите ”WSM-200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово
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заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става
много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна
мощност. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток
/А/: 20-200А Тегло бруто: 9кг. Размери: височина 31см.;широчина 16см.;дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов)
кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100%
натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.Разгледайте всички артикули които предлагаме на
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/71784/elektrojeni--argon-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
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/71783/invertoren-elektrojen-s-argon-i-displey---tigmma-200-ampera

Инверторен електрожен MMA 200L
Електрожените от тази серия са изключително олекотени и притежават отлични заваръчни характеристики. 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
стоманени, алуминиеви нераждавейки и др.с дебелина до 5mm. Моделите ”VIKI-MMA200L” са апарати за прецизни и
професионални заварки СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна мощност. Автоматично
охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А Тегло бруто:
8кг. Размери: височина 22см, широчина 16см, дължина 36см Степен на защита IP 21 Входяща мощност- 7,1 (KVA)
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, 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/71782/invertoren-elektrojen-mma-200l

Инверторен IGBT електрожен MMA 200N с дигитален дисплей
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/71781/invertoren-igbt-elektrojen-mma-200n-s-digitalen-displey

Инверторен IGBT електрожен MMA 160N с дигитален дисплей
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/71780/invertoren-igbt-elektrojen-mma-160n-s-digitalen-displey

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
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http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/71779/solarna-maska--led-osvetlenie

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/71778/solarna-maska

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/71777/telopodashto-mag-180

ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни MIG180 - 490 лева
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/71776/invertorni-mig-mag-zavarychni-mig180---490-leva

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/71775/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 -

Страница 9/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.11.2013

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/71774/udaren-perforator-800w

Зарядно и стартерно устройство VIKI - BSC – 600 - 12-24V – 290 лева
Предлагаме на Вашето внимание монофазно стартерно и зарядно устройство на колела за зареждане на акумулаторни
батерии с напрежение 12 / 24 V. Стартиране на всички видове автомобили, джипове, лекотоварни камиони, земекопна
техника, трактори и камиони. Охлаждане с вентилатор. Оборудван с избор за нормално зареждане, бързо зареждане
(BOOST), бърз старт и амперметър. Тегло бруто: 25кг.Разгледайте всички артикули които предлагаме на
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/71773/zaryadno-i-starterno-ustroystvo-viki---bsc--600---12-24v--290-leva

Зарядно и стартерно устройство VIKI - CD – 50 - 12-24V – 130 лева
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/71772/zaryadno-i-starterno-ustroystvo-viki---cd--50---12-24v--130-leva

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: 67кг
http://obiavidnes.com/obiava/71771/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
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Тегло: 34
http://obiavidnes.com/obiava/71770/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: 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/71769/kompresor-za-vyzduh---25-litra-

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/71768/benzinov-dvigatel-7-konski-sili

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЪЖЕНА ЛЕБЕДКА ЗА ДЖИПОВЕ 12 V - 5450 кг. / 13 500 LB winch /
ТЕЛФЕРИ – ЦЕНА 590 лева
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/71767/elektricheska-vyjena-lebedka-za-djipove-12-v---5450-kg--13-500-lb-winch--telfe

Продавам 23.167дка с.Цалапица–Пловдивско
Продавам 23.167дка с.Цалапица–Пловдивско, нива в местноста Лъката до река Марица и до действащ напоителен канал.
Земята се обработва, наема е 45 лв/дка, е много подходящ за зеленчуци, картофи, лючерна, ябълкова градина,и други.
Цена: 800 лв/дка
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/71766/prodavam-23167dka-scalapicaplovdivsko

15.6" Lenovo G585 E1-1200 1.4GHz
15.6" Lenovo G585 E1-1200 1.4GHz, 2GB, 500GB HDD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Brown
http://obiavidnes.com/obiava/71765/156-lenovo-g585-e1-1200-14ghz
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7" Lenovo IdeaTab A1000L WiFi BT4.0
7" Lenovo IdeaTab A1000L WiFi BT4.0, 1.2GHz DualCore, 1024 x 600, 512MB DDR2, 8GB flash, HD cam, MicroSD up to 64GB,
MicroUSB, Stereo speakers, Android 4.2 Jelly Bean, Black
http://obiavidnes.com/obiava/71764/7--lenovo-ideatab-a1000l-wifi-bt40

Коледен заем - време е за подаръци!!
Заем от 500 до 2000 лв. лихва 15%
500 лв. - 3 месеца по 192 лв.
1000 лв. - 3 месеца по 384 лв.
1500 лв. - 3 месеца по 575 лв.
2000 лв. - 3месеца по 767 лв.
Кандидатстване онлайн.
www.zaemi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/71763/koleden-zaem---vreme-e-za-podaryci

7" Lenovo IdeaTab A1000 WiFi BT4.0
7" Lenovo IdeaTab A1000 WiFi BT4.0, 1.2GHz DualCore, 1024 x 600, 1GB DDR2, 16GB flash, HD cam, MicroSD up to 64GB,
MicroUSB, Stereo speakers, Android 4.2 Jelly Bean, Black
http://obiavidnes.com/obiava/71762/7-lenovo-ideatab-a1000-wifi-bt40

7" Lenovo IdeaTab A3000 3G WiFi BT4.0
7" Lenovo IdeaTab A3000 3G WiFi BT4.0, 1.2GHz QuadCore, IPS 1024 x 600, 1GB DDR2, 4GB flash, 5MP cam + 0.3MP front,
MicroSD up to 64GB, MicroUSB, Stereo speakers, Android 4.2 Jelly Bean, Black
http://obiavidnes.com/obiava/71761/7-lenovo-ideatab-a3000-3g-wifi-bt40

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на фирмата , която е предмет на
продажба !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71760/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

отпушване на канали,мивки,тоалетни и сифони
Отпушване на канали,мивки,тоалетни,сифони във Варна и областта с професионална техника без почивен
ден.http://kanalivarna.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/71759/otpushvane-na-kanalimivkitoaletni-i-sifoni

7" Lenovo IdeaTab A3000 3G WiFi GPS BT4.0
7" Lenovo IdeaTab A3000 3G WiFi GPS BT4.0, 1.2GHz QuadCore, IPS 1024 x 600, 1GB DDR2, 16GB flash, 5MP cam + 0.3MP
front, MicroSD up to 64GB, MicroUSB, Stereo speakers, Android 4.2 Jelly Bean, White
http://obiavidnes.com/obiava/71758/7-lenovo-ideatab-a3000-3g-wifi-gps-bt40

7" Lenovo IdeaTab S5000 WiFi BT4.0
7" Lenovo IdeaTab S5000 WiFi BT4.0, MediaTek 1.2GHz QuadCore,IPS 1280 x 800, 1GB DDR2, 16GB flash, 5MP + 1.6MP cam,
MicroUSB, Stereo speakers, 8 hours battery life, Android Jelly Bean 4.2, Metal
http://obiavidnes.com/obiava/71757/7-lenovo-ideatab-s5000-wifi-bt40

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/71756/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Lenovo IdeaPad Miix 10.1" IPS HD Multitouch Intel Atom Z2760 DualCore
Lenovo IdeaPad Miix 10.1" IPS HD Multitouch Intel Atom Z2760 DualCore, 2GB DDR2LP, 64GB SSD, Webcam, MicroSD up to
64GB, MicroUSB, Micro HDMI, WiFi, BT 4.0, Win8, Silver + keyboard dock
http://obiavidnes.com/obiava/71755/lenovo-ideapad-miix-101-ips-hd-multitouch-intel-atom-z2760-dualcore

Lenovo IdeaTab A1000 WiFi BT4.0
Lenovo IdeaTab A1000 WiFi BT4.0, 1.2GHz DualCore, 7" 1024 x 600, 1GB DDR2, 16GB flash, HD cam, MicroSD up to 64GB,
MicroUSB, Stereo speakers, Android 4.2 Jelly Bean, White
http://obiavidnes.com/obiava/71754/lenovo-ideatab-a1000-wifi-bt40

7" (17.78 cm) Таблет PRIVILEG MID-7L Android 4.0.4 - Ice Cream Sandwich
7" (17.78 cm) Таблет PRIVILEG MID-7L Android 4.0.4 - Ice Cream Sandwich
http://obiavidnes.com/obiava/71753/7-1778-cm-tablet-privileg-mid-7l-android-404---ice-cream-sandwich

Lenovo Headset P350 Black
Lenovo Headset P350 Black
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http://obiavidnes.com/obiava/71752/lenovo-headset-p350-black

Lenovo Headset P720 Black
Lenovo Headset P720 Black
http://obiavidnes.com/obiava/71751/lenovo-headset-p720-black

Lenovo Headset P723 Black
Lenovo Headset P723 Black
http://obiavidnes.com/obiava/71750/lenovo-headset-p723-black

Lenovo Headset P950 Black
Lenovo Headset P950 Black
http://obiavidnes.com/obiava/71749/lenovo-headset-p950-black

TZ Tape BROTHER 12mm Black on White
TZ Tape BROTHER 12mm Black on White, Flexible, 12m lenght, for P-Touch
http://obiavidnes.com/obiava/71748/tz-tape-brother-12mm-black-on-white

TZ Tape Laminated 12mm BLACK ON FLUO. ORANGE
TZ Tape Laminated 12mm BLACK ON FLUO. ORANGE
http://obiavidnes.com/obiava/71747/tz-tape-laminated-12mm-black-on-fluo-orange

Black Return Program Print Cartridge Lexmark (6K) for C792
Black Return Program Print Cartridge Lexmark (6K) for C792, X792
http://obiavidnes.com/obiava/71746/black-return-program-print-cartridge-lexmark-6k-for-c792

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71745/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на алкохолното съдържание в диапазон от
0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за
редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/71744/alkoholni-testeri-dregeri

Електронна цигара F1 eGo-W
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Различното в този нов модел е-цигара е картомайзерът с голям резервоар (2.0 мл) за многократно пълнене с никотинова
течност и мощната мега батерия с бутон за ръчно включване и изключване, която осигурява 5 пъти повече всмуквания с
едно зареждане. С елегантна капачка, тип писалка. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/71743/elektronna-cigara-f1-ego-w

Уред за икономия на ток – оригиналът – 2 години гаранция от ТехноМаг
Вече 6 години предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо устройство доказва ефективността си в български
условия и все повече хора се убеждават в неговата потребност. Това интелигентно устройство изпълнява ролята на
своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на електрическия кръг, като стабилизира захранващото
напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в
мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез натрупване малко по-малко ползването на тази
допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига значително намаляване на сметката за
електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди всичко за консуматори с ел.двигатели –
перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Устройството е предназначено за един ел.кръг в апартамент, офис,
ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо натоварване се слага второ
устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за безопасност в ЕС. Две години
гаранция. Цената е 29 лева, с вкл. 20% ДДС. Не губете пари, започнете от днес. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти "ТехноМаг" или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на София осигуряваме
ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел.контакти.
http://obiavidnes.com/obiava/71742/ured-za-ikonomiya-na-tok--originalyt--2-godini-garanciya-ot-tehnomag

Турмалинова наколенка срещу болки в колената
Турмалиновата наколенка е предназначена за превантивна грижа и подобряване на състоянието при болки в областта на
колената, бедрата и прасците, невралгии, спазми на бедрения мускул, отоци и болки в краката, артрози и разтегнати
коленни връзки. Ефективно се прилага за подобряване циркулацията на кръвта в долните крайници. Създадена е по
японска технология с използването на турмалинови кристали, постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен
германий, които са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан от високотехнологични полимерни влакна.
Вижте подробности и поръчайте в е - магазина или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71741/turmalinova-nakolenka-sreshtu-bolki-v-kolenata

Инхалации за болно гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71740/inhalacii-za-bolno-gyrlo

Aвтоматичен овлажнител
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая LANAFORM VapoLux – с вграден електронен
влагомер, който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва
и изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (6л) и възможност за
до 20 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/71739/avtomatichen-ovlajnitel

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
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труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71738/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Eнергиен алкален нано-стик за вода
Този джобен алкален нано стик (известен още като диетичен, или йонизиращ, или турмалинов воден стик), може да
промени всяка чешмяна или бутилирана вода в здравословна питейна вода с качества на естествена изключително
полезна за организма минерална вода – антиоксидант с висок PH, с по-малки и лесно усвоими биомолекули, с повишено
съдържание на кислород алкална вода за пиене. Пречиства, алкализира и създава водородно наситена антиоксидантна
вода директно във Вашата бутилка или чаша само за няколко минути! Помага за нормализиране на алкално-киселинния
PH-баланс в организма Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504,
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/71737/energien-alkalen-nano-stik-za-voda

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
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.
http://obiavidnes.com/obiava/71736/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва 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/71735/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

C74x Cyan Toner Cartridge High
C74x Cyan Toner Cartridge High
http://obiavidnes.com/obiava/71734/c74x-cyan-toner-cartridge-high

