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2 Philips SPA3210
2 Philips SPA3210, 2x2.5W
http://obiavidnes.com/obiava/72209/2-philips-spa3210

Геймърски очила Gunnar Emissary
Геймърски очила Gunnar Emissary, onyx
http://obiavidnes.com/obiava/72206/geymyrski-ochila-gunnar-emissary

Алуминиеви парапети- 65 лв с ДДС и монтаж
ПРОМОЦИЯ
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С ДДС и МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С ДДС и МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
предлага проектиране, изработка и монтаж на
Aлуминиеви парапети за стълбища и тераси .
При поръчка на парапети изработени от алуминий, вие получавате продукт с високо качество, което отговаря на всички
европейски стандарти.
Алуминиеви парапети може да се използват както на закрито, така и на открито, не изискват никакви специални грижи,
имат висока якост и устойчивост на влага и температурни промени.
Предлагаме ви -бърз и качествен монтаж, разнообразие на модели и цветове
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Най-добрите цени на пазара .
Хит цени-уверете се сами.
За количество отстъпки.
адрес:
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
www.parapetite.alle.bg
www.kovanojeliazo.alle.bg
е-mail:
parapeti@dir.bg
kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955 ; 0899 560077
http://obiavidnes.com/obiava/72246/aluminievi-parapeti--65-lv-s-dds-i-montaj

Алуминиеви парапети Варна
ПРОМОЦИЯ
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С ДДС и МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С ДДС и МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
предлага проектиране, изработка и монтаж на
Aлуминиеви парапети за стълбища и тераси .
При поръчка на парапети изработени от алуминий, вие получавате продукт с високо качество, което отговаря на всички
европейски стандарти.
Алуминиеви парапети може да се използват както на закрито, така и на открито, не изискват никакви специални грижи,
имат висока якост и устойчивост на влага и температурни промени.
Предлагаме ви -бърз и качествен монтаж, разнообразие на модели и цветове
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Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Най-добрите цени на пазара .
Хит цени-уверете се сами.
За количество отстъпки.
адрес:
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
www.parapetite.alle.bg
www.kovanojeliazo.alle.bg
е-mail:
parapeti@dir.bg
kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955 ; 0899 560077
http://obiavidnes.com/obiava/72245/aluminievi-parapeti-varna

Геймърски очила Gunnar Paralex
Геймърски очила Gunnar Paralex, onyx
http://obiavidnes.com/obiava/72205/geymyrski-ochila-gunnar-paralex

Геймърски очила Gunnar SheaDog
Геймърски очила Gunnar SheaDog, Crystalline, onyx
http://obiavidnes.com/obiava/72204/geymyrski-ochila-gunnar-sheadog

Електронна книга Prestigio MultiReader 3664
Електронна книга Prestigio MultiReader 3664
http://obiavidnes.com/obiava/72203/elektronna-kniga-prestigio-multireader-3664

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
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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/72244/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

ГЛАВА CANON BCI-6B/BCI-3PBk - Photo black - G&G - Неоригинален Заб.: 15ml.
ГЛАВА CANON BCI-6B/BCI-3PBk - Photo black - G&G - Неоригинален Заб.: 15ml.
http://obiavidnes.com/obiava/72198/glava-canon-bci-6bbci-3pbk---photo-black---gg---neoriginalen-zab-15ml

ТТ ЛЕНТА ЗА PANASONIC KX-FHD 332/333/341/343/351/353/361/363 - 2 rolls - P№ KX-FA57/93 G&G
ТТ ЛЕНТА ЗА PANASONIC KX-FHD 332/333/341/343/351/353/361/363 - 2 rolls - P№ KX-FA57/93 - G&G
http://obiavidnes.com/obiava/72192/tt-lenta-za-panasonic-kx-fhd-332333341343351353361363---2-rolls---p-kx-f

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ - ЕООД , ООД ,
АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !!!
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 !!!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ законовото решение на Вашия проблем !!!
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/72243/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
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ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ - ЕООД , ООД ,
АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !!!
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 !!!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ законовото решение на Вашия проблем !!!
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/72242/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ТТ ЛЕНТА ЗА SHARP UX300/310/370/460 NX530 FO 730/770/780 - 2 rolls - P№ FO-3CR - GENTLE/
RT-SH FO3CR - G&G
ТТ ЛЕНТА ЗА SHARP UX300/310/370/460 NX530 FO 730/770/780 - 2 rolls - P№ FO-3CR - GENTLE/ RT-SH FO3CR - G&G
http://obiavidnes.com/obiava/72183/tt-lenta-za-sharp-ux300310370460-nx530-fo-730770780---2-rolls---p-fo-3cr--

Продавам подземен гараж
Гр.София, в центъра на кв. Горна Баня, продавам сутеренен гараж, 38 кв.м., в сграда ново строителство,10 000 ЕUR.
Телефон за връзка : 0876 80 10 48.
http://obiavidnes.com/obiava/72241/prodavam-podzemen-garaj

HTC Rhyme (S510B) HOUR GLASS
HTC Rhyme (S510B) HOUR GLASS
http://obiavidnes.com/obiava/72179/htc-rhyme-s510b-hour-glass

Сигурна работа в Чехия
Предлагаме сигурна работа с гарантирано заплащане, трудов договор, здравни и социални осигуровки,осигурена квартира
и консумативи за сметка на работодателя.
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Език и опит не са наложителни.
Моля да се свързват само кандидати в готовност за дългосрочна ангажираност и заминаване веднага.
Работа се предлага на следните места:
като неквалифициран персонал за следните позиции : з-д за кис.мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад,
склад за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех за сандвичи, ф-ка за пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет,
Билла, Кауфланд, камериерки, сладкарски цех, лаковна (бояджийски цех), птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за
бисквити, з-д Шкода, пивоварен з-д "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Златопрамен " , " Крушовице ", селско
стопанство и животновъдство. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители (широкоспектърен профил), заварчици, медицински сестри ( с минимум 1
международен език ), леяри, електро и мотокаристи. Заплата от 900 - 1700 евро в зависимост от позицията.
Към всички позиции се получава всяка седмица аванс от 40-60 евро, заплатата е на следващия месец от 10-20 число за
предходния ( в зависимост от позицията, само строителите получават заплата на всеки 2 седмици )
http://obiavidnes.com/obiava/72240/sigurna-rabota-v-chehiya

120GB
120GB, Kingston HyperX® 3K SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72177/120gb-kingston-hyperx-3k-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

120GB
120GB, KINGSTON SSDNow V300 Drive SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72175/120gb-kingston-ssdnow-v300-drive-sata-6gbs-25-635-cm

120GB
120GB, Kingston SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72172/120gb-kingston-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

480GB
480GB, KINGSTON SSD HyperX® 3K SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72171/480gb-kingston-ssd-hyperx-3k-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и
несъстоятелност, от всички райони на страната. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със
задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
- Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
- Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
- Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
- След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за
да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
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Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
ЗА КОНТАКТИ СЪС НАС ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ТЕЛЕФОНИ:
0897558320 0886346230 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/72239/pravna-kantora-legal-konsulting-izkupuvane-i-sydeystvie-za-firmi-sys-zadylje

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и
несъстоятелност, от всички райони на страната. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със
задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
- Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
- Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
- Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
- След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за
да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
ЗА КОНТАКТИ СЪС НАС ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ТЕЛЕФОНИ:
0897558320 0886346230 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/72238/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

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/72237/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Страница 6/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

120GB Silicon Power V55 SSD SATA 3Gb/s
120GB Silicon Power V55 SSD SATA 3Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72168/120gb-silicon-power-v55-ssd-sata-3gbs

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/72236/30-50-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/72235/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/72234/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

128GB
128GB, Silicon Power S50 SSD SATA 3Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72167/128gb-silicon-power-s50-ssd-sata-3gbs-25-635-cm

Сдружение ловно рибарско дружество - Хвойна
Сърна, дива свиня са позволените за лов животни в района на СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО
(ХВОЙНА), Смолян. Адрес за членство: село Хвойна, ул. Крайречна 10, тел.: 030532150.
http://obiavidnes.com/obiava/72233/sdrujenie-lovno-ribarsko-drujestvo---hvoyna

240GB Silicon Power V55 SSD SATA 3Gb/s
240GB Silicon Power V55 SSD SATA 3Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72166/240gb-silicon-power-v55-ssd-sata-3gbs

8GB DDR3 1600MHZ SO-Dimm Corsair
8GB DDR3 1600MHZ SO-Dimm Corsair, 1x204 SODIMM, Unbuffered
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http://obiavidnes.com/obiava/72232/8gb-ddr3-1600mhz-so-dimm-corsair

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни
http://obiavidnes.com/obiava/72231/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

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/72230/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/71105/transportni--uslugi

Електронна книга TrekStor Pyrus mini
Електронна книга TrekStor Pyrus mini, розова + неопренов калъф
http://obiavidnes.com/obiava/72229/elektronna-kniga-trekstor-pyrus-mini

Електронна книга TrekStor Pyrus mini
Електронна книга TrekStor Pyrus mini, синя + неопренов калъф
http://obiavidnes.com/obiava/72228/elektronna-kniga-trekstor-pyrus-mini