C74x Magenta Toner Cartridge High
C74x Magenta Toner Cartridge High
http://obiavidnes.com/obiava/71733/c74x-magenta-toner-cartridge-high
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Специални цени за VIP- Апартаментите на хотел АКВАЯ***
Хотел АКВАЯ *** се намира в центъра на старата столица В. Търново. Ние Ви предлагаме специални промоции,
страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова механа, добро обслужване от
квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
Изберете тази оферта, която най-добре ви удовлетворява!
Специални цени за нашите ВИП – апартаменти !
Изберете АПАРТАМЕНТ с БАЛДАХИНОВА СПАЛНЯ и 4-местно ДЖАКУЗИ, напълнено специално за Вас, или
АПАРТАМЕНТ с КРЪГЛА СПАЛНЯ и стъклена баня с 2-местна ХИДРОМАСАЖНА ВАНА.
- 99 лв/вечер (за 2 и повече нощувки);
- 120 лв/вечер (за една нощувка)
В цената са включени закуска, безплатен парникг, открит басейн, фитнес и WI-FI интернет, ДДС.
Хотелът разполага също така и с допълнителни услуги, които се доплащат – сауна, джакузи, билярд, джаги и тенис на
маса.
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/71732/specialni-ceni-za--vip--apartamentite-na-hotel-akvaya

C74x Yellow Toner Cartridge High
C74x Yellow Toner Cartridge High
http://obiavidnes.com/obiava/71731/c74x-yellow-toner-cartridge-high

Cyan Return Program Print Cartridge Lexmark (6K) for C792
Cyan Return Program Print Cartridge Lexmark (6K) for C792, X792
http://obiavidnes.com/obiava/71730/cyan-return-program-print-cartridge-lexmark-6k-for-c792

Laser Toner Lexmark for C736
Laser Toner Lexmark for C736,/X736,/X738 - 12 000 pages Black
http://obiavidnes.com/obiava/71729/laser-toner-lexmark-for-c736

Laser Toner Lexmark for C792 - 20 000 pages Yellow
Laser Toner Lexmark for C792 - 20 000 pages Yellow
http://obiavidnes.com/obiava/71728/laser-toner-lexmark-for-c792---20-000-pages-yellow

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на фирмата , която е предмет на
продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71727/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на фирмата , която е предмет на
продажба !
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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НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71726/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Laser Toner Lexmark for C925 - 7 500 pages Cyan
Laser Toner Lexmark for C925 - 7 500 pages Cyan
http://obiavidnes.com/obiava/71725/laser-toner-lexmark-for-c925---7-500-pages-cyan

Laser
Toner
Lexmark
for
MS810de/MS810dn/MS810dtn/MS810n/MS811dn/MS811dtn/MS811n/MS812de/MS812dn/MS812dtn 25 000 pages Black
Laser Toner Lexmark for MS810de/MS810dn/MS810dtn/MS810n/MS811dn/MS811dtn/MS811n/MS812de/MS812dn/MS812dtn - 25
000 pages Black
http://obiavidnes.com/obiava/71724/laser-toner-lexmark-for-ms810dems810dnms810dtnms810nms811dnms811dtnms811n

ПРОДАВАМ ЕСПЕРАЛ 500 АНТИКОЛ ДИСУЛФИРАМ ESPERAL 500 DISULFIRAM
ПРОДАВАМ ЕСПЕРАЛ 500 АНТИКОЛ ДИСУЛФИРАМ ESPERAL 500 DISULFIRAM
Производител: SANOFI AVENTIS
Цена: 22.00 лева.
Опаковка: 20 таблетки
Доставка: С наложен платеж.
Доставчик: Куриерска фирма – опция „Отвори преди да платиш“.
За контакт: 0877409895
http://obiavidnes.com/obiava/71723/prodavam-esperal-500-antikol-disulfiram-esperal-500-disulfiram

Laser
Toner
Lexmark
for
MS810de/MS810dn/MS810dtn/MS810n/MS811dn/MS811dtn/MS811n/MS812de/MS812dn/MS812dtn 6 000 pages Black
Laser Toner Lexmark for MS810de/MS810dn/MS810dtn/MS810n/MS811dn/MS811dtn/MS811n/MS812de/MS812dn/MS812dtn - 6
000 pages Black
http://obiavidnes.com/obiava/71722/laser-toner-lexmark-for-ms810dems810dnms810dtnms810nms811dnms811dtnms811n

Laser Toner Lexmark for MX510de/MX511de/MX511dhe/MX511dte/MX611de/MX611dhe -20 000
pages Black
Laser Toner Lexmark for MX510de/MX511de/MX511dhe/MX511dte/MX611de/MX611dhe -20 000 pages Black
http://obiavidnes.com/obiava/71721/laser-toner-lexmark-for-mx510demx511demx511dhemx511dtemx611demx611dhe---20-

Laser
Toner
Lexmark
for
MX710de/MX710dhe/MX711de/MX711dhe/MX810dfe/MX810dme/MX810dxfe/MX810dxme/MX811df
e/MX811dme/MX811dxfe/MX811dxme/MX812dfe/MX812dme/MX812dxfe/MX812dxme
Laser
Toner
Lexmark
for
MX710de/MX710dhe/MX711de/MX711dhe/MX810dfe/MX810dme/MX810dxfe/MX810dxme/MX811dfe/MX811dme/MX811dxfe/MX
811dxme/MX812dfe/MX812dme/MX812dxfe/MX812dxme
http://obiavidnes.com/obiava/71720/laser-toner-lexmark-for-mx710demx710dhemx711demx711dhemx810dfemx810dmemx81

Lonsdale Bulgaria предлага спортни стоки
Lonsdale Bulgaria предлага спортни стоки, женски, мъжки и детски маратонки, бинтове за ръце и протектори,
суитчъри, тениски, якета, анцузи, чанти, раници, шапки и други продукти с марката Lonsdale. Безплатна доставка на
продуктите! За повече информация се свържете с нас или посетете нашия сайт.
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http://obiavidnes.com/obiava/71719/lonsdale-bulgaria-predlaga-sportni-stoki

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-Корпоративно,Търговско право,Дружествено право. Данъчно право.Сделки с
търговски предприятия,прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
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.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата , за да Ви освободим от юридическа,
финансова и солидарна отговорност.
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 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация.
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71718/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-Корпоративно,Търговско право,Дружествено право.
Данъчно право.Сделки с търговски предприятия,прехвърляне на акции и
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-Корпоративно,Търговско право,Дружествено право. Данъчно право.Сделки с
търговски предприятия,прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
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.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата , за да Ви освободим от юридическа,
финансова и солидарна отговорност.
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 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация.
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71717/pravna-kantora-legal-konsulting-korporativnotyrgovsko-pravodrujestveno-pravo

Laser Toner Lexmark for X792 - Black 20 000 pages
Laser Toner Lexmark for X792 - Black 20 000 pages
http://obiavidnes.com/obiava/71716/laser-toner-lexmark-for-x792---black-20-000-pages

Laser Toner Lexmark for X792 - Cyan 20 000 pages
Laser Toner Lexmark for X792 - Cyan 20 000 pages
http://obiavidnes.com/obiava/71715/laser-toner-lexmark-for-x792---cyan-20-000-pages
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Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник,
Брестовица, Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Граф Игнатиево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап,
Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово,
Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен, Мало Конаре,
Марково, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Севлиево,
Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово,
Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/71714/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник,
Брестовица, Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Граф Игнатиево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап,
Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово,
Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен, Мало Конаре,
Марково, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Севлиево,
Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово,
Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/71713/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Laser Toner Lexmark for X792 - Magenta 20 000 pages
Laser Toner Lexmark for X792 - Magenta 20 000 pages
http://obiavidnes.com/obiava/71712/laser-toner-lexmark-for-x792---magenta-20-000-pages

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/71711/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.
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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/71710/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/71709/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/71708/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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/71707/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/71706/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/71705/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/71704/30-50-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/71703/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/71702/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Laser Toner Lexmark for X95x - 22 000 pages Yellow
Laser Toner Lexmark for X95x - 22 000 pages Yellow
http://obiavidnes.com/obiava/71701/laser-toner-lexmark-for-x95x---22-000-pages-yellow

Продавам 2500дка с.Брестовица , обл. Пловдив
Продавам 2500дка с.Брестовица , обл. Пловдив - цена: 2500 лв/дка
GSM: 0887 644838
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Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/71700/prodavam-2500dka-sbrestovica---obl-plovdiv

Laser Toner Lexmark for X95x - 36 000 pages Black
Laser Toner Lexmark for X95x - 36 000 pages Black
http://obiavidnes.com/obiava/71699/laser-toner-lexmark-for-x95x---36-000-pages-black

Lexmark CX410de / CX410dte / CX410e / CX510de / CX510dhe / CX510dthe 3 000 pages Cyan
Lexmark CX410de / CX410dte / CX410e / CX510de / CX510dhe / CX510dthe 3 000 pages Cyan
http://obiavidnes.com/obiava/71698/lexmark-cx410de--cx410dte--cx410e--cx510de--cx510dhe--cx510dthe-3-000-pages

0882551735 Довършителни ремонти-качествени шпакловки
фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване. -гипсова мазилки. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария, зида тераси и стени.
-бързо и качествено. -майстор с дългодишна практика часно лице. -започване веднага. 0882551735
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/71697/0882551735-dovyrshitelni-remonti-kachestveni--shpaklovki

Magenta Return Program Print Cartridge Lexmark (6K) for C792
Magenta Return Program Print Cartridge Lexmark (6K) for C792, X792
http://obiavidnes.com/obiava/71696/magenta-return-program-print-cartridge-lexmark-6k-for-c792

Toner for LEXMARK C770 - Magenta
Toner for LEXMARK C770 - Magenta
http://obiavidnes.com/obiava/71695/toner-for-lexmark-c770---magenta

Yellow Return Program Print Cartridge Lexmark (6K) for C792
Yellow Return Program Print Cartridge Lexmark (6K) for C792, X792
http://obiavidnes.com/obiava/71694/yellow-return-program-print-cartridge-lexmark-6k-for-c792

Waster Toner Bottle (up to 12 000 A4 Pages at 5% coverage)*
Waster Toner Bottle (up to 12 000 A4 Pages at 5% coverage)*
http://obiavidnes.com/obiava/71693/waster-toner-bottle-up-to-12-000-a4-pages-at-5-coverage

Идеи за бизнес
Biznes-idei.eu е специализиран сайт за бизнес идеи, който ще ви подтикне да намерите подходящия бизнес подходящ а вас.
Посетете нашия блог за да се вдъхновите за собствената си бизнес идея.
http://obiavidnes.com/obiava/71692/idei-za-biznes

Пакет "Зимна приказка" в Арт хотел Каза Арт от 02 до 06 Януари от 116 лв. на човек
Пакет "Зимна Приказка" в Арт хотел Каза Арт до 20% отстъпка
/от 2-ри до 6-ти Януари 2014г./
2 или 3 нощувки + 2 или 3 закуски + 2 или 3 вечери от 116,00 лв. на човек
Наричат я вълшебство, приказка, сън - снежинките танцуват своя ефирен танц в чест на своята принцеса - зимата. Тя е
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очарователно бяла и невинна, ослепително блестяща и разкошна, уютно топла и безмилостно сурова, тя е тук с цялото
си противоречиво обаяние. Тази сурова, ледена красавица ще Ви се усмихне с игриви детски очи, ще Ви погали с нова
надежда, ще Ви стопли с любящата прегръдка на близък приятел. Нейната песен е песента на звънчетата, а нейната
усмивка - щастието да направиш някого щастлив.
Очакваме Ви в тези уютни дни с игри, уъркшопи по керамика, готварство, плетене и живопис. С най-малките ще правим
хляб и коледни сладки от пълнозърнесто брашно, смляно на мелница и ще ги изпичаме в пещта на ресторанта ни.
Мммм....усещате ли вече аромата?
Изживейте една "зимна приказка" в нашия Хотел Каза Арт. Отдайте се на една вълнуваща ваканция и се вдъхновете от
едно ново преживяване, изпълнено с нови и различни емоции!
http://obiavidnes.com/obiava/71691/paket-zimna-prikazka--v-art-hotel-kaza-art-ot-02-do-06-yanuari-ot-116-lv-na-cho

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/71690/detektivski-uslugi---chasten-detektiv-0888400413

Частна 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
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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/71689/chastna-detektivska-agenciya-foks-dokazvane-na-izneveri

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/71688/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
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-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/71687/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Iskam da rabotq
Zdraveite kazvam se Yliqna Velkova na 23god.ot gr.Sofiq .
Giveq v kv.Svoboda bl.6
Moga da hiq na prava mahina ,pont ,kop4e ,i ili4arka .
Bila sum i pomohtni gotva4 barza sum i sxvahtam mn. barzo
http://obiavidnes.com/obiava/71686/iskam-da-rabotq

Iskam da rabotq
Zdraveite kazvam se Yliqna Velkova na 23god.ot gr.Sofiq .
Giveq v kv.Svoboda bl.6
Moga da hiq na prava mahina ,pont ,kop4e ,i ili4arka .
Bila sum i pomohtni gotva4 barza sum i sxvahtam mn. barzo
http://obiavidnes.com/obiava/71685/iskam-da-rabotq

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори , НИЕ сме ВАШЕТО
РЕШЕНИЕ с компетентно съдействие !!!
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на фирмата , която е предмет на
продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71684/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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/71683/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/71682/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/71681/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/71680/sigurna-rabota

Подготовка по испански език за сертификат DELE
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по испански език DELE. Има три
сесии в годината – май, август и ноември . Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита.
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
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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/71679/podgotovka-po-ispanski-ezik-za-sertifikat-dele