Електронна книга TrekStor Pyrus mini
Електронна книга TrekStor Pyrus mini, черна + неопренов калъф
http://obiavidnes.com/obiava/72227/elektronna-kniga-trekstor-pyrus-mini

19.5" (49.40 cm) DELL E2014H
19.5" (49.40 cm) DELL E2014H, HD+ LED, 5ms, 1 000:1, 250cd/m2, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/72226/195-4940-cm-dell-e2014h

19.5" (49.40 cm) DELL P2014H
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19.5" (49.40 cm) DELL P2014H, IPS panel, HD+ LED, 8ms, 2 000 000:1, 250cd/m2, DVI & DisplayPort, 4-портов USB хъб,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/72225/195-4940-cm-dell-p2014h

21.5" (54.61 cm) DELL E2214H
21.5" (54.61 cm) DELL E2214H, FULL HD LED, 5ms, 1 000:1, 250cd/m2, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/72224/215-5461-cm-dell-e2214h

23" (58.42 cm) DELL E2314H
23" (58.42 cm) DELL E2314H, FULL HD LED, 5ms, 1 000:1, 250cd/m2, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/72223/23-5842-cm-dell-e2314h

Извозване на строителни отпадъци
Извозване на строителни отпадъци
Извозваме строителни отпадъци с камион до 2 куб.м или 6 куб.м.
Разполагаме с контейнери:
- контейнер 4 куб.м
- контейнер 6 куб.м
- контейнер 10 куб.м
Всички отпадъци се извозват на специализирано сметище.
Контейнерите ни са само за наша употреба.
София
www.darinell.net
02 868 4244
0896 492 656
Skype:

darinell10

http://obiavidnes.com/obiava/72222/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

Къртене и извозване на отпадъци
Къртене и извозване на отпадъци
Къртим тухла и Ytong.
Къртене на бетон със и без армировка.
Къртене на мозайка и замазка.
Къртене на плочки – фаянс,теракот,гранитогрес.
Къртене на стени и подове.
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Къртене на камък и облицовки.
Отпадъците се събират в чували и се извозват на сметище.
София
www.darinell.net
02 868 4244
0896 492 656
Skype:

darinell10

http://obiavidnes.com/obiava/72221/kyrtene-i-izvozvane-na-otpadyci

23" (58.42 cm) DELL P2314H
23" (58.42 cm) DELL P2314H, IPS panel, FULL HD LED, 8ms, 2 000 000:1, 250cd/m2, DVI & DisplayPort, 4-портов USB хъб,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/72220/23-5842-cm-dell-p2314h

24" (60.96 cm) DELL E2414H
24" (60.96 cm) DELL E2414H, FULL HD LED, 5ms 1 000:1 250cd/m2 DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/72219/24-6096-cm-dell-e2414h

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/72218/zaemi-do-5000-lv

Коледен заем - време е за подаръци!!
Коледен заем - време е за подаръци!!
Кандидатстване онлайн - http://koleda.tk/
http://obiavidnes.com/obiava/72217/koleden-zaem---vreme-e-za-podaryci

Трайно обезкосмяване
Трайно обезкосмяване - предлагаме крем, атакуващ корена на космите, спиращ тяхното хранене,
от което в рамките на един - два месеца косъма залинява и опада. Кремът е безвреден и дава много
добри резултати в рамките на един - два месеца. Потходящ е и за интимните части на тялото.
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/72216/trayno-obezkosmyavane

Задочен курс по ноктопластика
Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.)
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят.
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/72215/zadochen-kurs-po-noktoplastika

Задочен курс по класически масаж
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.)
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Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят.
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/72214/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Инкубатори - коледно намаление!!
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.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/72213/inkubatori---koledno-namalenie

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/72212/erotichen-video-chat-striptiz-virtualen-seks

13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S7-391-53334G12aws
13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S7-391-53334G12aws, двуядрен Intel Core i5 3337U 1.8/2.7 GHz, сензорен мулти-тъч IPS
FULL HD LED Display (HDMI), 4GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8, 1.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72211/133-3378-cm-acer-ultrabook-s7-391-53334g12aws

14" (35.56 cm) ACER V5-473G-54208G1Tamm
14" (35.56 cm) ACER V5-473G-54208G1Tamm, златист, дву-ядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display &
GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 1.85kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72210/14-3556-cm-acer-v5-473g-54208g1tamm

"Балканско ехо" ЕООД
С производство на кранови компоненти, въжени електротелфери, верижни електротелфери, товароподемни кранове,
асинхронни електродвигатели е известна фирма balkanskoecho.com - Балканско ехо ЕООД – в село Кръвеник. За контакти:
0885 000 555; 0888 22 33 44.
http://obiavidnes.com/obiava/72208/balkansko-eho-eood

Царски Билки Натурален Бългрски продукт 250 ml. – 19 лв. * Green Master
Царски Билки Натурален Бългрски продукт 250 ml. – 19 лв. * Green Master
Tройното действие на „Царски билки“, които съдържат :
Rhodiola & Ginkgo complex - активира собствените регенеративни способности на организма, имуномодулатор,
антиоксидант, адаптоген, антистрес.
Подобрява кръвообрaщението, паметта, клетъчното хранене, обменните процеси, доставката на кислород. Препятства
тробмо образуването и разширява биохимичните способности на организма.
Пчелен мед - за допълнително активиране на биологичната активност на вложените природни продукти, съвършен
природен консервант, източник на повече от 400 биологично активни компоненти с природен произход, гарантиращ
течната форма на продуктите за максимална усвояемост и ефективност.
Комплекс от специфично действащи лечебни растения - в зависимост от основното предназначение на продукта и
необходимостта от подобряване функциите на определени органи и системи са подбрани най-добрите билки от
българската природна съкровищница. Почувствайте истинската доза здраве, с новите продукти предлагани от Green
Master.
Маг. Фарм. Никола Мадгалджиев е разработил оригинални рецепти от български билки, лечебни растения и мед.
Добре подбрани те имат насоченост към честите наши болежки.
Царски Билки за Съня
Царски Билки за Мъжа
Царски Билки за Детето
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Царски Билки за Жената
Царски Билки Детоксин
Царски Билки за Нервната с-ма
Царски Билки за Имунната с-ма
Царски Билки за Идеална Фигура
Царски Билки за Дихателната с-ма
Царски Билки за Кръвоносната с-ма
Царски Билки за Истинско удоволствие
Царски Билки за Храномилателната с-ма
Царски Билки за Опорно - двигателната с-ма
Царските билки се предлагат в разфасовка от 250 мл. - 19.90 лв./ бр.
Вие изберете от какво имате нужда !
За повече информация :
0899 942 557
http://www.megashop-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/72207/carski-bilki-naturalen-bylgrski-produkt--250-ml--19-lv--green-master

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/72202/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/72201/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/72200/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/72199/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/72197/30-50-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/72196/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/72195/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ - ЕООД , ООД ,
АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !!!
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 !!!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ законовото решение на Вашия проблем !!!
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

Страница 13/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

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/72194/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ПРОДАВАМ ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА КАБЕЛИ ТЕЛ ВЪЖЕТА
продавам подаващо устройство за кабел тел въжета конци-Продавам подаващо устройство за навиване на тел въже
кабел конци Българско производство състояние чисто ново степени за регулиране на оборотите размер ф 30 мм на
вала-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/72193/prodavam-podavashto-ustroystvo-za-kabeli-tel-vyjeta

ПРОДАВАМ ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА КАБЕЛИ ТЕЛ ВЪЖЕТА
продавам подаващо устройство за кабел тел въжета конци-Продавам подаващо устройство за навиване на тел въже
кабел конци Българско производство състояние чисто ново степени за регулиране на оборотите размер ф 30 мм на
вала-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/72191/prodavam-podavashto-ustroystvo-za-kabeli-tel-vyjeta

ПРОДАВАМ ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА КАБЕЛИ ТЕЛ ВЪЖЕТА
продавам подаващо устройство за кабел тел въжета конци-Продавам подаващо устройство за навиване на тел въже
кабел конци Българско производство състояние чисто ново степени за регулиране на оборотите размер ф 30 мм на
вала-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/72190/prodavam-podavashto-ustroystvo-za-kabeli-tel-vyjeta

ПРОДАВАМ ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА КАБЕЛИ ТЕЛ ВЪЖЕТА
продавам подаващо устройство за кабел тел въжета конци-Продавам подаващо устройство за навиване на тел въже
кабел конци Българско производство състояние чисто ново степени за регулиране на оборотите размер ф 30 мм на
вала-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/72189/prodavam-podavashto-ustroystvo-za-kabeli-tel-vyjeta

Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земив 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/72188/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik
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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/72187/sigurna-rabota

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/72186/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/72185/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земив 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/72184/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