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/71678/30-50-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/71677/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/71676/30-50-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/71675/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/71674/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/71673/ispanski-ezik--podgotovka-za---matura

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71672/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

Обучение по испански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена - 16 лв.
за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/71671/obuchenie-po-ispanski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Частни уроци по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71670/chastni-uroci-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Руски език - индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа.
В цената са включени учебните материали.
Предлагаме:
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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/71669/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/71668/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално обучение и в малки групи по немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
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Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
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/71667/nemski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

НАЙ-РЕЗУЛТАТНИЯТ МЕТОД ЗА ОТКАЗВАНЕ НА ЦИГАРИТЕ !!! Как да откажа цигарите?
Как да спра да пуша ?
Как да откажа цигарите? Как да спра да пуша ?
НОВО !!! ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ !
„АНТИСМОУКИНГ AЙ ЕНД ПИ” ООД
e бързоразвиваща се българска компания,
специализирана в извършването на консултации и процедури по преодоляване на зависимостта от тютюнопушене.
С помощта на новия иновативен патентован метод със специализирана апаратура ELEKTROMERIDIAN KOBRA ви
предлагаме да решите проблема с тютюнопушенето и/или пушенето на електронна цигара кардинално, т.е. преодоляване
на зависимостта към тютюнопушене завинаги.
Офис – гр. Пловдив: 0896736988; 0895639696
Д-р Инна Бончева
Офис – гр. София: 0884131339; 0898205087
Д-р Пламен Янчев
http://www.daotkajemcigarite.alle.bg
0886756847, 0898927777
http://www.youtube.com/watch?v=um1yBkQwz4I »
Обади ни се и фиксирай среща за започване на процедурата за отказване от тютюнопушене.
ДА СИ ЗДРАВ НЕПУШАЧ ( БИВШ ПУШАЧ ) Е МОДЕРНО!
http://obiavidnes.com/obiava/71666/nay-rezultatniyat-metod-za-otkazvane-na-cigarite--kak-da-otkaja-cigarite-kak-

InSighting Релакс Зона
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си

04, 11, 18 и 25 ноември всеки (понеделник) - от 19:15 часа

Цикъл от релаксации : " Пътешествие във Вселената на Таро "
Четири медитации върху четири Таро карти (Архетипи), които ще бъдат изненада за вас вътрешни пътешественици :)
http://obiavidnes.com/obiava/71665/insighting-relaks-zona
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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/71664/30-50-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/71663/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/71662/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71661/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
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- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71660/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71659/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И
ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71658/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
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- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71657/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ И
НЕМСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71656/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български език и Математика
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български
език и Математика:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал според изпитните формати за кандидатсване след 7 клас за гимназия;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, преразкази, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател по предмет(общо за двата модула);
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71655/uskoreni--kursove-za-kandidat-gimnazisti

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71654/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
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Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71653/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “Planet ”,
безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71652/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71651/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71650/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
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При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71649/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71648/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71647/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71646/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71645/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
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Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 14.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71644/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71643/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71642/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71641/kurs-po-angliyski-ezik-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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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ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на фирмата , която е предмет на
продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71640/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
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Цена 450 лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/71639/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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/71638/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново-0888116420
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/71637/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo-0888116420

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
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http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/71636/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/71635/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/71634/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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

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

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

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

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

Земеделска земя купувам , съдействие по сделката
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
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ПОРДИМ, Славяново, Долна Митрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
Бяла Слатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, Бяла Река,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. Хаджи
Димитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. Бяла Вода, с. Кулина Вода, Петокладенци,
СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с.
Иванча, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ,
Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. Козар Белене, с.
Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав,
с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с.
Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с.
Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага .
GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и големината на
парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/71633/zemedelska-zemya-kupuvam--sydeystvie-po-sdelkata

Земеделска земя купувам на изгодни цени- 0886236248
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, Долна Митрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
Бяла Слатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, Бяла Река,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. Хаджи
Димитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. Бяла Вода, с. Кулина Вода, Петокладенци,
СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с.
Иванча, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ,
Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. Козар Белене, с.
Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав,
с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с.
Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с.
Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага .
GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и големината на
парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/71632/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni--0886236248

18.5" (47 cm) BenQ G922HDL
18.5" (47 cm) BenQ G922HDL, HD LED, 5ms, 5 000 000:1 250cd/m2 DVI, черен, TCO03, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/71631/185-47-cm-benq-g922hdl

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
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тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71630/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Optoma EX542 2700lum 1024x768 3000:1 HDMI
Optoma EX542 2700lum 1024x768 3000:1 HDMI, управление чрез RJ45/RS232, дистанционно, чанта, 2.9kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/71629/optoma-ex542-2700lum-1024x768-30001-hdmi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71628/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Foxconn G33M
Foxconn G33M, G33, LGA775, DDR2, VGA+PCI Express, SB7.1, Lan1000, SerialATA, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/71627/foxconn-g33m

Вибро плейт- Фитнес уред от ново поколение?!
Вибро плейт- Фитнес уред от ново поколение?!
Намира широко 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
.10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
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 натрупвания,
- 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.
Предимства
1. Стимулира метаболизма в резултат, на което изгаря калории.
2. Увеличава силата и тонизира тялото.
3. Подобрява кръвообръщението.
4. Намаля появата на целулит.
5. Препоръчва се за хора с остеопороза и остеоартроза, тъй като не натоварва ставите.
6. Увеличава и подобрява гъвкавостта.
7. Помага за увеличаване на мускулите.
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8. Тренировките чрез вибрации благоприятстват развитието на чистата мускулна тъкън.
9. Укрепва основните мускули.
10. Подпомага лимфния дренаж - подобряване на разпространението му, което значително помага за намаляване на
мазнините.
11. Отлично качество и сигурност на изработката.
12. Безшумно действие.
13. Малки размери.
14. Лесно за управление меню.
Продуктът е подходящ за хора, които имат желание да отслабнат, но не разполагат с времето, необходимо за часове
тренировки във фитнес зала, а и за хора, които искат да поддържат добрата си форма и тонус, или които прекарват
часове в една и съща поза на тялото ежедневно. Цена 570лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/71626/vibro-pleyt--fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

D-Link DWA-140
D-Link DWA-140, Wireless N Draft 802.11n USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/71625/d-link-dwa-140

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/71624/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/71623/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Отслабнете с до 10% за един месец с Липовон - Официален Вносител
100% Оригинален продукт Липовон
100% Ефективен продукт за отслабване - най-добрия в България!
Официален вносител на Липовон за България от производител Lipovon Ltd
За повече информация: http://www.lipovon-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/71622/otslabnete-s-do-10-za-edin-mesec-s-lipovon---oficialen-vnositel

Частен детектив-Д
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"
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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/71621/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

Разкриване на Изневери | 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/71620/razkrivane-na-izneveri--chasten-detektiv--detektivska-agenciya-fox

ATi 3650
ATi 3650, 256MB, Asus EAH3650/HTDI/256M, PCI-E, DDR3, 128bit, 2xDVI(HDCP), 3г. Гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/71619/ati-3650

Подготовка за изпити IELTS, TOEFL, FCE
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуална и полуиндивидуална подготовка по английски език за изпити IELTS,
TOEFL, FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие.
Таксата за курса включва учебните материали.
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.

Страница 47/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.11.2013

Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове.
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
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/71618/podgotovka-za-izpiti--ielts-toefl-fce

Руски език - индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа.
В цената са включени учебните материали.
Предлагаме:
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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/71617/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски. Материалите са разработени за завършили ниво А1,
А2, В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера посредством диалози и дискусии.
Темите са:
ежедневие,
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,

Страница 48/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.11.2013

околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите.
Организираме:
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци.
Онлайн разговори.
Обърнете се към нас, за да си поприказваме на английски, за да преодолеете езиковата бариера, за да научите нови неща
лесно.
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути.
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71616/razgovoren-angliyski

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/71615/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/71614/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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

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/71613/sigurna-rabota
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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/71612/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.
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/71611/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти отлично компютърно
обучение : КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ и над 20 компютърни програми / AUTOCAD, ARCHICAD, SOLIDWORKS,
PHOTOSHOP, CORELDRAW, ACCESS, WEB DESIDG, ILLUSTRATOR, IN DESING и много други.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/71610/kompyutyrni-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

EЗИКОВИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате:
Над 10 езика - Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Гръцки, Турски, Руски и др. В рамките на курса с вас
ще работят едни от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешни системи на обучение, развиващи четирите
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ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/71609/ezikovi-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

Фирмено ЕЗИКОВО И КОМПЮТЪРНО обучение в Център Максима - Стара Загора!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате:
Над 10 езика - Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Гръцки, Турски, Руски и др. В рамките на курса с вас
ще работят едни от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешни системи на обучение, развиващи четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /.
Отлично компютърно обучение : КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ и над 20 компютърни програми / AUTOCAD,
ARCHICAD, SOLIDWORKS, PHOTOSHOP, CORELDRAW, ACCESS, WEB DESIDG, ILLUSTRATOR, IN DESING и много
други.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/71608/firmeno-ezikovo--i-kompyutyrno-obuchenie-v-centyr-maksima---stara-zagora

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:
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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/71607/nemski-ezik--podgotovka----za-matura

Курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1-5 ниво в Център за Образование и Наука Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Английски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 5 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на Оксфордския университет – NEW HEADWAY , развиваща четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас
време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/71606/kursove-po-angliyski-ezik-1-5-nivo-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka-stara-zagora-

Курсове по Френски език 1-3 ниво в Център за Образование и Наука – Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Френски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – CAMPUS , развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/71605/kursove-po-frenski-ezik-1-3-nivo-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka--stara-zagora

Курсове по Немски език за начинаещи и напреднали в Център за Образование и Наука – Стара
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Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Немски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 4 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение –THEMEN AKTUEL , развиваща четирите ключови умения:
за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/71604/kursove-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka

Курсове по Италиански и Испански език в Център за Образование и Наука – Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по
Италиански и Испански език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни
от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/71603/kursove-po-italianski-i-ispanski-ezik-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka--stara-za

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

Страница 53/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.11.2013

http://obiavidnes.com/obiava/71602/podgotovka-za-matura-po--angliyski-ezik

Курсове по Турски, Гръцки и Руски език в Център за Образование и Наука - Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Турски ,
Гръцки и Руски език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от
най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/71601/kursove-po-turski-grycki-i-ruski-ezik-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka----stara-

Курс по Счетоводство в Център за Образование и Наука - Стара Загора !
Център за образование и наука МаксимА предлага курс по Счетоводство на малък и среден бизнес - 60 учебни часа, 2-3
пъти седмично. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/71600/kurs-po-schetovodstvo-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka----stara-zagora-

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/71599/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

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.
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0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/71598/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/71597/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/71596/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/71595/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi
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Френски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
тел. 02 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71594/frenski-ezik--podgotovka-za-matura

Италиански език – подготовка

за матура

Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по италиански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02 8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71593/italianski-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/71592/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на фирмата , която е предмет на
продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71591/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 варианта на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/71590/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
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Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
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/71589/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71588/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Масажна-масажираща седалка
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Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/71587/masajna-masajirashta-sedalka

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/71586/30-50-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/71585/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/71584/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71583/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71582/uskoreni--kursove-za-matura-po-istoriya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ
курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71581/uskoreni--kursove-za-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ:

Страница 60/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.11.2013

- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71580/uskoreni--kursove-za-matura-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71579/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71578/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-i-nemski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
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- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71577/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya

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

torta !
Имате желание да изпробвате неизпробвани досега recepti za torti ?! Огледайте нетрадиционни идеи относно сладкарски
лакомства на специално създадения ни уеб сайт !
http://obiavidnes.com/obiava/71576/torta-

Би Си Си Хандел – мляко и млечни продукти
БИ СИ СИ ХАНДЕЛ е с главна дейност производство на млечни готови готови продукти от краве мляко, овче мляко и
биволско мляко. Широк избор от сирена и кашкавали. Традиционно бяло саламурено сирене Елена, пастьоризирано прясно
мляко с различно маслено съдържание, висококачествено кисело мляко Елена. Млечни напитки във всякакви разфасовки от
0,2 до 16 кг. Офис на фирмата: гр. Елена, ул. Трети март 19, 06151/ 6368, 0887 097 329.
http://obiavidnes.com/obiava/71575/bi-si-si-handel--mlyako-i-mlechni-produkti

Хамалски услуги, преместване на мебели и багаж, качество и експресно обслужване, товарни
транспортни услуги. 0888620269
Хамалски услуги, преместване на мебели и багаж, качество и експресно обслужване, товарни транспортни услуги.
0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/71574/hamalski-uslugi-premestvane-na-mebeli-i-bagaj-kachestvo-i-ekspresno-obslujvane

Хамали София, Хамалски услуги в София, пренос на жилища, офиси, пиана, каси, Точност,
коректност и качество. 0888620269
Хамали София, Хамалски услуги в София, пренос на жилища, офиси, пиана, каси, Точност, коректност и качество.
0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/71573/hamali-sofiya-hamalski-uslugi-v-sofiya-prenos-na-jilishta-ofisi-piana-kasi-toch

Хамали Студенти, Преместване на багаж, мебели от жилища, офиси, складове, магазини,
Товарене, разтоварване, по-всяко време на достъпни цени. 0898529009
Хамали Студенти, Преместване на багаж, мебели от жилища, офиси, складове, магазини, Товарене, разтоварване,
по-всяко време на достъпни цени. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/71572/hamali-studenti-premestvane-na-bagaj-mebeli-ot-jilishta-ofisi-skladove-magazi

Интериорен тунинг
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Интериорен тунинг от Вилнер. Истинският звяр, но не в леглото, а в колата! Дизайнерското тунинг студио работи в
няколко направления, които превръщат автомобила в едиствен и уникален по рода си. Залагаме на екстериорен тунинг с
цел по-агресивна и красива визия, допълваме с интериорен тунинг, като освежаваме с ергономични колани, естествена
кожа в различни цветове, бродерия върху седалките на автомобила, ръчно изрисуване на скоростния лост и прецизно
покритие с лак на част от вътрешните елементи на автосалона.
Вилнер представя един неангажиращ и прецизен поглед върху детайлите на всеки автомобил.
http://obiavidnes.com/obiava/71571/interioren-tuning

Алт Саксофон , Тенор Саксофон, Сопран Саксофон
Алт Саксофон , Тенор Саксофон, Сопран Саксофон
Сопран САКСОФОН, Комплекта включва луксозна кутия за саксофон и шомпол за почистване!ЦЕНА - 430лв.
Алт САКСОФОН, Комплекта включва луксозна кутия за саксофон и шомпол за почистване!ЦЕНА - 460лв.
Тенор САКСОФОН, Комплекта включва луксозна кутия за саксофон и шомпол за почистване!ЦЕНА - 490лв.
Саксофоните може да видите в сайта ни: http://www.acusticobg.com/drugi%20instrumenti/index.html
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ.гр.София, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/
тел:02/8914053 ; 0887/514046
РАБОТНО ВРЕМЕ
от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК
от 10.00 - 19.00
ПЕТЪК - от 10.00 - 17.00
НЕДЕЛЯ от 10.00 - 13.00
ПОЧИВЕН ДЕН - СЪБОТА
В извън работно време с предварителна уговорка !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71570/alt-saksofon--tenor-saksofon--sopran-saksofon

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71569/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ЧАСТНИ УРОЦИ, РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ПО ХИМИЯ
Предлагам частни уроци и решаване на задачи и тестове по химия. Местоположение: гр. Варна. За контакт:
maria_teo@abv.bg. GSM: 0876 537 764. Цена: 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/71568/chastni-uroci-reshavane-na-zadachi-i-testove-po-himiya

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на фирмата , която е предмет на
продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71567/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Кеймбридж център! Езикови курсове по програма “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА е езиков център с дългогодишен опит и утвърден
авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение. Предлага на своите клиенти безплатни езикови курсове с ваучери по
програма “ АЗ МОГА ПОВЕЧЕ “, по следните езикови обучения:
1. Английски език
2. Немски език
3. Френски език
4. Испански език
Езиковото обучение се провежда по утвърдени учебни системи. Продължителност на обучението: по 100 учебни часа на
ниво. Предлагаме- вечерни или съботно-неделни групи, в удобно за Вас време. Преподавателите са филолози с богат
опит и стаж в преподаването на чужди езици. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка.
Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
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http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71566/keymbridj-centyr-ezikovi-kursove-po-programa-az-moga-poveche

Английски ЕЗИК от I-V ниво с Кеймбридж Център! Стартиращ курс!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Английски език I-V ниво. Изучава се по утвърдена
Оксфордска система на обучение – NEW HEADWAY / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Малки
групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат
опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА е доставчик на обучение по оперативна програма “АЗ МОГА
ПОВЕЧЕ”.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71565/angliyski-ezik-ot-i-v-nivo-s-keymbridj-centyr-startirasht-kurs

Научете НЕМСКИ ЕЗИК от I-IV ниво Кеймбридж Център! Стартиращ курс!
Кеймбридж Център организира курсове по Немски език I-IV ниво - 100 учебни часа /за ниво/. Изучава се по много добра
немска система THEMEN AKTUEL. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки
групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат
опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА е доставчик на обучение по оперативна програма “АЗ МОГА
ПОВЕЧЕ”.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71564/nauchete-nemski-ezik-ot-i-iv-nivo-keymbridj-centyr-startirasht-kurs

Предстоящ старт на курс по Италиански език- Кеймбридж Център! Достъпна цена!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага нова група по Италиански език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично.
Изучава се по много добра италианска система – PROGETTO ITALIANO / разговорен италиански език/. Много разговори,
диалози, устни и писмени упражнения. Капацитет на нивото около 1800 – 2000 думи. Малки групи (4-6 курсисти),
oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в
преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
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0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71563/predstoyasht-start-na-kurs-po-italianski-ezik--keymbridj-centyr-dostypna-cena

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 1 и 2 ниво - Кеймбридж Център!Качественото обучение!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага нова група по Испански език - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Изучава се по
много добра испанска система – NUEVOVEN / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Малки групи (4-6
курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж
в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езиков а рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
НОВО! Специални отстъпки за записване на следващо ниво!!!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71562/ispanski-ezik---1-i-2--nivo---keymbridj-centyrkachestvenoto-obuchenie

Езиков курс по Турски език 1 и 2 ниво- КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР - качество и професионализъм!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага нова група по Турски език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Езика се
изучава както граматически така и лексикално. Много разговори, диалози, устни и писмени упражнения. Малки групи (4-6
курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж
в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E- ma il:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71561/ezikov-kurs-po--turski-ezik-1-i-2--nivo--keymbridj-centyr---kachestvo-i-profesion

Kурс по РУСКИ език - Достъпна цена! Кеймбридж център
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР Ви предлага курс Руски език - 80 учебни часа. Малки групи , обръща се индивидуално внимание на
всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни). Изгодни цени, отстъпки за фирми Възможност за разсрочено
плащане без оскъпяване и групи. Легитимно удостоверение съгласно изискванията на Европейската езикова рамка.
Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване НОВО! Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и
други. Отстъпка при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
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http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71560/kurs-po-ruski-ezik---dostypna-cena-keymbridj-centyr

Фирмено ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР!!!
С КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР имате възможност да изучавате над 10 езика - английски, немски, френски, испански,
италиански, гръцки, турски, руски и др. С висок стандарт на преподаването, осигурен от квалифицирани преподаватели
и съвременна учебна база. Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от курсистите. Интензивни и
полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според
Европейската езикова рамка! Отстъпка при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56,
E-mail: cambridge_center@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71559/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-keymbridj-centyr

Качествена подготовка за Кеймбридж сертификатите FCE (First Certificate in English) и CAE
(Certificate in Advanced English)
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Качествена подготовка за Кеймбридж сертификатите FCE (First Certificate in English) и CAE (Certificate in Advanced
English) в 100 уч.ч. ( за всеки от сертификатите) . Изучава се по утвърдени системи на обучение – COMPLETE FCE и
COMPLETE CAE. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите
са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! Изгодни цени, отстъпки за
фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
Skype: cambridge_center1
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71558/kachestvena-podgotovka-za-keymbridj-sertifikatite-fce-first-certificate-in-engli

Компютърни курсове по програма ,, Аз мога повече” ! Кеймбридж Център!
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти безплатни компютърни курсове ( ключова компетентност 4 – дигитална
компетентност) по програма ,,Аз мога повече’’:
1. Компютърна грамотност 1-ниво ( Windows, Word, Excel, Internet )
2. Компютърна грамотност 2-ниво (Windows, Word, Excel, Power Point, Access )
3. Офис асистент ( Word, Excel, Access, Power Point, Outlook )
4. Adobe Photoshop, CorelDraw
5. Графичен и Уеб дизайн
Малки групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни). Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71557/kompyutyrni-kursove-po-programa--az-moga-poveche--keymbridj-centyr
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Стартира курс по начална компютърна грамотност! Кеймридж център!
Обучение в малки групи на невероятно ниски цени!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL, INTERNET в 50 у.ч. Работи се в малки
групи 6-8 курсиста, всеки работи на индивидуален компютър. Възможност за провеждане на обучението през седмицата
в удобно за вас време сутрешни, следобедни, вечерни, както и съботно-неделни.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение според изискванията на
Европейската езикова рамка. Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71556/startira-kurs-po-nachalna-kompyutyrna-gramotnost-keymridj-centyr

Създавайте фото-реалистични изображения и 3- измерна анимация с
Кеймбридж Център за чужди езици и култура

3D Studio MAX–

ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага специализиран курс 3D Studio MAX .Работи се в малки групи до 6 курсиста, всеки работи
на индивидуален компютър. Възможност за провеждане на обучението през седмицата в удобно за вас време - сутрешни,
следобедни, вечерни, както и съботно-неделни курсове. След завършване на курса се прави практически изпитен тест,
издава се удостоверение, според изискванията. Качествено обучение на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71555/syzdavayte-foto-realistichni-izobrajeniya-i-3--izmerna-animaciya-s--3d-studio-max-

Photoshop и CorelDraw- графичен дизайн и реклама - Кеймбридж Център!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага специализирани курсове по CorelDRAW, PhotoShop
в 30 уч.ч.. Работи се в малки групи до 6 курсиста, всеки работи на самостоятелен компютър. Възможност за
провеждане на обучението през седмицата в удобно за вас време - сутрешни, следобедни, вечерни, както и
съботно-неделни курсове.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение, според изискванията на
Европейската езикова рамка. Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71554/photoshop-i-coreldraw--grafichen-dizayn-i-reklama----keymbridj-centyr

Курс Предпечат, Реклама и Графичен дизайн в Кеймбридж Център!
Кеймбридж Център организира курсове по Предпечат, реклама и графичен дизайн в 45 чу.ч. Вечерни, дневни или съботнонеделни групи! Практически насочен, под ръководството на високо квалифициран преподавател. Цел- придобиване на
основни умения по печатен рекламен дизайн и дизайн на книга. Работи се в малки групи- до 6 човека, с внимание към всеки
курсист. Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено
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плащане без оскъпяване. Курсът завършва с полагане на практичен изпит и Легитимно Удостоверение за завършен курс
на обучение!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71553/kurs-predpechat-reklama-i-grafichen-dizayn-v-keymbridj-centyr

Специализирани курсове AutoCAD, ArchiCAD и SOLIDWORKS с КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага специализирани курсове по AutoCAD, ArchiCAD, SOLIDWORKS в 45 уч.ч.. Работи се в
малки групи до 6 курсиста, всеки работи на самостоятелен компютър. Възможност за провеждане на обучението през
седмицата в удобно за вас време - сутрешни, следобедни, вечерни, както и съботно-неделни курсове.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение, според изискванията на
Европейската езикова рамка. Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71552/specializirani-kursove-autocad-archicad-i-solidworks-s-keymbridj-centyr

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/71551/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

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/71550/detektivska-agenciya-foks--razkriva-i-dokazva-izneveri-izdirva-lica-spravki

ДЕТЕКТИВСК
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
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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/71549/detektivska-agenciya-foks--cyalata-istina-

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/71548/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Руски език - индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа.
В цената са включени учебните материали.
Предлагаме:
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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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/71547/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Английски език - индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално обучение по английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Ние предлагаме работа по водещи учебни системи:
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидатстудентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена: 10 лева на учебен час
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/71546/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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/71545/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Проектиране и настройка на релейни защити
Ние използваме висококачествени и надеждни прибори за изпитване и софтуер за симулация, за да постигаме максимална
оптимизация на настройките на релейните защити. Тук ще намерите изпълнените от нас проекти.
http://obiavidnes.com/obiava/71544/proektirane-i-nastroyka-na-releyni-zashtiti

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
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/71543/prevod-i-legalizaciya-vsyaka-sryada--10-otstypka

Курс по испански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Испания. Курсът е 60 учебни часа. Обучението се провежда всеки ден от 12.00 до 15.00 ч. Работи се по системата
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„Espanol en marcha”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена
200 лв. Начало на курса: 18.11.13
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71542/kurs-po-ispanski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по португалски език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език, ниво А1, за студенти, заминаващи по програмата
Еразъм в Португалия. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 50 часа. Цена: 160лв. Курсът ще се провежда всеки ден
от 12.00 до 15.00. Начало на курса: 18.11.13
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71541/kurs-po-portugalski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Английски език – интензивен курс
Учебен център Орбис организира интензивен курс по немски език начално ниво. По време на обучението се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език. Курсът се провежда от
понеделник до петък от 13.00 до 16.00 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 18.11.13 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71540/angliyski-ezik--intenziven-kurs

Интензивен курс по испански език A1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език, ниво А1. Курсът е 60 учебни часа. Обучението се
провежда от всеки ден от 12.00 до 15.00 ч. Работи се по системата „Espanol en marcha”. В процеса на обучение се
развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 200 лв. Начало на курса: 18.11.13
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71539/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-a1

Интензивен курс по френски език А1
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Учебен център Орбис организира интензивен курс по френски език ниво А1. Курсът е 60 учебни часа. Обучението се
провежда всеки делничен ден сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Echo”. В процеса на обучение се
развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 230лв. Начало на курса: 18.11.13 Обучението се
води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71538/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-a1

Португалски език – интензивен курс
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък от 12.00 до 15.00 ч. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на
обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 160 лв. Начало на курса: 18.11.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71537/portugalski-ezik--intenziven-kurs