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/72182/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/72181/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/72180/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Парцел за строителство на 4 км от кк. Слънчев бряг! ДИРЕКТНО ОТ СОБСТВЕНИКА!
Продава се парцел за строителство с ПУП на 4 км от кк. „ Слънчев бряг ”, находящ се в общ. Несебър, с. Кошарица, м.
Под село.
ПАНОРАМА ПЛАНИНА И МОРЕ.
Имота е с площ 3 269 кв.м., ПУП, в регулация, с всички комуникации: ток, вода, канализация; предназначен за жилищна
сграда, лице на асфалтов път.
ЦЕНА: 32 EUR/ кв.м.
Показатели:
РЗП : 3 923 кв.м.
Застроена площ: 1 310 кв.м.
Плътност : 40%
Кинт: 1,2
Височина: 10 м
За контакти:
Дора Стоянова
e-mail: complex.avrora@gmail.com
тел. 0885 068 117
тел. 0888 551 705
http://obiavidnes.com/obiava/72178/parcel-za-stroitelstvo--na-4-km-ot-kk-slynchev-bryag--direktno--ot--sobstvenika

Сигурна работа в Чехия
Предлагаме сигурна работа с гарантирано заплащане, трудов договор, здравни и социални осигуровки,осигурена квартира
и консумативи за сметка на работодателя.
Език и опит не са наложителни.
Моля да се свързват само кандидати в готовност за дългосрочна ангажираност и заминаване веднага.
Работа се предлага на следните места:
като неквалифициран персонал за следните позиции : з-д за кис.мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад,
склад за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех за сандвичи, ф-ка за пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет,
Билла, Кауфланд, камериерки, сладкарски цех, лаковна (бояджийски цех), птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за
бисквити, з-д Шкода, пивоварен з-д "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Златопрамен " , " Крушовице ", селско
стопанство и животновъдство. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители (широкоспектърен профил), заварчици, медицински сестри ( с минимум 1
международен език ), леяри, електро и мотокаристи. Заплата от 900 - 1700 евро в зависимост от позицията.
Към всички позиции се получава всяка седмица аванс от 40-60 евро, заплатата е на следващия месец от 10-20 число за
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предходния ( в зависимост от позицията, само строителите получават заплата на всеки 2 седмици )
http://obiavidnes.com/obiava/72176/sigurna-rabota-v-chehiya

УРЕД ПРОГОНВАЩ ХЛЕБАРКИТЕ **от 46 на 28 лв.!
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН УРЕД COCKROACH EXPELLERS
ПРОГОНВАЩ ХЛЕБАРКИТЕ
** НЕОБХОДИМ ЗА ВСЕКИ ДОМ, МАГАЗИН, РЕСТОРАНТ, ХОТЕЛ и др.!
** РАЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ХЛЕБАРКИТЕ, БЕЗ
КОНСУМАТИВИ И ОБСЛУЖВАНЕ!
** ВКЛЮЧВАТЕ УРЕДА В КОНТАКТ И ЗАБРАВЯТЕ ЗА ПРОБЛЕМА!
Домът е пълен с хлебарки, което е неприятно, но вече има трайно решение на този проблем!
Предлага се най-новото революционно устройство използващо съвременна технология на електромагнитните импулси.
Те се предават чрез окабеляването по стените в помещението и по този начин достигат до местата, където живеят и
се размножават неприятните вредители и ги прогонват завинаги.
Генерираните от устройството високочестотни електромагнитни вълни правят средата дискомфортна за
хлебарките и ги прогонват от помещенията с обща площ до 100 кв. м.
Устройството се включва в ел.контакт и забравяте за неприятния проблем. То денонощно ще защитава дома,
ресторанта или дадени помещения от неприятната напаст на хлебарките.
Предлаганото устройство е от най-ефективните средства да се отървете завинаги от неприятната напаст на
хлебарките, като максималният ефект се постига след 2-3 седмици, тъй като размножителния период на хлебарките е
няколко седмици.
При включване на уреда в ел.контакт светва червената глимб лампа означаваща, че уредът е захранен. В горния край на
уреда има плъзгащ се бутон, който включва устройството и лявата зелена глимб лампа започва да мита.
Устройството е напълно безвредно за домашните любимци, без необходимост от обслужване и консумативи.
Уредът е с размери: Ф100 мм 50+35 мм, тегло 160 гр. и мощност само 3-9 W, т.е. почти не консумира ток!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай.
ЦЕНА: 28 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супермаркет Европа)
или по куриер на фирма Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,90 лв., до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/72174/ured-progonvasht-hlebarkite-ot-46-na-28-lv
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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/72173/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация.
-о Цена:3 лв
0887232146,фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилки. -пръскана мазилка. -влачена маазилка. -минерални мазилки.
-замазки. -зидария,зида тераси и стени. -бързо и качествено. -майстор с дългодишна практика часно лице. -започване
веднага.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/72170/0887232146--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks-byal-i-cveten--top

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,
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/72169/zemedelska-zemya-kupuvam--sydeystvie-po-sdelkata

4GB USB Flash
4GB USB Flash, Duracell Capless
http://obiavidnes.com/obiava/72165/4gb-usb-flash

8GB MicroSDHC
8GB MicroSDHC, DURACELL Pro, Class10
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http://obiavidnes.com/obiava/72164/8gb-microsdhc

8GB USB Flash
8GB USB Flash, Duracell Capless
http://obiavidnes.com/obiava/72163/8gb-usb-flash

Pad Gigabyte MP8000
Pad Gigabyte MP8000, 30 х 40 cm
http://obiavidnes.com/obiava/72162/pad-gigabyte-mp8000

Logitech B100
Logitech B100, оптична (800dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/72161/logitech-b100

Кабел DVI(м) - VGA(м)
Кабел DVI(м) - VGA(м), 10m
http://obiavidnes.com/obiava/72160/kabel-dvim---vgam

Земеделска земя купувам на изгодни цени
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/72159/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni

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/72158/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
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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/72157/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/72156/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/72155/sigurna-rabota

ASRock B85M-GL
ASRock B85M-GL, B85, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0, SB5.1, Lan1000, 4xSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/72154/asrock-b85m-gl

SteelSeries Shift Medal of Honor Edition
SteelSeries Shift Medal of Honor Edition
http://obiavidnes.com/obiava/72153/steelseries-shift-medal-of-honor-edition

2 Genius SP-HF150
2 Genius SP-HF150, цвят "дърво", захранване през USB
http://obiavidnes.com/obiava/72152/2-genius-sp-hf150

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/72151/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги
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/72150/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi

2 Genius SP-HF150
2 Genius SP-HF150, черни, захранване през USB
http://obiavidnes.com/obiava/72149/2-genius-sp-hf150

Онлайн магазин за луксозно еротично бельо
Луксозно еротично бельо за мъже и жени,онлайн магазин http://www.horny.bg
http://obiavidnes.com/obiava/72148/onlayn-magazin-za-luksozno-erotichno-belyo

КАСЕТА ЗА LEXMARK OPTRA T630/T632/T634/IBM IP 1332/1352/1372/DELL 5200/5300 12A7462 - with chip - T630H - PRIME - Неоригинален заб.: 21000k
КАСЕТА ЗА LEXMARK OPTRA T630/T632/T634/IBM IP 1332/1352/1372/DELL 5200/5300 - 12A7462 - with chip - T630H PRIME - Неоригинален заб.: 21000k
http://obiavidnes.com/obiava/72147/kaseta-za-lexmark-optra-t630t632t634ibm-ip-133213521372dell-52005300---12

КАСЕТА ЗА OKI B 4300/4350/4350N - Type 9 - P№ 01101213 - U.T - Неоригинален заб.: 6000k
КАСЕТА ЗА OKI B 4300/4350/4350N - Type 9 - P№ 01101213 - U.T - Неоригинален заб.: 6000k
http://obiavidnes.com/obiava/72146/kaseta-za-oki-b-430043504350n---type-9---p-01101213---ut---neoriginalen-zab
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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
http://obiavidnes.com/obiava/72145/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Корпоративно обучение по английски, български, немски, руски
Езикова школа Абилити организира чуждоезиково обучение по:
английски,
български език за чужденци,
немски,
френски,
руски.
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали, така и във вашия офис.
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи, много добре подготвени професионалисти за преподаватели, аудио и видео уроци,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист.
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти, в която влиза цената на учебните материали.
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат.
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти, юристи, застрахователи, медици, хотелиери.
За повече информация:
Офис: София, кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32, бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87, 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/72144/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski-nemski-ruski

Курс по разговорен английски – школа Абилити
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,

Страница 22/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
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/72143/kurs-po-razgovoren-angliyski--shkola-abiliti

Болгарский язык для иностранцев
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).
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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/72142/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
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/72141/angliyski-nemski-frenski-ruski---grupovo-i-individualno

HTC C520E ONE SV (K2) LTE BLUE
HTC C520E ONE SV (K2) LTE BLUE
http://obiavidnes.com/obiava/72140/htc-c520e-one-sv-k2-lte-blue

Курс по гръцки език – А2
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: 04.12.2013г. 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
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http://obiavidnes.com/obiava/72139/kurs-po-grycki-ezik--a2

Курс по английски език – Upper-Intermediate
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: 07.12.2013г. 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/72138/kurs-po-angliyski-ezik--upper-intermediate

Бързи преводи на достъпна цена.
БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги на над 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени
документи. Отлично качество на конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2 ( до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/72137/byrzi-prevodi-na-dostypna-cena

Курс по английски език - Intermediate
Учебен център Орбис организира неделен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда един път седмично – неделя от 12.00 до 15.00 ч.,
всичко 80 учебни часа. Начало: 01.12.2013г.
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/72136/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