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/71536/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/71535/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/71534/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
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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/71533/sigurna-rabota

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71532/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от550лв 800лв
http://obiavidnes.com/obiava/71531/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от550лв 800лв
http://obiavidnes.com/obiava/71530/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/71529/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/71528/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe
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3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/71527/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

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/71526/30-50-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/71525/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/71524/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Грим за всеки
Всички видове грим - дневен грим, вечерен грим, сватбен грим.
http://obiavidnes.com/obiava/71523/grim-za-vseki

ЛАЗЕРНА НОЖИЦА LASER SCISSORS ** 9,80 лв.
ЛАЗЕРНО НАПРАВЛЯВАНА НОЖИЦА LASER SCISSORS
** СТИГА МЪКИ И ДОСАДНО РАЗЧЕРТАВАНЕ ВЪРХУ ПЛАТА ПРЕДИ РЯЗАНЕ.
С ЛАЗЕРНАТА НОЖИЦА LASER SCISSORS ВСИЧКО ТОВА ОТПАДА!
Новата лазерно направлявана ножица реже много по-бързо от всяка друга ножица. Използва се за рязане на идеално
прави линии на платове, тъкани, амбалаж, опаковки и др.
Преди рязане се отбелязва само знак на противоположната страна на плата или хартията за насочване на лазерния лъч.
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За да се включи лазерната идеално права светлина се натиска бутона от дясната страна на ножицата. Остава само да
я следвате, без каквито и да било изкривявания.
Силата на лазерния лъч се регулира чрез завъртане на двата винта от страни на ножицата.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/tb5IqzOT9qU
http://youtu.be/V12-AbkmSAY
ВНИМАНИЕ: Ножицата е остра и да се пази от деца! Лазерната светлина не се насочва директно в очите, тъй като
може сериозно да ги повреди!
Произход: Китай
ЦЕНА: 9,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супермаркет ЕВРОПА)
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 3,60 лв., до адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а в
селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и получаване до 3 работни дни.
Куриерската такса е с намаление -20%!
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/71522/lazerna-nojica-laser-scissors--980-lv

ЛАЗЕРНА НОЖИЦА LASER SCISSORS ** 9,80 лв.
ЛАЗЕРНО НАПРАВЛЯВАНА НОЖИЦА LASER SCISSORS
** СТИГА МЪКИ И ДОСАДНО РАЗЧЕРТАВАНЕ ВЪРХУ ПЛАТА ПРЕДИ РЯЗАНЕ.
С ЛАЗЕРНАТА НОЖИЦА LASER SCISSORS ВСИЧКО ТОВА ОТПАДА!
Новата лазерно направлявана ножица реже много по-бързо от всяка друга ножица. Използва се за рязане на идеално
прави линии на платове, тъкани, амбалаж, опаковки и др.
Преди рязане се отбелязва само знак на противоположната страна на плата или хартията за насочване на лазерния лъч.
За да се включи лазерната идеално права светлина се натиска бутона от дясната страна на ножицата. Остава само да
я следвате, без каквито и да било изкривявания.
Силата на лазерния лъч се регулира чрез завъртане на двата винта от страни на ножицата.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/tb5IqzOT9qU
http://youtu.be/V12-AbkmSAY
ВНИМАНИЕ: Ножицата е остра и да се пази от деца! Лазерната светлина не се насочва директно в очите, тъй като
може сериозно да ги повреди!
Произход: Китай
ЦЕНА: 9,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супермаркет ЕВРОПА)
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
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от офиса 3,60 лв., до адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а в
селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и получаване до 3 работни дни.
Куриерската такса е с намаление -20%!
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/71521/lazerna-nojica-laser-scissors--980-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/60263/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Сделки с търговски предприятия,прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ
ПРАВО.КОРПОРАТИВНО ПРАВО.ДАНЪЧНО ПРАВО!!!

НА

ФИРМИ

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ТЪРГОВСКО

Сделки с търговски предприятия,прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И
ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И 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 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация.
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71520/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiyaprehvyrlyane-na-akcii-i-dyalove-ot-tyrgovski-drujes

Правна Кантора ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ -Сделки с търговски предприятия,прехвърляне на
акции и дялове от търговски дружества;
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ
ПРАВО.КОРПОРАТИВНО ПРАВО.ДАНЪЧНО ПРАВО!!!

НА

ФИРМИ

СЪС

Сделки с търговски предприятия,прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
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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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И
ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И 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 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация.
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71519/pravna-kantora-legal-konsulting--sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiyaprehvyrlyane-na-a

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/71518/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

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

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/71517/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/71516/detoksikator

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.
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Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/71515/masajna-masajirashta-sedalka

8-ми Декември в хотел АКВАЯ*** - В.Търново
***Две нощувки със закуски и празнична вечеря с DJ / Певици - 89 лв на човек, настанен в двойна стая!
Хотелът разполага с Ресторант с 90 места (DJ - парти) и Механа с 75 места (музика на живо).
Доплащане за втора вечеря – 8лв./човек.
Доплащане за четиристепенен обяд (супа, основно, десерт) – 6лв./човек. На разположение е Обедно меню с различни
видове готвени ястия, супи и десерти.
Цената включва още : безплатно ползване на топъл паркинг, WI-FI интернет, фитнес зала. На разположение са също
Сауна, Билярд, Тенис на маса, Джаги.
Възможност за договаряне на групова отстъпка и ранни записвания до средата на Ноември!!!
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/71514/8-mi-dekemvri-v-hotel-akvaya---vtyrnovo

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
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)
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-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/71513/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултаци
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/71512/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultaci

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултаци
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
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-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/71511/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultaci

Mouse
Mouse
http://obiavidnes.com/obiava/71510/mouse

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
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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

Projector
Projector
http://obiavidnes.com/obiava/71509/projector

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва 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
Купете сега само за 97.30 лв. и спестете 30% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 декември 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/71508/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Турмалинова наколенка срещу болки в колената
Турмалиновата наколенка е предназначена за превантивна грижа и подобряване на състоянието при болки в областта на
колената, бедрата и прасците, невралгии, спазми на бедрения мускул, отоци и болки в краката, артрози и разтегнати
коленни връзки. Ефективно се прилага за подобряване циркулацията на кръвта в долните крайници. Създадена е по
японска технология с използването на турмалинови кристали, постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен
германий, които са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан от високотехнологични полимерни влакна.
Вижте подробности и поръчайте в е - магазина или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71507/turmalinova-nakolenka-sreshtu-bolki-v-kolenata

Уред за икономия на ток – оригиналът – 2 години гаранция от ТехноМаг
Вече 6 години предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо устройство доказва ефективността си в български
условия и все повече хора се убеждават в неговата потребност. Това интелигентно устройство изпълнява ролята на
своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на електрическия кръг, като стабилизира захранващото
напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в
мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез натрупване малко по-малко ползването на тази
допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига значително намаляване на сметката за
електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди всичко за консуматори с ел.двигатели –
перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Устройството е предназначено за един ел.кръг в апартамент, офис,
ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо натоварване се слага второ
устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за безопасност в ЕС. Две години
гаранция. Цената е 29 лева, с вкл. 20% ДДС. Не губете пари, започнете от днес. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти "ТехноМаг" или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на София осигуряваме
ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел.контакти.
http://obiavidnes.com/obiava/71506/ured-za-ikonomiya-na-tok--originalyt--2-godini-garanciya-ot-tehnomag

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на алкохолното съдържание в диапазон от
0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за
редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
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неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/71505/alkoholni-testeri-dregeri

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71504/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71503/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Детоксикатори
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/71502/detoksikatori

Уреди срещу съсели
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71501/uredi-sreshtu-syseli

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. CE
сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни автомобили, автобуси). За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
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0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71500/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични
отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна храна в промишлени или
домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в определени часове и дни от
седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71499/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
изневери-безплатни консултации, -наблюдение, разследване, издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео
материал)-комуникации , доклад за свършена работа и местонахождение на „обекта“по време на разследването.24
часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии, установява биологични родители, длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници-установяв
http://obiavidnes.com/obiava/71498/24-chasa-detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

Accessories
Accessories
http://obiavidnes.com/obiava/71497/accessories

Software
Software
http://obiavidnes.com/obiava/71496/software

Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс
Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс. Елате на www. skypehot. tk
www. syborg. wix. com/skype
http://obiavidnes.com/obiava/71495/erotichen-video-chat-striptiz-virtualen-seks

Заеми до 5000 лв.
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/71494/zaemi-do-5000-lv

SCANNER
SCANNER
http://obiavidnes.com/obiava/71493/scanner

Cable
Cable
http://obiavidnes.com/obiava/71492/cable
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Data Medium
Data Medium
http://obiavidnes.com/obiava/71491/data-medium

Mainboards for Intel CPU
Mainboards for Intel CPU
http://obiavidnes.com/obiava/71490/mainboards-for-intel-cpu

Български език и литература – подготовка за матура и кандидатстване във ВУЗ
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по български език и литература
език. Занятията са два пъти седмично по 4 учебни часа. Предлагаме и вариант в събота и неделя.
Подготовката включва:
Работа върху основните умения
Подготовка по програмата за Държавен зрелостен изпит.
Задълбочена работа в областта на граматиката, лексиката и стилистиката, както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит.
Пробни изпити
Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците.
Предлагаме:
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индивидуален учебен план.
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво. Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък.
Курсовете се провеждат от г-жа Иванчева.
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/71489/bylgarski-ezik-i-literatura--podgotovka-za-matura-i-kandidatstvane-vyv-vuz

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език. Занятията са два
пъти седмично по 4 учебни часа. Предлагаме и вариант в събота и неделя.
Подготовката включва:
- Работа върху основните умения четене с разбиране, слушане, писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит.
- Задълбочена работа в областта на граматиката, лексиката и стилистиката, както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит.
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците.
Предлагаме:
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индивидуален учебен план.
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво. Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/71488/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Video Card
Video Card
http://obiavidnes.com/obiava/71487/video-card

ХУБАВ Телефонен НОМЕР - www.bgsim.com
ХУБАВ Телефонен НОМЕР.
ЛЕСЕН номер за запомняне.
Хубав Номер за реклама, бизнес, VIP и др.
Разгледай всички номера!
www.bgsim.com
http://obiavidnes.com/obiava/71486/hubav-telefonen-nomer---wwwbgsimcom

Хомеопатичен преглед, диагностика и лечение
Хомеопатията лекува не просто отделни симптоми и болести, а болния човек като цяло: с всичките му оплаквания физически и психически. Хомеопатични прегледи и диагностика Оберон само медицинския ни център.
http://obiavidnes.com/obiava/71485/homeopatichen-pregled-diagnostika-i-lechenie

Keyboard
Keyboard
http://obiavidnes.com/obiava/71484/keyboard

Monitors
Monitors
http://obiavidnes.com/obiava/71483/monitors

Курсове и уроци за кандидат-студенти
За Вас, кандидат-студенти, Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/ организира богата гама от кандидатстудентски
курсове и частни уроци в София, Перник, Сливен и Ямбол за всички акредитирани висши училища в Р България университети, академии, колежи.
http://obiavidnes.com/obiava/71482/kursove-i-uroci-za-kandidat-studenti

3-стаен апартамент, тухла, 120м2, просторен, Гагарин
Просторен 3-стаен апартамент в Гагарин на ет. 4-ти /3-ти жилищен в нова кооперация, въведена в експлоатация 2009г.,
с асансьор. Апартаментът е със застроена площ от 113м2 и се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс - едно
помещение с излаз на тераса; 2 непреходни спални с обща тераса; баня с WC; отделно WC; складово помещение.
Апартаментът е на шпакловка и замазка, интериорни врати, входна блиндирана врата и PVC дограма. Цена: 52 000 евро.
За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65.
http://obiavidnes.com/obiava/71481/3-staen-apartament-tuhla-120m2-prostoren-gagarin

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
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За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71480/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71479/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71478/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71477/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71476/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
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Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71475/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71474/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 14.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71473/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71472/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
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При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71471/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/71470/kurs-po-angliyski-ezik-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

УСКОРЕНИ курсове за 7 клас
УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български език и Математика
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български
език и Математика:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал според изпитните формати за кандидатсване след 7 клас за гимназия;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, преразкази, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател по предмет(общо за двата модула);
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71469/uskoreni--kursove-za-7-klas

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71468/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
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- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71467/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-i-nemski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71466/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

Курс по английски език -Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 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/71465/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
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- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71464/uskoreni--kursove-za-matura-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ
курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71463/uskoreni--kursove-za-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71462/uskoreni--kursove-za-matura-po-istoriya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71461/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika
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Battery/Charger
Battery/Charger
http://obiavidnes.com/obiava/71460/batterycharger