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: 01.12.2013г.
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
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72135/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

HTC Desire 200 Black (102E)
HTC Desire 200 Black (102E)
http://obiavidnes.com/obiava/72134/htc-desire-200-black-102e

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

Хотел Рино в Св. Св. Константин и Елена
Хотел Рино се намира в един от най-красивите курорти на българското черноморие – кк. “Св. Св. Константин и Елена”.
Курортът има древна слава, която се дължи на уникалното съчетание на планински въздух, минерални извори и море.
Хотел Рино е в непосредствена близост до резиденция Евксиноград. Районът е характерен със спокойна атмосфера и
тишина.
Хотел Рино се намира на 8 км. южно от курорта ”Златни пясъци” и на 8 км. северно от град Варна (морската столица
на България). Летището е на 15 км. от хотела, жп гарата на 7 км., а плажът е на 0,400 км.
Хотел Рино е построен през 2005 г., с категория три звезди. Шестетажният хотел разполага с 11 двойни стаи и 6
студия. Големината на стаите е 30 кв. м., а на студията 50 кв. м. Всички са с тераси с изглед към морето, на които има
маса с два стола, самостоятелен санитарен възел (баня с душ и тоалетна), сателитна телевизия, мини бар, възможност
за допълнително легло, някои са с климатик.
http://obiavidnes.com/obiava/72133/hotel-rino-v-sv-sv-konstantin-i-elena

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/72132/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Дамски блузи, туники, рокли, аксесоари
Дамски блузи от висококачествени материи на достъпни цени! Елегантни и ежедневни изделия за най-изтънченият вкус.
Предлагаме изящни модели от вискоза и памук с до 8% еластан с размери от S до XXL. Винаги в крак с модните
тенденции на световните и европейски марки. Заповядайте в нашите фирмени магазини, за да съчетаете вашите
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тоалети с подходящите цветове блузи. Разполагаме с богата гама от нюанси! За вас ще се погрижат нашите
продавач-консултантки.
http://obiavidnes.com/obiava/72131/damski-bluzi-tuniki-rokli-aksesoari

Видеонаблюдение, охранителна и сателитна техника
Предлагаме системи за видеонаблюдение, алармени системи, контрол на достъп, пожароизвестяване, домофони,
сателитна техника.
http://obiavidnes.com/obiava/72130/videonablyudenie-ohranitelna-i-satelitna-tehnika

HTC Desire 200 White (102E)
HTC Desire 200 White (102E)
http://obiavidnes.com/obiava/72129/htc-desire-200-white-102e

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:
07.12.2013г
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/72128/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ - ЕООД , ООД ,
АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !!!
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 !!!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ законовото решение на Вашия проблем !!!
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
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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/72127/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

HTC Explorer (A310E)
HTC Explorer (A310E)
http://obiavidnes.com/obiava/72126/htc-explorer-a310e

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/72125/30-50-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/72124/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/72123/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

HTC Hero 100 (A6262) Black
HTC Hero 100 (A6262) Black
http://obiavidnes.com/obiava/72122/htc-hero-100-a6262-black
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Корект Паркет
ПАРКЕТНИ УСЛУГИ-Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
office@korekt-parket.com
www.korekt-parket.com
089 6 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/60279/korekt-parket

ГЕЯ - СТЕФКА ДИМИТРОВА
ГЕЯ - СТЕФКА ДИМИТРОВА е погребална агенция в Бургас и извършва траурни ритуали и погребения. Професионално
съдействие за погребения – кремация, осигурен транспорт в страната, репатрация. Грижа за гроба. Изработка и слагане
на паметник. Провеждане на помени. Позвънете по всяко време: Бургас, Гробищен парк, при страната на бензиностанция
Петрол, 056 861 427, 0887 013511, 0895 777833.
http://obiavidnes.com/obiava/72121/geya---stefka-dimitrova

HTC One (801N) Glacer White
HTC One (801N) Glacer White
http://obiavidnes.com/obiava/72120/htc-one-801n-glacer-white

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/72119/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/72118/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi
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HTC ONE (801N) Red
HTC ONE (801N) Red
http://obiavidnes.com/obiava/72117/htc-one-801n-red

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

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

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

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
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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

Bet365 -как да залагаме онлайн?
Не можете да залагате в bet365? Изпитвате трудност да се преборите с филтрирането на интернет? Научете как да
направите залога си на http://bgspot.tv
http://obiavidnes.com/obiava/72116/bet365--kak-da-zalagame-onlayn

УРЕД ПРОГОНВАЩ ХЛЕБАРКИТЕ **от 46 на 28 лв.!
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН УРЕД COCKROACH EXPELLERS
ПРОГОНВАЩ ХЛЕБАРКИТЕ
** НЕОБХОДИМ ЗА ВСЕКИ ДОМ, МАГАЗИН, РЕСТОРАНТ, ХОТЕЛ и др.!
** РАЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ХЛЕБАРКИТЕ, БЕЗ
КОНСУМАТИВИ И ОБСЛУЖВАНЕ!
** ВКЛЮЧВАТЕ УРЕДА В КОНТАКТ И ЗАБРАВЯТЕ ЗА ПРОБЛЕМА!
Домът е пълен с хлебарки, което е неприятно, но вече има трайно решение на този проблем!
Предлага се най-новото революционно устройство използващо съвременна технология на електромагнитните импулси.
Те се предават чрез окабеляването по стените в помещението и по този начин достигат до местата, където живеят и
се размножават неприятните вредители и ги прогонват завинаги.
Генерираните от устройството високочестотни електромагнитни вълни правят средата дискомфортна за
хлебарките и ги прогонват от помещенията с обща площ до 100 кв. м.
Устройството се включва в ел.контакт и забравяте за неприятния проблем. То денонощно ще защитава дома,
ресторанта или дадени помещения от неприятната напаст на хлебарките.
Предлаганото устройство е от най-ефективните средства да се отървете завинаги от неприятната напаст на
хлебарките, като максималният ефект се постига след 2-3 седмици, тъй като размножителния период на хлебарките е
няколко седмици.
При включване на уреда в ел.контакт светва червената глимб лампа означаваща, че уредът е захранен. В горния край на
уреда има плъзгащ се бутон, който включва устройството и лявата зелена глимб лампа започва да мита.
Устройството е напълно безвредно за домашните любимци, без необходимост от обслужване и консумативи.
Уредът е с размери: Ф100 мм 50+35 мм, тегло 160 гр. и мощност само 3-9 W, т.е. почти не консумира ток!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай.
ЦЕНА: 28 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супермаркет Европа)
или по куриер на фирма Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
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получаване от офиса 3,90 лв., до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/72115/ured-progonvasht-hlebarkite-ot-46-na-28-lv

Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки
Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72114/riddex-pro-plus---ured-protiv-grizachi-hlebarki

Електронна цигара eGo-Т 1300,eGo-W 1300
Електронна цигара eGo-Т 1300,eGo-W 1300
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света
за в момента - модел 2012 г.
eGo-Т - новият модел с Индикатор на батерията се счита за най-усъвършенстваната електронна цигара в света в
момента.
eGo ce4 ,eGo W,eGo ce5 ,eGo ce6
ego elips,Ego twist,Elips,mona
http://www.bgmag.net
http://www.miramarket.net
http://www.tehno.shopbg.info
http://www.market99.net
http://www.miramarket.eu
http://www.shopbg.info
http://www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72113/elektronna-cigara-ego-t-1300ego-w-1300

Страница 32/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

HTC ONE SV (C520E)
HTC ONE SV (C520E)
http://obiavidnes.com/obiava/72112/htc-one-sv-c520e

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72111/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

HTC One X (S720E) 16GB GREY
HTC One X (S720E) 16GB GREY
http://obiavidnes.com/obiava/72110/htc-one-x-s720e-16gb-grey

HTC ONE X (S720E) White
HTC ONE X (S720E) White
http://obiavidnes.com/obiava/72109/htc-one-x-s720e-white

HTC Windows Phone 8S (A620E) Черен/Бял
HTC Windows Phone 8S (A620E) Черен/Бял
http://obiavidnes.com/obiava/72108/htc-windows-phone-8s-a620e-cherenbyal

HTC Windows Phone 8X C620E Черен
HTC Windows Phone 8X C620E Черен
http://obiavidnes.com/obiava/72107/htc-windows-phone-8x-c620e-cheren
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TRUST GXT-28 GAMEPAD PC & PS3
TRUST GXT-28 GAMEPAD PC & PS3
http://obiavidnes.com/obiava/72106/trust-gxt-28-gamepad-pc--ps3

TRUST GXT-39 wireless game pad PC&PS3
TRUST GXT-39 wireless game pad PC&PS3
http://obiavidnes.com/obiava/72105/trust-gxt-39-wireless-game-pad-pcps3

Фотоапарат Samsung EC-ST150 Smart Camera бял
Фотоапарат Samsung EC-ST150 Smart Camera бял, 16.2Mpix, 5xOptical zoom, WiFi, 3" (7.62 cm) екран, цифрово
стабилизиране на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72104/fotoaparat-samsung-ec-st150-smart-camera-byal