ПРОМОЦИЯ: Компютър HP Compaq DX2000 – 3000Mhz Pentium 4/ 1GB RAM DDR / 80GB HDD 120,00лв.
ПРОМОЦИЯ: Компютър HP Compaq DX2000 - 120,00лв.
Процесор: 3000Mhz Pentium 4
Рам Памет: 1GB RAM DDR
Твърд Диск: 80GB HDD
Видео карта: Intel 82865G, 128MB
Мрежова карта: 10 / 100 / 1000
Видеоизход: VGA
Оптично у-во: CD-ROM
Интерфейс: 6x USB 2.0 + 2 front USB
Тип кутия: Mini Tower
Цвят: Черен - сив
Състояние: Отлично
Гаранция: 3 Месеца
Цена: 120,00лв
* НОВ ВНОС от Германия !
Компютрите са минали хардуерни тестове и са 100% изрядни! В страхотно състояние са ! Идеални са както за
домашна употреба, така и за офис приложения.
> Всички компютри HP Compaq DX2000 са с гаранция 3 месеца!
Доставка до всяко едно населено място в България!
За контакти:
052 600 740 Виваком
0899 83 94 82 - Глобул
0887 93 28 85 - М-тел
http://obiavidnes.com/obiava/71459/promociya-kompyutyr-hp-compaq-dx2000--3000mhz-pentium-4-1gb-ram-ddr--80gb-hdd-

Френски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
тел. 02 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71458/frenski-ezik--podgotovka-za-matura

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
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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/71457/kurs-po-angliyski-ezik-a1

Съботен курс по румънски език – ниво В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво В1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда един път в седмицата – събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 80 учебни часа. Цена –
250 лв.
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/71456/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-v1

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/71455/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Дневен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 13.00 ч., всичко 60 учебни часа. Начало –
26.11.2013 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
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71454/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

Неделен курс по португалски език – А2
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в неделя от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 01.12.2013г.
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/71453/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik--a2

Дневен курс по португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира дневен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се три пъти седмично (понеделник, сряда и петък) от 10.00 до 12.00 часа. Цена
160 лв. Начало: 25.11.2013г.
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/71452/dneven-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен 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.
Провежда се в събота от 14.00 до 17.30, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 23.11.2013г.
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/71451/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti
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ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (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/71450/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

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://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71449/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

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: 1.12.2013г.
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/71448/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

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.
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/71447/kurs-po-italianski-ezik--b2

Курс по италиански език – трето ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30
до 20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71446/kurs-po-italianski-ezik--treto-nivo

СЪБОТЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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/71445/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Notebook
Notebook
http://obiavidnes.com/obiava/71444/notebook

Помещение със статут на сладкарница, 35м2, Гагарин
Ново ъглово помещение със статут на сладкарница под кооперация, състоящо се от търговска зала и сан. възел с
предверие. Подовата настилка е гранитогрес, хубав сан. възел, витрини с AL щори. В близост до индустриална зона.
Помещението е подходящо е и за магазин, офис, фризьорски салон и др. НАЕМ: 200лв. За контакти: 0878 867 009, 032 96
00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/71443/pomeshtenie-sys-statut-na-sladkarnica-35m2-gagarin

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
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*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
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/71442/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/71441/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Енергопестяващо ток
Енергопестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/71440/energopestyavashto--tok

Accessories for Notebook
Accessories for Notebook
http://obiavidnes.com/obiava/71439/accessories-for-notebook

ЛАЗЕРНА НОЖИЦА LASER SCISSORS ** 9,80 лв.
ЛАЗЕРНО НАПРАВЛЯВАНА НОЖИЦА LASER SCISSORS
** СТИГА МЪКИ И ДОСАДНО РАЗЧЕРТАВАНЕ ВЪРХУ ПЛАТА ПРЕДИ РЯЗАНЕ.
С ЛАЗЕРНАТА НОЖИЦА LASER SCISSORS ВСИЧКО ТОВА ОТПАДА!
Новата лазерно направлявана ножица реже много по-бързо от всяка друга ножица. Използва се за рязане на идеално
прави линии на платове, тъкани, амбалаж, опаковки и др.
Преди рязане се отбелязва само знак на противоположната страна на плата или хартията за насочване на лазерния лъч.
За да се включи лазерната идеално права светлина се натиска бутона от дясната страна на ножицата. Остава само да
я следвате, без каквито и да било изкривявания.
Силата на лазерния лъч се регулира чрез завъртане на двата винта от страни на ножицата.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/tb5IqzOT9qU
http://youtu.be/V12-AbkmSAY
ВНИМАНИЕ: Ножицата е остра и да се пази от деца! Лазерната светлина не се насочва директно в очите, тъй като
може сериозно да ги повреди!
Произход: Китай
ЦЕНА: 9,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супермаркет ЕВРОПА)
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 3,60 лв., до адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а в
селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и получаване до 3 работни дни.
Куриерската такса е с намаление -20%!
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/71438/lazerna-nojica-laser-scissors--980-lv

ЛАЗЕРНА НОЖИЦА LASER SCISSORS ** 9,80 лв.
ЛАЗЕРНО НАПРАВЛЯВАНА НОЖИЦА LASER SCISSORS
** СТИГА МЪКИ И ДОСАДНО РАЗЧЕРТАВАНЕ ВЪРХУ ПЛАТА ПРЕДИ РЯЗАНЕ.
С ЛАЗЕРНАТА НОЖИЦА LASER SCISSORS ВСИЧКО ТОВА ОТПАДА!
Новата лазерно направлявана ножица реже много по-бързо от всяка друга ножица. Използва се за рязане на идеално
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прави линии на платове, тъкани, амбалаж, опаковки и др.
Преди рязане се отбелязва само знак на противоположната страна на плата или хартията за насочване на лазерния лъч.
За да се включи лазерната идеално права светлина се натиска бутона от дясната страна на ножицата. Остава само да
я следвате, без каквито и да било изкривявания.
Силата на лазерния лъч се регулира чрез завъртане на двата винта от страни на ножицата.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/tb5IqzOT9qU
http://youtu.be/V12-AbkmSAY
ВНИМАНИЕ: Ножицата е остра и да се пази от деца! Лазерната светлина не се насочва директно в очите, тъй като
може сериозно да ги повреди!
Произход: Китай
ЦЕНА: 9,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супермаркет ЕВРОПА)
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 3,60 лв., до адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а в
селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и получаване до 3 работни дни.
Куриерската такса е с намаление -20%!
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/71437/lazerna-nojica-laser-scissors--980-lv

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!-ПЛОВДИВ
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/71436/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas-plovdiv

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/71435/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas
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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/71434/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/71433/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Speakers
Speakers
http://obiavidnes.com/obiava/71432/speakers

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/71431/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
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ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/71430/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/71429/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ТЪРГОВСКО ПРАВО - ИЗКУПУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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.
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на фирмата , която е предмет на
продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71428/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
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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

LAN supplies
LAN supplies
http://obiavidnes.com/obiava/71427/lan-supplies

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/71426/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
– ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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
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РЕШЕНИЕ с компетентно съдействие !!!
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната. ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на
фирмата , която е предмет на продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71425/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

LAN adapters
LAN adapters
http://obiavidnes.com/obiava/71424/lan-adapters

Multimedia
Multimedia
http://obiavidnes.com/obiava/71423/multimedia

Other
Other
http://obiavidnes.com/obiava/71422/other

GPS and PDA
GPS and PDA
http://obiavidnes.com/obiava/71421/gps-and-pda

Consumables/Supplies/Refil/Cleaning
Consumables/Supplies/Refil/Cleaning
http://obiavidnes.com/obiava/71420/consumablessuppliesrefilcleaning

Игри & Игрови конзоли
Игри & Игрови конзоли
http://obiavidnes.com/obiava/71419/igri--igrovi-konzoli

46" (116.84 cm)Samsung UE46F6510
46" (116.84 cm)Samsung UE46F6510, 3D FULL HD LED TV, 400 Hz, Smart Hub, DVB-T/C/S2, USBx3, Wi-Fi, Enthernet, 3D
Active Glasses (Included 2pcs), White
http://obiavidnes.com/obiava/71418/46-11684-cmsamsung-ue46f6510

46" (116.84 cm)Samsung UE46F7000
46" (116.84 cm)Samsung UE46F7000, 3D FULL HD LED TV, 800 Hz, Smart Hub, DVB-T/C/S2, USBx3, WiFi, Enthernet, Camera,
3D Active Glasses (Included 2pcs)
http://obiavidnes.com/obiava/71417/46-11684-cmsamsung-ue46f7000
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46" (116.84 cm) Samsung UE46F8000
46" (116.84 cm) Samsung UE46F8000, 3D FULL HD LED TV, 1000 Hz, Smart Hub, DVB-T/C/S2, USBx3, WiFi, Enthernet,
Camera, 3D Active Glasses (Included 2pcs)
http://obiavidnes.com/obiava/71416/46-11684-cm-samsung-ue46f8000

50" (127 cm) Samsung UE50F5000
50" (127 cm) Samsung UE50F5000, FULL HD LED TV, 100Hz, DVB-T/C
http://obiavidnes.com/obiava/71415/50-127-cm-samsung-ue50f5000

50" (127 cm) Samsung UE50F5700
50" (127 cm) Samsung UE50F5700, FULL HD LED TV, 100Hz, DVB-T/C, Smart Hub
http://obiavidnes.com/obiava/71414/50-127-cm-samsung-ue50f5700

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71413/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове
Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове,
прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки,
дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71412/ultrazvukov-ured-sreshtu-mishki-i-plyhove

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. CE
сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни автомобили, автобуси). За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71411/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични
отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна храна в промишлени или
домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в определени часове и дни от
седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71410/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh
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Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/71409/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

50" (127 cm) Samsung UE50F6800
50" (127 cm) Samsung UE50F6800, 3D FULL HD LED TV, 400 Hz, Smart Hub, DVB-T/C/S2, USBx3, WiFi, Enthernet, 3D Active
Glasses (Included 2pcs)
http://obiavidnes.com/obiava/71408/50-127-cm-samsung-ue50f6800

ЕТ „Неди Ан-Живка Димитрова”
Една от земеделските фирми в старозагорския край, които произвеждат и търгуват с житни култури е НЕДИ АН
ЖИВКА ДИМИТРОВА. Продавач на едро на слънчоглед, царевица, рапица, пшеница, ечемик. гр. Стара Загора, Света
Троица 118, ет. 1, ап. 1, тел.: 042641161.
http://obiavidnes.com/obiava/71407/et-nedi-an-jivka-dimitrova

54.6" (138.68 cm) Samsung UE55F6510
54.6" (138.68 cm) Samsung UE55F6510, 3D FULL HD LED TV, 400 Hz, Smart Hub, DVB-T/C/S2, USBx3, WiFi, Enthernet, 3D
Active Glasses (Included 2pcs), White
http://obiavidnes.com/obiava/71406/546-13868-cm-samsung-ue55f6510

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71405/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

ЕТ „Стронг 2000 – Даниел Михов”
Една от компаниите за зърнопроизводство във великотърновска област е СТРОНГ 2000 ДАНИЕЛ МИХОВ. Тя
осъществява добив на рапица, царевица, пшеница, слънчоглед и ечемик. Свържете се с нея: В.Търново, ж.к. Западна
промишлена зона, Сан Стефано 32, тел.: 0898998999.
http://obiavidnes.com/obiava/71404/et-strong-2000--daniel-mihov

55" (139.70 cm) Samsung UE55F6400
55" (139.70 cm) Samsung UE55F6400, 3D FULL HD LED TV, 200 Hz, Smart Hub, DVB-T/C, USB, Enthernet, 3D Active Glasses
(Included 2pcs)
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http://obiavidnes.com/obiava/71403/55-13970-cm-samsung-ue55f6400

55" (139.70 cm) Samsung UE55F8000
55" (139.70 cm) Samsung UE55F8000, 3D FULL HD LED TV, 1000 Hz, Smart Hub, DVB-T/C/S2, USBx3, WiFi, Enthernet,
Camera, 3D Active Glasses (Included 2pcs)
http://obiavidnes.com/obiava/71402/55-13970-cm-samsung-ue55f8000

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
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/71401/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
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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/71400/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/71399/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ЕТ „Валери Борисов”
Зърно производител от село Сталийска махала е ВАЛЕРИ БОРИСОВ и работи в бранша като търгува с ечемик,
царевица, пшеница, слънчоглед от обработката на 9000 дка. За информация: ул. Втора 85, 0898511758.
http://obiavidnes.com/obiava/71398/et-valeri-borisov

60" (152.4 cm) Samsung UE60F7000
60" (152.4 cm) Samsung UE60F7000, 3D FULL HD LED TV, 800 Hz, Smart Hub, DVB-T/C/S2, USBx3, WiFi, Enthernet, Camera,
3D Active Glasses (Included 2pcs)
http://obiavidnes.com/obiava/71397/60-1524-cm-samsung-ue60f7000

65" (165.10 cm) Samsung UE65F8000
65" (165.10 cm) Samsung UE65F8000, 3D FULL HD LED TV, 1000 Hz, Smart Hub, DVB-T/C/S2, USBx3, WiFi, Enthernet,
Camera, 3D Active Glasses (Included 2pcs)
http://obiavidnes.com/obiava/71396/65-16510-cm-samsung-ue65f8000
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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:
- 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/71395/angliyski-nemski-frenski-ruski---grupovo-i-individualno

Руски език - индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа.
В цената са включени учебните материали.
Предлагаме:
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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/71394/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Болгарский язык для иностранцев
Страница 111/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.11.2013

Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих. Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском.
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник, т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика, которая предлагаем - очень современяя и актуальная . Она заключается в совмещении
коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого лексико-грамматического и
фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71393/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

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:
- съвременно оборудвани учебни зали
- квалифицирани преподаватели
- отлични възможности за обучение
- удостоверение за покрито ниво
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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