Фотоапарат Samsung EC-ST150 Smart Camera черен
Фотоапарат Samsung EC-ST150 Smart Camera черен, 16.2Mpix, 5xOptical zoom, WiFi, 3" (7.62 cm) екран, цифрово
стабилизиране на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72103/fotoaparat-samsung-ec-st150-smart-camera-cheren

Фотоапарат Samsung EC-WB200 Smart Camera бял
Фотоапарат Samsung EC-WB200 Smart Camera бял, 14.2Mpix, 18xOptical zoom, WiFi, 3" (7.62 cm) екран, оптичен
стабилизатор на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72102/fotoaparat-samsung-ec-wb200-smart-camera-byal

Фотоапарат Samsung EC-WB200 Smart Camera черен
Фотоапарат Samsung EC-WB200 Smart Camera черен, 14.2Mpix, 18xOptical zoom, WiFi, 3" (7.62 cm) екран, оптичен
стабилизатор на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72101/fotoaparat-samsung-ec-wb200-smart-camera-cheren

Фотоапарат Samsung EC-WB250F бял
Фотоапарат Samsung EC-WB250F бял, 14.2 MPx, 18x Optical Zoom, WiFi, HD Video, 3" (7.62 cm) екран, оптичен
стабилизатор на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72100/fotoaparat-samsung-ec-wb250f-byal

Фотоапарат Samsung EC-WB30 Smart Camera бял
Фотоапарат Samsung EC-WB30 Smart Camera бял, Wi-Fi, 16.2Mpix, 10xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран
оптичен стабилизатор на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72099/fotoaparat-samsung-ec-wb30-smart-camera-byal

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
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(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/72098/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/72097/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Фотоапарат Samsung EC-WB30 Smart Camera черен
Фотоапарат Samsung EC-WB30 Smart Camera черен, Wi-Fi, 16.2Mpix, 10xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, оптичен
стабилизатор на изображението, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72096/fotoaparat-samsung-ec-wb30-smart-camera-cheren

Частна детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
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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/72095/chastna-detektivska-agenciya-0888400413-foks-razsledvane

Ремонт на покриви - в цялата страна
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/72094/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Строителни услуги - Груб строеж
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/72093/stroitelni-uslugi---grub-stroej
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Уеб камера Trust Exis Webcam
Уеб камера Trust Exis Webcam, 640 x 480, black-silver, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/72092/ueb-kamera-trust-exis-webcam

Уеб камера Trust Exis Webcam
Уеб камера Trust Exis Webcam, 640 x 480, Pink, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/72091/ueb-kamera-trust-exis-webcam

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/72090/prevod-i-legalizaciya-vsyaka-sryada--10-otstypka

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
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
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http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/72089/nemski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

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.
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/72088/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
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http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/72087/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Български език и литература – подготовка за матура и кандидатстване
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/72086/bylgarski-ezik-i-literatura--podgotovka-za-matura-i-kandidatstvane

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/72085/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
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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.
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/72084/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced:
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
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Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student. Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student.
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian.
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech.
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months. The price for session is 20 levas.
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian.
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address: Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/72083/bulgarian-for-foreigners

АИС А АНТОН ГЕОРГИЕВ
Фирма АИС А АНТОН ГЕОРГИЕВ е специализирана в животновъдство на дойни крави от порода черношарена. Фермата
търгува и с натурално мляко. За връзка: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. Генерал Гурко 61, ет. 2, оф. 3, 042240044.
http://obiavidnes.com/obiava/72082/ais-a-anton-georgiev

Уеб камера TRUST Intouch Chat
Уеб камера TRUST Intouch Chat, 640x480, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/72081/ueb-kamera-trust-intouch-chat

Легализация на дипломи, пълномощни, удостоверения и др. - бързо и изгодно!
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК - Вашият партньор за бързи, надеждни, качествени писмени и устни преводачески
услуги, легализация и консултации относно български и чуждестранни официални документи. Доверете ни се и ние ще Ви
предложим най-подходящите решения за Вашите индивидуални езикови потребности. Предлагаме услугата „онлайн
поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2 ( до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/72080/legalizaciya-na-diplomi-pylnomoshtni-udostovereniya-i-dr---byrzo-i-izgodno

Уеб камера Trust Webcam Pro 1.3 Mp
Уеб камера Trust Webcam Pro 1.3 Mp, 1280 x 1024, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/72079/ueb-kamera-trust-webcam-pro-13-mp

Инсталиране на WINDOWS (закупен от JAR Computers)
Инсталиране на WINDOWS (закупен от JAR Computers)
http://obiavidnes.com/obiava/72078/instalirane-na-windows-zakupen-ot-jar-computers
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ФАЯНС,РЕМОНТ НА БАНЯ,БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ-ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ
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/72077/fayansremont-na-banyaboyadjiyski-uslugi-promocionalni-ceni

ITCE – ИТ обучение, курсове и сертификати!
Стимулирай се и напредвай в усвояването на нови умения в областта на ИТ технологиите. За да успееш в бързо
развиващия се свят трябва и ти да се развиваш. Затова ITCE предлага най-различни програми, които ще ви помогнат да
вдигнете нивото на познанията и уменията си.
http://obiavidnes.com/obiava/72076/itce--it-obuchenie-kursove-i-sertifikati

Търговска отстъпка 1
Търговска отстъпка 1
http://obiavidnes.com/obiava/72075/tyrgovska-otstypka-1

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/72074/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 :)
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http://obiavidnes.com/obiava/72073/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/72072/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/72071/sigurna-rabota

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt" Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
Цена: 25 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72070/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

Пейнт Зуум Боядисвайте лесно, бързо и качествено
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72069/peynt-zuum-boyadisvayte-lesno-byrzo-i-kachestveno

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
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Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/72068/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Риддекс Про Плюс- уред против гризачи, хлебарки,
Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
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онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/72067/riddeks-pro-plyus--ured-protiv-grizachi-hlebarki
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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/72065/matematika--podgotovka-za-matura

Подготовка по български език за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския
университет и УНСС
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/72064/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-u

Немски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по немски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците и
преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
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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/72063/nemski-ezik--podgotovka-za-matura

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по английски език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72062/angliyski-ezik---podgotovka-za-matura

ИСПАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72061/ispanski-ezik---podgotovka-za-matura

Подготовка за матура по френски език
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/72060/podgotovka-za-matura-po-frenski-ezik

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
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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/72059/italianski-ezik--podgotovka-za-matura

Подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура по английски, френски, немски, италиански, испански, български
език, математика и биология. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на тестове и писане на есе.
Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти
цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72058/podgotovka-za-matura

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/72057/30-50-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/72056/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/72055/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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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/72053/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

Здравейте казвам се петър иванов млад тъмнокос на 27 годишен от софия люлин едно което си търся сериозна и
дискретна връзка и да се запозная с момиче или с жена за приятни и добри моменти просто много го искам да правя само
секс и предлагам само стандартни и всякакви секс само за удоволствия обичам да правя секс за много по дълго време за
повече инфо звъни или само кликни 0896262713 0877637211 чакам те мило
http://obiavidnes.com/obiava/72052/zdraveyte-kazvam-se-petyr-ivanov-mlad-tymnokos-na-27-godishen-ot-sofiya-lyulin-edno

Търговска отстъпка 4
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Изкупува стари,изгнили,ударени коли за скрап
Изкупува коли за скрап, части или
в движение издава необходимите документи за КАТ и
НАП, плаща в брой ,реакция в деня,безплатно извозване с репатрак.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/72050/izkupuva-stariizgniliudareni-koli-za-skrap

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/72049/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/72048/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/72047/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/72046/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Търговска отстъпка 5
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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.
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Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54258/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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

Ефективна реклама на бизнес
Ние предлагаме услугата интернет брандиране - създавате уникален индивидуален образ на вашият продукт или услуга с
отличителни черти, наред с други конкурентни продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/72044/efektivna-reklama-na-biznes

УРЕД ПРОГОНВАЩ ХЛЕБАРКИТЕ **от 46 на 28 лв.!
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН УРЕД COCKROACH EXPELLERS
ПРОГОНВАЩ ХЛЕБАРКИТЕ
** НЕОБХОДИМ ЗА ВСЕКИ ДОМ, МАГАЗИН, РЕСТОРАНТ, ХОТЕЛ и др.!
** РАЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ХЛЕБАРКИТЕ, БЕЗ
КОНСУМАТИВИ И ОБСЛУЖВАНЕ!
** ВКЛЮЧВАТЕ УРЕДА В КОНТАКТ И ЗАБРАВЯТЕ ЗА ПРОБЛЕМА!
Домът е пълен с хлебарки, което е неприятно, но вече има трайно решение на този проблем!
Предлага се най-новото революционно устройство използващо съвременна технология на електромагнитните импулси.
Те се предават чрез окабеляването по стените в помещението и по този начин достигат до местата, където живеят и
се размножават неприятните вредители и ги прогонват завинаги.
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Генерираните от устройството високочестотни електромагнитни вълни правят средата дискомфортна за
хлебарките и ги прогонват от помещенията с обща площ до 100 кв. м.
Устройството се включва в ел.контакт и забравяте за неприятния проблем. То денонощно ще защитава дома,
ресторанта или дадени помещения от неприятната напаст на хлебарките.
Предлаганото устройство е от най-ефективните средства да се отървете завинаги от неприятната напаст на
хлебарките, като максималният ефект се постига след 2-3 седмици, тъй като размножителния период на хлебарките е
няколко седмици.
При включване на уреда в ел.контакт светва червената глимб лампа означаваща, че уредът е захранен. В горния край на
уреда има плъзгащ се бутон, който включва устройството и лявата зелена глимб лампа започва да мита.
Устройството е напълно безвредно за домашните любимци, без необходимост от обслужване и консумативи.
Уредът е с размери: Ф100 мм 50+35 мм, тегло 160 гр. и мощност само 3-9 W, т.е. почти не консумира ток!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай.
ЦЕНА: 28 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супермаркет Европа)
или по куриер на фирма Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,90 лв., до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/72043/ured-progonvasht-hlebarkite-ot-46-na-28-lv

Samsung MLT-P1052A Black Toner / Drum High Yield Twin Pack
Samsung MLT-P1052A Black Toner / Drum High Yield Twin Pack
http://obiavidnes.com/obiava/72042/samsung-mlt-p1052a-black-toner--drum-high-yield-twin-pack

22" Samsung UE22F5000
22" Samsung UE22F5000, FULL HD LED TV, 100Hz, DVB-T/C
http://obiavidnes.com/obiava/72041/22-samsung-ue22f5000

65" (165.10 cm) Samsung UE65F6400
65" (165.10 cm) Samsung UE65F6400, 200Hz 3D FULL HD LED TV, +2бр. 3D Active Glasses, Smart Hub, DVB-T/C, USB,
Ethernet
http://obiavidnes.com/obiava/72040/65-16510-cm-samsung-ue65f6400

Samsung Watch SM-V7000 GALAXY GEAR Mocha Gray
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Samsung Watch SM-V7000 GALAXY GEAR Mocha Gray
http://obiavidnes.com/obiava/72039/samsung-watch-sm-v7000-galaxy-gear-mocha-gray

Samsung Watch SM-V7000 GALAXY GEAR Orange
Samsung Watch SM-V7000 GALAXY GEAR Orange
http://obiavidnes.com/obiava/72038/samsung-watch-sm-v7000-galaxy-gear-orange

27" (68.58 cm) AOC i2769Vm
27" (68.58 cm) AOC i2769Vm, IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 50 000 000:1 250cd/m2, 2x HDMI & DisplayPort, черен, TCO 5.0,
3г.
http://obiavidnes.com/obiava/72037/27-6858-cm-aoc-i2769vm

21.5" (54.61 cm) Philips 223V5LSB FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) Philips 223V5LSB FULL HD LED, 5ms 10 000 000:1 250cd/m2 DVI черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72036/215-5461-cm-philips-223v5lsb-full-hd-led

7" (17.78 cm) RADIUS TM-07M
7" (17.78 cm) RADIUS TM-07M, таблет, 3G (2 SIM карти), двуядрен Cortex A9, мулти-тъч IPS екран, 1GB DDR3 RAM, 8GB
Flash памет (&microSD слот), 802.11n, 2x camera, Android 4.1.2
http://obiavidnes.com/obiava/72035/7-1778-cm-radius-tm-07m

15.6" (39.62 cm) ACER V5-573G-54208G1Taii
15.6" (39.62 cm) ACER V5-573G-54208G1Taii, черен, дву-ядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display &
GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, клавитура с подсветка, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72034/156-3962-cm-acer-v5-573g-54208g1taii

15.6" (39.62 cm) ACER V5-573PG-74508G1Taii
15.6" (39.62 cm) ACER V5-573PG-74508G1Taii, черен, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен HD
LED Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, клавитура с подсветка, USB3.0, Windows8, 2.2kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/72033/156-3962-cm-acer-v5-573pg-74508g1taii

15.6" (39.62 cm) Asus A54C-SX159S
15.6" (39.62 cm) Asus A54C-SX159S, refurbished, двуядрен Celeron® B815 1.6 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 320GB, 2x
USB3.0, Windows7 Home Premium, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72032/156-3962-cm-asus-a54c-sx159s

15.6" (39.62 cm) Asus X551CA-SX029D
15.6" (39.62 cm) Asus X551CA-SX029D, двуядрен Intel® Celeron® 1007U 1.5 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 2.15kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72031/156-3962-cm-asus-x551ca-sx029d

„Термодизайнтотал” ООД
"
Термодизайнтотал ООД е фирма с опит в търговията със съоръжения за различни дейности. Материалите, които
можете да закупите при нас намират приложение в соларните системи, климатизация, отопление, водопровод и други.
Продуктите, които ще откриете при нас включват водопроводна арматура, парогенератори, водогрейни котли, горелки,
помпи, елементи за ВОИ, конвектори, хидрофорни уредби и още много други."
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http://obiavidnes.com/obiava/72030/termodizayntotal-ood

15.6" (39.62 cm) HP 250 G1 (H0W18EA)
15.6" (39.62 cm) HP 250 G1 (H0W18EA), двуядрен Celeron® 1000M 1.8 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, Linux,
2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72029/156-3962-cm-hp-250-g1-h0w18ea

15.6" (39.62 cm) HP 250 (H6E16EA)
15.6" (39.62 cm) HP 250 (H6E16EA), двуядрен Intel® Core™ i3 2348M 2.3 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, Linux,
2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72028/156-3962-cm-hp-250-h6e16ea

Детективска агенция Хамелеон !!!Професионални детективски услуги за Цялата страна!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/72027/detektivska-agenciya-hameleon-profesionalni-detektivski-uslugi-za-cyalata-stran

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
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/72026/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери,справки и др.
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/72025/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneverispravki-i-dr

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,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/72024/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H0W53EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H0W53EA), двуядрен Celeron® 1000M 1.8 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, 2x
USB3.0, Linux, 2.29kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72023/156-3962-cm-hp-probook-450-h0w53ea

Поверете лаптопа си в ръцете на професионалистите!
Поверете лаптопа си в ръцете на професионалистите!
- сервиз за лаптопи, нови и втора ръка компютри и лаптопи и други услуги- бърза и точна диагностика, качествен сервизизгодни цени
Ние знаем как, вие знаете къде - http://www.siriuscomputers.bg/
Aдрес: кв.Гео Милев
ул.Лидице 31, ет.3
028700297
http://obiavidnes.com/obiava/72022/poverete-laptopa-si-v-rycete-na-profesionalistite

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 2 Pro Duo 7.0 таблет
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 2 Pro Duo 7.0 таблет, бял, IPS екран, двуядрен ARM A9 1.5 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash
памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, 2x камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/72021/7-1778-cm-prestigio-multipad-2-pro-duo-70-tablet

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/72020/predlagam-dopylnitelna-rabota-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/72019/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/69985/sigurna-rabota

Бъндел Genius - раница GB-1500A+мишка ERGO 500+слушалки GHP-400S
Бъндел Genius - раница GB-1500A+мишка ERGO 500+слушалки GHP-400S
http://obiavidnes.com/obiava/72018/byndel-genius---ranica-gb-1500amishka-ergo-500slushalki-ghp-400s
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“Пресков” АД
“Пресков” АД е от най-големите фирми за производство на горещо ковани метални елементи. Заводът поддържа
разнообразие от изковки с тежест от 0,300 кг до 25 кг. Предприятието е единственото у нас, което използва въглеродна
и легирана стомана. Има собствена база за проектиране и изработка. Продуктите се изкупуват от следните браншове:
строителство, машиностроене, товаро-подемни машини, хидравлика, селско стопанство, корабостроене и др.
Координати: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, 042 252 083; 042 627 327, www.preskov.com
http://obiavidnes.com/obiava/72017/preskov-ad

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. Двустранно 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/72016/hidrofoben-shperplat-megaplex

1TB
1TB, WD Blue, SATA 6Gb/s, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72015/1tb-wd-blue-sata-6gbs-5400rpm-8mb-25-635-cm

„Ценкор” ЕООД - хартиени изделия
Производител на салфетки и тоалетна хартия от София е Ценкор ЕООД. Многообразие от кухненски ролки, течен сапун,
мокри кърпи, бъркалки, ароматизатор за въздух,дамски превръзки.Заповядайте на: ул. Добровски 9, София, кв. Левски, 02
945 09 03, 0888 326 551, http://cenkor.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/72014/cenkor-eood---hartieni-izdeliya

250GB
250GB, WD Blue, SATA 6Gb/s, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72013/250gb-wd-blue-sata-6gbs-5400rpm-8mb-25-635-cm

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
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- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72012/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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/72011/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

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/72010/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;
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- 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/72009/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/72008/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:
- 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/72007/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;
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- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72006/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И
ФРЕНСКИ 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/72005/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-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;
- 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/72004/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya

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/72003/uskoreni--kursove-za-kandidat-gimnazisti
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Курс по журналистика
Курс по журналистика
Курс по журналистика (писане на есе) за СУ и УНСС
- 20 астрономически часа за работа с преподавател
- 5 пробни изпита в отделни часове
- Преподаване на основните видове аргументативни текстове
- Учебни материали
- Подробни рецензии, редакция и анализ на писмените работи
- Дискусии по актуални обществени проблеми
- Удобен график
- Традиционно висока успеваемост
- Записването е възможно по телефона.
http://obiavidnes.com/obiava/72002/kurs-po-jurnalistika