МАЙСТОРИ ФАЯНС,ТЕРАКОТ,РЕМОНТ НА БАНЯ,ГИПС КАРТОН,БОЯДИСВАНЕ
ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
Виж и научи повече за нас на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71392/maystori-fayansterakotremont-na-banyagips-kartonboyadisvane

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/71391/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/71390/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/71389/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/71388/sigurna-rabota

75" (190.50 cm)Samsung UE75F8000
75" (190.50 cm)Samsung UE75F8000, 3D FULL HD LED TV, 1000 Hz, Smart Hub, DVB-T/C/S2, USBx3, WiFi, Enthernet,
Camera, 3D Active Glasses (Included 2pcs)
http://obiavidnes.com/obiava/71386/75-19050-cmsamsung-ue75f8000

Сапунджиев и син
Електроинструменти и крепежни елементи за строителството предлага добричкия вносител Сапунджиев и Син с
телефон 0888457358. На едро крепежни елементи като дюбели, анкери, планки. Поръчка на адрес: гр. Добрич, бул. Трети
Март 51 А, www.sapundjievi.com.
http://obiavidnes.com/obiava/71385/sapundjiev-i-sin

Кул консулт
Cool Consult.Ltd. извършва предпроектни проучвания и пълен инженеринг на вентилационни, климатични и отоплителни
съоръжения. Чрез тях се постига значителна енергийна ефективност на дома и офиса. Обучени професионалисти
подготвят и осъществяват проектите. Включена е доставка на съоръженията до мястото на монтаж. Имате гаранция
и поддръжка, както и консултиране по време на стартирането на инсталацията. София 1113, ул. Николай Хайтов 2, вх.
Г, ет. 5, ап.16, 02/870 74 47, coolconsult.com, office@coolconsult.com.
http://obiavidnes.com/obiava/70972/kul-konsult

Весела Цонева
Частният съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева извършва следните услуги: събира вземания на физически и
юридически лица, налага допуснати от съда обезпечителни мерки – запор и възбрана, извършва предаване на заложеното
имущество или извършването на продажба на същото, запечатва помещения, извършва въводи във владение, предаване на
движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие.
http://obiavidnes.com/obiava/71384/vesela-coneva

Болница Витоша
Старите хора са рисков контингент за оперативно лечение, което ги прави нежелани в повечето болници. Болница
”Витоша” няма да постъпи така с Вас – може да разчитате денонощно на нашите лекари. Ние имаме дългогодишен
опит в лечението на фрактури при възрастните хора и цялата болнична структура е подготвена за това. Разполагаме и
със социална програма, благодарение на което заплащате възможно най-ниските цени за импланти или пък символични
такива, ако сте с нисък социален статус.
http://obiavidnes.com/obiava/71383/bolnica-vitosha

Samsung 3D Glasses
Samsung 3D Glasses
http://obiavidnes.com/obiava/71382/samsung-3d-glasses
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Green Master - продукти за здраве
Не спирайте грижата за тялото си. Красотата идва с постоянството. Ние можем да ви предложим качествени и
ефективни медицински козметики на атрактивни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/71381/green-master---produkti-za-zdrave

Агрохимконсулт 3
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
Фирма Агрохимконсулт-3 предлага растително защитни препарати - фунгициди, инсектициди, акарициди, хербициди,
нематоциди . Азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани торове. Разнообразни сортови семена и посевни материали.
"Фирмата Агрохимконсулт-3 е специализирана в производство и търговия със семена и посевен материал, също и с
търговия с препарати за растителна защита, минерални торове.
"
http://obiavidnes.com/obiava/71380/agrohimkonsult-3

Ресторант Корона - гр.Плевен
CORONA е плевенски ресторант в самия център на града, до общината. Разполага с две зали и лятна градина. Място за
семейно и фирмено парти, рожден ден, среща. Контакти: гр. Плевен, ул. Бъкстон 5, тел.: 064807111; 0899808804,
plevenrestaurants.com.
http://obiavidnes.com/obiava/71379/restorant-korona---grpleven

Милчо Киров
В село Караисен, великотърновско, зърнопроизводител с качествена продукция еЕТ МИЛЧО КИРОВ, който обработва и
продава на едрореколта отцаревица, пшеница, слънчоглед. За връзка: ул. Тридесет и първа 8, 061055558.
http://obiavidnes.com/obiava/71378/milcho-kirov

Samsung 3D Glasses 2pcs
Samsung 3D Glasses 2pcs
http://obiavidnes.com/obiava/71377/samsung-3d-glasses-2pcs-

Лаптоп HP Compaq nc6910p- Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz) / 2GB RAM DDR2 / 120GB HDD /
DVD-RW – 279,00лв.
Лаптоп HP Compaq nc6910p- Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz) / 2GB RAM DDR2 / 120GB HDD / DVD-RW – 279,00лв.
Дисплей: 14.1" (35.81 см) 1280х800
Процесор: Intel Core Duo T 7500 (2x2,20Ghz) L2 4MB Cache
Рам памет: 2GB DDR2 SODIMM
http://obiavidnes.com/obiava/71376/laptop-hp-compaq-nc6910p--intel-core-2-duo-t7500-2x220ghz--2gb-ram-ddr2--12

Бора ООД
„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.
Вече повече от двадесет години, фирма „Бора” ООД работи в сферата на проектирането и изграждането на
пречиствателни системи. Участвала е в проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води, работила е
съвместно със западни консултантски фирми с доказано качество във водния сектор. Подробности, относно дейността
на фирмата може да получите на телефон: 02/818 03 36.
http://obiavidnes.com/obiava/71375/bora-ood
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УЧЕБНО ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРОХАН
Учебно-опитно горско стопанство Петрохан е част от Факултет по горско стопанство към Лесотехническия
университет - uogs.wordpress.com. Провеждат се научни изследвания и демонстрации в естествена среда. С. Бързия, обл.
Монтана, ул. Петроханска 1, 0887790032.
http://obiavidnes.com/obiava/71374/uchebno-opitno-gorsko-stopanstvo-petrohan

Ате Пласт ООД
Фирма Ате Пласт ООД предлага на клиентите си и допълнителни услуги, свързани с напечатване на рекламни текстове
върху произведеното фолио и готовите изделия, а към изработеното фолио могат да бъдат напечатани също така и
фирмено лого, знак за рециклиране, разяснителни текстове за опакования продукт, както и упътване за употреба, срок на
съхранение и други.
http://obiavidnes.com/obiava/71373/ate-plast-ood

Kindle 6'' WiFi Black New Model с реклами
Вземете всичките си любими книги със себе си и четете като на хартия без отблясъци, с най-лекият и бърз четец от
Kindle, тежащ едва 170 гр.
·
Прелиства страниците с 15% по-бързо;
·
Разполага с нови по-тъмни и плътни шрифтове, които се настройват ръчно, за да бъде четенето ти по-лесно и
приятно;
·
Чете се като на хартия, без отблясъци, включително когато четеш на слънчева светлина;
·
Kindle 6 може да побере над 1400 книги!
·
Сваляй книги само за 60 секунди, благодарение на Wi-Fi;
·
Екранът е много по-икономичен от LCD екран. Изразходва минимална енергия, за да поддържа страница с текст
отворена, което ти позволява да четеш до един месец само с едно зареждане на батерията. Много по дълго време
отколкото, който и да е смартфон или таблет.
Допълнителни характеристики:
Дисплей 6 "; Технология E Ink Pearl; Резолюция 167 PPI; Свързаност Wi-Fi; Памет 2GB, плюс безплатно съхранение в
облак за цялото съдържание на Amazon; Размери 6,5 "х 4,5" х 0,34 "; Тегло 170 гр; Батерия - 4 седмици при изключена
безжична връзка; Web - експериментален браузър; Интерфейс - 5-функционален регулатор;
http://obiavidnes.com/obiava/71372/kindle-6-wifi-black-new-model-s-reklami

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/71371/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
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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/71370/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Samsung Skype HD TV Camera
Samsung Skype HD TV Camera
http://obiavidnes.com/obiava/71369/samsung-skype-hd-tv-camera

Алксандър Андреев Никитов
Александър Андреев Никитове действащ нотариус за гр. Девня. Извършва нотариални консултации, съдейства при
изповядване на сделки, прехвърляне на МПС, нотариална заверка, заверка на преписи, нотариални покани, завещания,
договори. За контакти: кв. Повелянова, ул. Строител 7, бл. 7, ет. 7, notarius_al.nikitov@abv.bg, 0888474890.
http://obiavidnes.com/obiava/71368/alksandyr-andreev-nikitov

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/71367/hidrofoben-shperplat-megaplex

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/71366/30-50-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/71365/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
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/71364/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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 варианта на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
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Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/71363/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Samsung Wireless Lan Adapter for TVs
Samsung Wireless Lan Adapter for TVs
http://obiavidnes.com/obiava/71362/samsung-wireless-lan-adapter-for-tvs

Дизелови генератори Fogo- ценова листа
„МИВ Инженеринг“ ООД е оторизираният представител и сервизен партньор на фирмата производител FOGO- Полша
за дизелови и бензинови генератори на територията на България. Предлаганите дизелови агрегати са с двигатели :
- Mitsubishi с мощност от 10 kVA до 30 kVA;
- Iveco с мощност от 30 kVA до 400 kVA;
- Perkins с мощност от 30 kVA до 1000 kVA;
- Volvo с мощност от 90 kVA до 640 kVA;
- Doosan с мощност от 130 kVA до 670 kVA;
В линка по-долу можете да свалите каталог, сертификати, референтен лист и ценова листа на фирма МИВ
Инженеринг за агрегати FOGO.
http://dox.bg/files/dw?a=7bd24268e8
http://obiavidnes.com/obiava/71361/dizelovi-generatori-fogo--cenova-lista

Декаданс
В гр. Бяла търговец на продукти за растителна защита е ДЕКАДАНС ДИМИТЪР ШИШКОВ. Поръчка на торове и
растително защитни препарати. За контакт: област Русе, Бяла, складова база - ул. Колю Фичето 25, 081772675.
http://obiavidnes.com/obiava/71360/dekadans

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71359/predlagame-inkubatori

Би Си Си Хандел – мляко и млечни продукти
БИ СИ СИ ХАНДЕЛ е с главна дейност производство на завършени млечни продукти за хранителната промишленост.
Разполага с голяма селекция от кашкавали и сирена на основата на краве мляко, овче мляко и биволско мляко. Традиционно
бяло саламурено сирене Елена, пастьоризирано прясно мляко с по-ниска или висока масленост, първокласно кисело мляко
Елена. Млечни напитки в подходящи разфасовки от 0,2 до 16 кг. За връзка с нас: гр. Елена, ул. Трети март 19, 06151/ 6368,
0887 097 329.
http://obiavidnes.com/obiava/71358/bi-si-si-handel--mlyako-i-mlechni-produkti
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Квантов анализатор - Биоскенер 38 Теста на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 38 Теста на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/71357/kvantov-analizator---bioskener-38-testa-na-bylgarski-ezik

НАДЕЖДА БРАТЯ ГЪРКОВИ
Мелница НАДЕЖДА БРАТЯ ГЪРКОВИ ООД е местен производител на брашна – царевично, пшенично брашно. Търгува с
трици, хляб и хлебни изделия за търговски обекти в гр. Кнежа и райноа. Ул. Димитър Бутанский 1, 091327018, 091327065.
http://obiavidnes.com/obiava/71356/nadejda-bratya-gyrkovi

Импрегнация 2000
ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД извършва качествена дървообработка по метода на импрегнирането. Фирмата обработва с
креозотно масло твърда дървесина като траверси, стълбове и увеличава издържливостта им. Адрес: София, ул. Хан
Крум 26, http://www.impregnacia2000.hit.bg, 02/953 36 11.
http://obiavidnes.com/obiava/71355/impregnaciya-2000

Кумакс Агро
Пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик произвежда КУМАКС АГРОЕООД – гр. Казанлък. Фирмата се развива в
областта на зърнопроизводството на житни култури в региона. Контакти: бул. Ал. Батенберг 240, тел.: 043163579,
043163456.
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http://obiavidnes.com/obiava/71354/kumaks-agro

46" (116.84 cm)Samsung UE46F6100
46" (116.84 cm)Samsung UE46F6100, 3D FULL HD LED TV, 200 Hz, Smart Hub, DVB-T/C, USB, 3D Active Glasses (Included
2pcs)
http://obiavidnes.com/obiava/71353/46-11684-cmsamsung-ue46f6100

Конвектомати, ротационни фурни, подови пещи
Фирма "Велинда Трейдинг" ООД, официален представител за България на немската марка MIWE.
Предлага нови и употребявани конвектомати, ротационни фурни, подови пещи, цялостно оборудване за хлебозаводи.
Осигурява следните услуги:
• Транспорт
• Монтаж
• Сервиз
• Обучение
• Заводски инструкции за експлоатация
За по-голямо количество-отстъпка.
Поддържа голяма наличност на склад.
За повече информация, моля посетете нашия сайт
www.velindatreiding.com или www.miwe.de
http://obiavidnes.com/obiava/69624/konvektomati-rotacionni-furni-podovi-peshti

ВИНПРОМ ЯМБОЛ
В гр. Ямбол е базата на първата винарска изба в Южна България – Винпром Ямбол EАД - http://vinpromyambol.com.
Компанията предлага качествено червено вино, бяло вино, пенливо вино. За контакти: кв. Индустриална Зона, тел.: 046
661612.
http://obiavidnes.com/obiava/71352/vinprom-yambol