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/72001/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
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/72000/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/71999/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
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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/71998/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/71997/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/71996/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/71995/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!
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http://obiavidnes.com/obiava/71994/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/71993/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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/71992/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/71991/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/71990/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
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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/71989/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ 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/71988/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

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.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/71987/inkubatori---napylno-avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

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
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71986/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-keymbridj-centyr

Лаптоп Dell Latitude E6400 - Intel Core 2 Duo P8600 / 4GB RAM DDR2 / 160GB HDD SATA 410,00лв.
Лаптоп Dell Latitude E6400 - Intel Core 2 Duo P8600 / 4GB RAM DDR2 / 160GB HDD SATA - 410,00лв.
Дисплей: 14.1" (16:10) Wide 1280x800
Процесор: Intel Core 2 Duo Processor P8600, 2x 2,40Ghz (L2=3Mb Cache)
Рам памет: 4GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Видеокарта: Intel GMA 4500 - 1GB
Оптика: DVD-RW
Wi-Fi: ДА
Състояние: Перфектно ! Клас: ААА+
Интерфейс: USB - 3x, VGA - 1x,
Гаранция: 3 месеца
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Цена: 410,00лв
*НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ !
Dell Latitude E6400 е с много здрав магнезиев корпус и стоманени панти, това съхранява компонентите много по-добре
от обикновенната пластмаса !
Професионални лаптопи, с процесор Intel Core 2 Duo, с висока производителност и надеждност, леки и компактни.
> Работят перфектно с Windows 7, Windows 8, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 ...
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
088793 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/71985/laptop-dell-latitude-e6400---intel-core-2-duo-p8600--4gb-ram-ddr2--160gb-hdd-s

320GB
320GB, WD Black, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 16MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/71984/320gb-wd-black-sata-6gbs-7200rpm-16mb-25-635-cm

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-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/71983/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

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
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-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/71982/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/71981/startira-kurs-po-nachalna-kompyutyrna-gramotnost-keymridj-centyr

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/71980/photoshop-i-coreldraw--grafichen-dizayn-i-reklama----keymbridj-centyr
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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/71979/specializirani-kursove-autocad-archicad-i-solidworks-s-keymbridj-centyr

Практическо фирмено счетоводство- 3 модула- КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И
КУЛТУРА!!! Предстоящ стасрт!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага счетоводни курсове с практическа насоченост за обслужване на малък и среден бизнес
в60уч.ч. . Вечерни, дневни или съботно- неделни групи!
1. Общо и практическо счетоводство с АСД.
2. Общо и практическо компютърно счетоводство
Внимателно и качествено обучение с отношение към всеки курсист!
Работа в малки групи до 6 човека! . Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване. Курсът завършва с полагане на практичен изпит и Легитимно
Удостоверение за завършен курс на обучение
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/71978/praktichesko-firmeno-schetovodstvo--3-modula--keymbridj-centyr-za-chujdi-ezici-i-ku

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

500GB
500GB, WD Black, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 16MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/71977/500gb-wd-black-sata-6gbs-7200rpm-16mb-25-635-cm
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Транспортни услуги с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/71976/transportni-uslugi-s-bus

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/71975/transportni--uslugi

750GB
750GB, WD Black, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 16MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/71974/750gb-wd-black-sata-6gbs-7200rpm-16mb-25-635-cm

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ - ЕООД , ООД ,
АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
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.
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/71973/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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/71972/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Онлайн секс шоп за сексуални стимуланти
Елате в света на сексуалните стимуланти – www.sex-stimulanti.com - при нас ще намерите само най-ефикасните и 100%
оригинални продукти на най-добрите цени: Камагра Желе(Гел), Kamagra oral Jelly (Ajanta Pharma), Камагра Голд 100
Хачета (Kamagra Gold 100), Viagra (Виагра) (Pfizer), Cialis (Циалис,Сиалис) (Eli Lilly), Левитра (Levitra)(Bayer), Super
P-Force (Супер П-Форс) Всички видове генерици – Viagra 007 , Viagra Power, Cialis, Levitra и много други секс стимуланти
за ерекция и преждевременна еякулация. Ако намерите по-евтин продукт от нашите ние ще ви го дадем още с цели 20%
по-евтино. Можете да поръчате директно на 0897 32 40 47 или на sexstimulanti@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/71971/onlayn-seks-shop-za-seksualni-stimulanti

Магнезиев гел
Описание: Магнезиевият гел на ABOPharma се произвежда от бишофит - ултрачиста, силно концентрирана форма на
магнезиев хлорид (magnesium Chloride Hexahydrate - MgCI2.6H2O). Добива се на 1600м. дълбочина директно от земните
недра. Той е чист, натурален, козметичен продукт, компенсиращ дефицита на магнезий в организма.
Предназначение: Магнезиевият гел е не само ефективно средство за повишаване на магнезиевите нива в организма, но е
особено полезен при кожни заболявания(пр. псориазис) и при трансдермална терапия с магнезий.
Магнезият играе важна роля в нашия енергиен баланс и в повече от 325 известни ензимни процеси. На човешкото тяло,
така както водата и кислорода, напълно естествено му е необходим магнезий всеки ден, тъй като не разполага с
подходяща система за "складиране" на този минерал.
Състав/съдържание: MgCl230%, желиращ агент - нишесте на Хидрокси пропил фосфат, чиста вода и микроелементи от
дъното на древното море(MgSO4,KCI,NaCI,CaCI2,Br).
Начин на приложение: Нанесете бърху кожата и разнесете. За максимален ефект, препоръчваме да престои върху
кожата възможно най-дълго, преди измиване или изплакване. В случай на наранена кожа, гелът може да предизвика
парене. За хора с чувствителна кожа препоръчваме да се направи тест за поносимост, като се нанесе малко количество
гел върху по-малко чувствителна зона, напр. задната част на ръката.
Максимална препоръчителна дневна доза - 5мл. Да не се превишава препоръчителната дневна доза. Да се пази от
контакт с очите и от малки деца.
http://obiavidnes.com/obiava/71970/magneziev-gel

Бензинова резачка - Моторен трион ВИКИ - 75 лева
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя, здрава метална конструкция и странично
обтягане на веригата. Снабдена е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно с
ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително намаляване на вибрациите. Регулируема

Страница 68/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

маслена помпа и пластмасов въздушен филтър с дълъг живот. Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане,
един цилиндър. Обем двигател: 53 куб. см. Мощност: 3 конски сили Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални
обороти: 12000 об./мин. Дължина на шината: 40 см. Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово
масло/ Обем бензинов резервоар: 500 мл Обем маслен резервоар: 250 мл Тегло: 5.2 кг
http://obiavidnes.com/obiava/71969/benzinova-rezachka---motoren-trion-viki---75-leva

Магнезиево олио
Описание: Магнезиевото олио на AboPharma се произвежда от бишофит - ултрачиста, силно конецентрирана форма на
магнезиев хлорид (Magnesium Chloride Hexahydrate - MgCI2.6H2O). Добива се на 1600м. дълбочина директно от земните
недра. Той е чист, натурален козметичен продукт, компенсиращ дефицита на магнезий в организма.
Предназначение: Магнезиевото олио е ефективно средство за повишаване на магнезивите нива в организма, при
трансдермална терапия с магнезий, мускулни крампи, екзема, псориазис, брадавици, кокоши трън, разширени вени и
спортни травми, плексит /шийно-раменен и кръсто-поясен/, като подобрява кръвообращението и улеснява движението в
блокираната зона. Подходящ при диабетна невропатия и Фибромилагия (мускулни и ставни болки, хронична умора,
напрежение в музкулите, сухожилията и ставите).
Състав/Съдържание: MgCl231%, чиста вода и микроелементи от дъното на древното море(MgSO4, KCI,NaCI,CaCI2,Br).
Начин на приложение: Нанесете върху кожата и разнесете. За максимален ефект, препоръчваме да престои върху
кожата възможно най-дълго. При по-чувствителна кожа преди намазване да се разреди с равни части вода. Намазва се
кожата и се разтрива, като се оставя да изсъхне на въздуха. Не е необходимо допълнително измиване или изплакване. Ако
при прилагане усетите парене или сърбеж по кожата можете да избършете намазания участък с намокрена с вода
кърпа, а после със суха кърпа. В случай на наранена кожа, олиото може да предизвика парене.
Максимална препоръчителна дневна доза - 5мл. да не се превишава препоръчителната дневна доза. Да се пази от контакт
с очите и от малки деца.
http://obiavidnes.com/obiava/71968/magnezievo-olio

3 киловата монофазен генератор за ток
Предлагаме на Вашето внимение нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток с вградена
платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението и автоматичен предпазител против претоварване
на генератора.
Постоянно отдадена мощност - 3 kW.Материал: мед/ротор и статор/.Въздушно охлаждане.Двигател: GX360.Пълно
копие на HONDA( 7 HP конски сили).Работна честота: 50 Hz.Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator /

Запалване: Генератора е оборудван с акумулатор, дистанционно управление и магнетен стартер. Има 2 броя изходи за
220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB.
Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см.
Тегло- 46кг.
http://obiavidnes.com/obiava/71967/3-kilovata-monofazen-generator-za-tok