Минчеви ЕООД
МИНЧЕВИ ЕООД е сливенски производител на млечни продукти – млекопреработване, производство в мандра на
кашкавал, кисело мляко, сирене, извара, масло. Телефони адрес: 045222344, 044583525, с. Кортен, обл. Сливен, ул.Никола
Прокопиев 8.
http://obiavidnes.com/obiava/71351/minchevi-eood

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -275 лв; ST-901 С-390лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 450 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71350/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/71349/masajna-masajirashta-sedalka

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/71348/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
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Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71347/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ 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

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. Заплащането на процедурата се извършва от настоящият собственик на фирмата ,
която е предмет на продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71346/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Зарядно у-во CANYON CNA-CARCH02B
Зарядно у-во CANYON CNA-CARCH02B, 12V -> 2xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/71345/zaryadno-u-vo-canyon-cna-carch02b

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

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/71344/30-50-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/71343/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Страница 124/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.11.2013

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/71342/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/71341/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/71340/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/71339/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/71338/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/71337/30-50-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/71336/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/71335/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Samsung GT-E2252 Dual Sim
Samsung GT-E2252 Dual Sim
http://obiavidnes.com/obiava/71334/samsung-gt-e2252-dual-sim

Здравейте казвам се петър иванов млад тъмнокос на 27 годишен от град софия люлин едно телефон за връзка 0896262713
тип обявата търся много спешно сериозна и дискретн връзка и да се запозная със едно младо симпатично и неопитно
момиче или търся една млада симпатична и неопитна жена за приятни и хубави моменти просто много искам само 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 само аз и ти адам търси ева инфо тази обява е пусната от мен и е напълна сериозна ако имате
въпроси и запитвания моля позвънете ме още сега или само просто кликни чакам те мило от петър иванов
http://obiavidnes.com/obiava/71333/zdraveyte-kazvam-se-petyr-ivanov-mlad-tymnokos-na-27-godishen-ot-grad-sofiya-lyulin

Здравейте казвам се петър иванов млад тъмнокос на 27 годишен от град софия люлин едно телефон за връзка 0896262713
тип обявата търся много спешно сериозна и дискретн връзка и да се запозная със едно младо симпатично и неопитно
момиче или търся една млада симпатична и неопитна жена за приятни и хубави моменти просто много искам само 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 само аз и ти адам търси ева инфо тази обява е пусната от мен и е напълна сериозна ако имате
въпроси и запитвания моля позвънете ме още сега или само просто кликни чакам те мило от петър иванов
http://obiavidnes.com/obiava/71332/zdraveyte-kazvam-se-petyr-ivanov-mlad-tymnokos-na-27-godishen-ot-grad-sofiya-lyulin

Samsung Smartphone GT-I9195 GALAXY S IV Mini White
Samsung Smartphone GT-I9195 GALAXY S IV Mini White
http://obiavidnes.com/obiava/71331/samsung-smartphone-gt-i9195-galaxy-s-iv-mini-white

Samsung Smartphone GT-S5312 Pocket NEO DUOS Silver
Samsung Smartphone GT-S5312 Pocket NEO DUOS Silver
http://obiavidnes.com/obiava/71330/samsung-smartphone-gt-s5312-pocket-neo-duos-silver

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
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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/71329/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/71328/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Green Master Вип карта и продукти от 20 до 70 % отстъпка !
Green Master Вип карта и продукти от 20 до 70 % отстъпка !

Всеки клиент закупил стартовия пакет
на Green Master - получава Вип карта.
Стартовия пакет струва 30 лв. и освен каталози има и подаръци, които Вие може да си изберете !
Какво Ви дава VIP картата?
Автоматично право да пазарувате и продавате изделия на компанията с търговска отстъпка от 20 до 70 %
В зависимост от месечните предложения на фирмата.
Може да станете VIP клиент чрез регистрация на електронна бланка или на хартиен носител- напишете трите си
имена, рождена дата (ЕГН не е задължително), адрес и телефони. Условието е да сте пълнолетен.
Всеки притежател на VIP - карта има право да предлага такава на други клиенти и да участва в бонусната програма на
Green Master .
Можете да се свързвате с нас за всякакви въпроси. Нашата задача е Да Ви информираме и да отговаряме своевременно
на въпросите Ви.
Ако желаете да поръчайте продукти от този сайт, моля да имате пред вид транспортните разходи. Продуктите ще Ви
бъдат изпратени в срок от 3 работни дни, с наложен платеж за Ваша сметка на посочения от Вас адрес, или до офис на
куриерска фирма.
Продуктовия каталог на Green Master включва :
Царски Билки, Витални Гъби, Билкови продукти ;
Лечебна и декоративка козметика ;
Магнитна Бижутерия ;
Луксозни Бижута ;
Уреди за Дома, Здравето и Красотата !

Вие изберете от какво имате нужда !
За повече информация :
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Иванка Пенева 0899 942 557
http://www.megashop-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/71327/green-master--vip-karta-i-produkti-ot-20-do-70--otstypka-

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/71326/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/71325/sigurna-rabota

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ 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

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
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71324/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Пиано Дигитално, Пиано Електронно - Пиано магазин Акустико. Изключително КАЧЕСТВО.
Акустико е основен вносител на редица марки Пиана, Рояли, музикални инструменти и аксесоари за България. Вносител
на Дизайнерски модели Пиана и Рояли! Разполагаме в наличност с голямо ИЗОБИЛИЕ от Прецизно подбрани висококачествени инструменти, НОВИ и употребявани АКУСТИЧНИ пиана и рояли и НОВИ ДИГИТАЛНИ ПИАНА И
РОЯЛИ, китари,струни,метрономи,акордеони, цигулки, тромпети, кларинети, саксофони, флейти, столчета за пиана и
рояли, и много др.
Предлаганите от нас пиана и рояли са:
•С чист тон,
•С отлична клавиатура,
•С великолепен външен вид,
•Подлежали на щателен технически надзор,
•Изработени от най-добрите материали и квалифицирани специалисти.
Получавате:
•10г.гаранция за ново акустично пиано или роял.
•5г. гаранция за употребявано пиано или роял.
•2г. гаранция за дигитално пиано или роял.
•Безплатно акордиране.
•Безплатен монтаж.
•Безплатен транспорт.
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС! Вносител!!!
*** ПРОДАЖБИ и ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА! ! !
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
acusticobg@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
02/8914053 , 0887514046
http://obiavidnes.com/obiava/71323/piano-digitalno-piano-elektronno---piano-magazin-akustiko-izklyuchitelno-kachestv

Разговорен курс по български език
Как да поздравя?
Как да попитам колко е часът?
Как да отида до летището?
Ако си задавате тези и други въпроси от типа “Как да…?”, този курс е точно за Вас.
Курсът по български език “Как да…” е предназначен за чужденци, които живеят или пътуват в България. Чрез него
студентите ще получат основни знания по български език, които да приложат в разнообразни ежедневни ситуации. Ще
научат как да се представят, как да си наемат транспорт, как да проведат разговор по телефона или как да си поръчат
в ресторант. Цената е 250 лева. Продължителността е 50 часа. Два пъти в седмицата от 10.00 до 12.00 ч.
Ако искате да научите повече, не се колебайте да се свържете с нас:
Учебен център Орбис
гр. София, ул. Мизия, 19
тел. 02/8438363; 0898714456.
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e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71322/razgovoren-kurs-po-bylgarski-ezik

Курс по ШВЕДСКИ език- A2
Учебен център Орбис организира курс по шведски език, първо ниво по системата „Rivstart“. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда необходимата лексика и
граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в сряда от 19.15 до 21.15 часа, общо 60
часа Цената на курса е 200 лева. Начало – 20.11.2013г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71321/kurs-po-shvedski-ezik--a2

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и
сряда от 18.30 до 20.30 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 18.11.2013г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71320/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво В1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 19.11.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71319/kurs-po-nemski-ezik-za-sredno-naprednali

НЕДЕЛЕН КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда в неделя от 12.00 до 15.00 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 17.11.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71318/nedelen-kurs-po-nemski-ezik--pyrvo-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
19.11.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71317/kurs-po-nemski-ezik--a1

КУРС ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по гръцки език по системата Епикинонисте Елиника, А2. 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/71316/kurs-po-grycki-ezik--vtoro-nivo

Курс по английски език – B2
Учебен център Орбис организира съботен курс по английски език, B2. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене, като се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът
се провежда един път седмично – събота от 14.30 до 17.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 16.11.2013г. 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/71315/kurs-po-angliyski-ezik--b2

Курс по английски език – за средно напреднали
Учебен център Орбис организира неделен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда един път седмично – неделя от 12.00 до 15.00 ч.,
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всичко 80 учебни часа. Начало: 1.12.2013г.
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/71314/kurs-po-angliyski-ezik--za-sredno-naprednali

Курс по английски език – за начинаещи
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/71313/kurs-po-angliyski-ezik--za-nachinaeshti

Съботен курс по румънски език – ниво В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво В1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда един път в седмицата – събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 80 учебни часа. Цена –
250 лв. Начало: 19.10.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71312/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-v1

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
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71311/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, ниво B1. По време на
обучението се акцентира върху уменията за изразяване на испански език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда
и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало – 27.11.2013 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/71310/kurs-po-ispanski-ezik--b1

Дневен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 13.00 ч., всичко 60 учебни часа. Начало –
26.11.2013 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/71309/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда веднъж седмично – събота от 14.00 до 17.00 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 16.11.2013 г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71308/kurs-po-ispanski-ezik--a1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - А1
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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.
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/71307/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

Съботен курс по португалски език – В2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, В2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се в
събота от 10.00 до 14.20, продължителност 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 07.12.2013г.
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/71306/syboten-kurs-po-portugalski-ezik--v2

Неделен курс по португалски език – А2
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в неделя от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 01.12.2013г.
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/71305/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik--a2

Дневен курс по португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира дневен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се три пъти седмично (понеделник, сряда и петък) от 10.00 до 12.00 часа. Цена
160 лв. Начало: 25.11.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71304/dneven-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира съботен 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.
Провежда се в събота от 14.00 до 17.30, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 23.11.2013г.
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/71303/syboten-kurs-po-portugalski-ezik

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (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/71302/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат един път седмично, неделя, от 14.00 до
17.00, общо 60 учебни часа. Цена 230 лв. Начало - 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://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71301/kurs-po-frenski-ezik--b1
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КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Campus, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски
език. Цена 230 лв. Продължителност 60 часа, един път седмично (неделя) от 10.30 до 13.30 часа. Начало: 1.12.2013г.
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/71300/kurs-po-frenski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В2. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до
20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/71299/kurs-po-italianski-ezik--b2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30
до 20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71298/kurs-po-italianski-ezik--b1

СЪБОТЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка събота от 14.00 до 17.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
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

Страница 136/140

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.11.2013

Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71297/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от550лв 800лв
http://obiavidnes.com/obiava/71296/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от550лв 800лв
http://obiavidnes.com/obiava/71295/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/71294/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/71293/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/71292/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАНЕ" НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ 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.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо "ИЗКУПУВАНЕ" на фирмата , за да Ви освободим
юридическа, финансова и солидарна отговорност.

от

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
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71291/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Продавам нива 12.9дка с.Лозен-Пазарджишко
Продавам нива 12.9дка с.Лозен, обл. Пазарджик, имот номер: 016142, обработва се,
цена 850 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/71290/prodavam-niva-129dka-slozen-pazardjishko

Продавам нива 12.9дка с.Лозен-Пазарджишко
Продавам нива 12.9дка с.Лозен, обл. Пазарджик, имот номер: 016142, обработва се,
цена 850 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/71289/prodavam-niva-129dka-slozen-pazardjishko

Продавам Английски Кокерчета
Продавам чистокръвни Английски Кокерчета родени на 21.10.2013. Кученцата ще са с поставена 1-ва ваксина и паспорт.
По-желание може да поставим и микрочип + Евро-паспорт. Допълнителни актуални снимки на бебетата и родителите
на имеил kalitkoo_1983@abv.bg или skype: niki.boqnov Възможна доставка в цялата страна. Зa kонтакт тел:0876648158
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http://obiavidnes.com/obiava/71288/prodavam--angliyski-kokercheta

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/71287/30-50-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/71286/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/71285/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
------------------------------
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Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/71284/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/71283/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

F / S: Apple iPhone 5S Silver (Factory Unlocked) и Samsung Galaxy Забележка 3 III N9000 / N9005
32GB
Аз съм продажба на чисто нов iPhone 5S / C Factory Unlocked И Samsung Galaxy Забележка 3. Неговата безупречно
състояние и си идва с пълна аксесоари в оригиналната кутия. Този продукт е истинска, а не фалшива.
Връщай се при нас с вашата поръчка, а ние обещаваме да ви лекува правилно.
Моля свържете се с имейл: Phodigelectronics@gmail.com
Skype ID: Phodigelectronics
Телефон: +1 (818) 584-6248, +254710972921
Ние даваме максимална гаранция за сигурна доставка на поръчка с нас.
http://obiavidnes.com/obiava/71282/f--s-apple-iphone-5s-silver-factory-unlocked-i-samsung-galaxy-zabelejka-3-ii
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