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена:
10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71966/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik
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Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71965/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Мидланд ООД - Швейцарски смазочни продукти
Качествени смазочни продукти от Швейцария на най-добри цени! Мидланд ООД търси търговски представители в
цялата страна! В модерния завод на компанията се разработват и произвеждат високотехнологични синтетични,
полусинтетични и минерални моторни, трансмисионни и хидравлични масла за МПС (леки, лекотоварни автомобили и
мотоциклети), тежкотоварни автомобили, строителни, селскостопански и индустриални машини, както и
допълнителни продукти за тяхната поддръжка като греси, антифризи, добавки (горивни подобрители, прочистващи,
уплътняващи, против износване) и спрейове.
Офис София: Адрес: гр. София, п.к. 1574, район “Слатина” ул. ”Иван Димитров - Куклата” № 15 (в сградата на Хотел
007).
Тел.: +359 2 441 42 41; +359 885 13 73 91; +359 878 13 73 92 .
Skype: midland.sofia
http://obiavidnes.com/obiava/71964/midland-ood---shveycarski-smazochni-produkti

750GB
750GB, WD Blue, SATA 6Gb/s, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/71963/750gb-wd-blue-sata-6gbs-5400rpm-8mb-25-635-cm

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/71962/30-50-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/71961/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Балатуми, мокети
Различни видове балатуми, мокети, ламиниран паркет, трислоен паркет.
http://obiavidnes.com/obiava/71960/balatumi-moketi
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Ремонт битови уреди. Ремонт електро инсталации
Фирма Радивоев ЕООД извършва:
- Изграждане, поддържане и ремонт на ел. инсталации в жилищни сгради;
- Изграждане, поддържане и ремонт на слаботокови инсталации в жилищни сгради;
- Ремонт на битови уреди
http://obiavidnes.com/obiava/71959/remont-bitovi-uredi-remont-elektro-instalacii

Печат визитки и фактури
Принт Експрес 2001 ООД е създадена през 1997 г. в гр. София. За 16 години на българския рекламен пазар, фирмата се е
доказала като професионален изпълнител на рекламни продукт (печат, визитки, фактури). Разполагаме с пълен затворен
цикъл за изпълненито им.
Ние разполагаме със съвременна техника за офсетов и дигитален печат, с качество, задоволяващо и най-капризния вкус.
Електронната ни база данни показва, че сме работили и работим с над 28 000 клиенти в страната и чужбина.
В нашият офис на ул. Люлин планина 17 ще бъдете посрещнати и обслужени бързо и качествено. Ще получите идеи и
проекти за рекламата на вашата дейност(печати, визитки, фактури и др.) – изготвени професионално.
http://obiavidnes.com/obiava/71958/pechat-vizitki-i-fakturi

Бъндела Genius - колони SW 2.1 360+поставка за охлаждане NB STAND 280
Бъндела Genius - колони SW 2.1 360+поставка за охлаждане NB STAND 280
http://obiavidnes.com/obiava/71957/byndela-genius---koloni-sw-21-360postavka-za-ohlajdane-nb-stand-280

Балатуми, мокети, ламиниран паркет, трислоен паркет
Различни видове балатуми, мокети, ламиниран паркет, трислоен паркет.
http://obiavidnes.com/obiava/71956/balatumi-moketi-laminiran-parket-trisloen-parket

УРЕД ПРОГОНВАЩ ХЛЕБАРКИТЕ **от 46 на 28 лв.!
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН УРЕД COCKROACH EXPELLERS
ПРОГОНВАЩ ХЛЕБАРКИТЕ
** НЕОБХОДИМ ЗА ВСЕКИ ДОМ, МАГАЗИН, РЕСТОРАНТ, ХОТЕЛ и др.!
** РАЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ХЛЕБАРКИТЕ, БЕЗ
КОНСУМАТИВИ И ОБСЛУЖВАНЕ!
** ВКЛЮЧВАТЕ УРЕДА В КОНТАКТ И ЗАБРАВЯТЕ ЗА ПРОБЛЕМА!
Домът е пълен с хлебарки, което е неприятно, но вече има трайно решение на този проблем!
Предлага се най-новото революционно устройство използващо съвременна технология на електромагнитните импулси.
Те се предават чрез окабеляването по стените в помещението и по този начин достигат до местата, където живеят и
се размножават неприятните вредители и ги прогонват завинаги.
Генерираните от устройството високочестотни електромагнитни вълни правят средата дискомфортна за
хлебарките и ги прогонват от помещенията с обща площ до 100 кв. м.
Устройството се включва в ел.контакт и забравяте за неприятния проблем. То денонощно ще защитава дома,
ресторанта или дадени помещения от неприятната напаст на хлебарките.
Предлаганото устройство е от най-ефективните средства да се отървете завинаги от неприятната напаст на
хлебарките, като максималният ефект се постига след 2-3 седмици, тъй като размножителния период на хлебарките е
няколко седмици.
При включване на уреда в ел.контакт светва червената глимб лампа означаваща, че уредът е захранен. В горния край на
уреда има плъзгащ се бутон, който включва устройството и лявата зелена глимб лампа започва да мита.
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Устройството е напълно безвредно за домашните любимци, без необходимост от обслужване и консумативи.
Уредът е с размери: Ф100 мм 50+35 мм, тегло 160 гр. и мощност само 3-9 W, т.е. почти не консумира ток!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай.
ЦЕНА: 28 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супермаркет Европа)
или по куриер на фирма Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,90 лв., до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/71955/ured-progonvasht-hlebarkite-ot-46-na-28-lv

Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
ХИТ на СВЕТОВНИЯ ПАЗАР ЗА ДЕТСКИ и ТИНЕЙДЖЪРСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ !!!
Нека Вашето дете бъде сред първите !
Преодолейте гравитацията !
Идеален подарък за Вашето дете ! Автомобилчето се движи с еднакъв успех по вертикални стени,
стъкла, огледала и всичко друго, за което се сетите
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/71954/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

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.;
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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/71953/detoksikator

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/71952/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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.
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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
Цена 450 лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/71951/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Колони Genius Genius SP-I250G
Колони Genius Genius SP-I250G, Black - компактни геймърски колонки, USB, литиева батерия, 6W
http://obiavidnes.com/obiava/71950/koloni-genius-genius-sp-i250g

Philips 2.1 мултимедийни колонки
Philips 2.1 мултимедийни колонки, музикална мощност 10W
http://obiavidnes.com/obiava/71949/philips-21-multimediyni-kolonki

Ефективна комуникация с Leadership.BG
Блог за лидерство, развитие на човешкия потенциал и изграждане на сплотени и мотивирани екипи.
http://obiavidnes.com/obiava/71948/efektivna-komunikaciya-s-leadershipbg

Philips 2.1 мултимедийни ко лонки
Philips 2.1 мултимедийни ко лонки, музикална мощност 30W RMS output
http://obiavidnes.com/obiava/71947/philips-21-multimediyni-ko-lonki

TP-LINK TL-WN727N
TP-LINK TL-WN727N, 150Mbps, Wireless-N USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/71946/tp-link-tl-wn727n

Слушалки с микрофон Genius HS-G530 - геймърски слушалки с микрофон
Слушалки с микрофон Genius HS-G530 - геймърски слушалки с микрофон, въртящи се и сгъваеми наушници, регулируема
лента за глава, регулиране силата на звука
http://obiavidnes.com/obiava/71945/slushalki-s-mikrofon-genius-hs-g530---geymyrski-slushalki-s-mikrofon
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Samsung MLT-D119S Black Toner
Samsung MLT-D119S Black Toner
http://obiavidnes.com/obiava/71944/samsung-mlt-d119s-black-toner

Bitdefender Antivirus Plus 2013 1 потребител 3 години
Bitdefender Antivirus Plus 2013 1 потребител 3 години
http://obiavidnes.com/obiava/71943/bitdefender-antivirus-plus-2013-1-potrebitel-3-godini

Bitdefender Antivirus Plus 2013 5 потребители 1 година
Bitdefender Antivirus Plus 2013 5 потребители 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/71942/bitdefender-antivirus-plus-2013-5-potrebiteli-1-godina

Bitdefender Antivirus Plus 2013 5 потребители 2 години
Bitdefender Antivirus Plus 2013 5 потребители 2 години
http://obiavidnes.com/obiava/71941/bitdefender-antivirus-plus-2013-5-potrebiteli-2-godini

GF GT 630
GF GT 630, 2GB Gigabyte N630D3-2GL, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/71940/gf-gt-630

15.6" (39.62 cm) ACER V5-573G-74508G1Taii
15.6" (39.62 cm) ACER V5-573G-74508G1Taii, черен, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, IPS панел,
FULL HD LED Display & GeForce GT 720M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/71939/156-3962-cm-acer-v5-573g-74508g1taii

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/71938/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/71937/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

15.6" (39.62 cm) ACER V5-573PG-74508G1Taii
15.6" (39.62 cm) ACER V5-573PG-74508G1Taii, четириядрен Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен мулти-тъч HD
LED Display & GeForce GT 720M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Windows8, 2.2kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/71936/156-3962-cm-acer-v5-573pg-74508g1taii

15.6" (39.62 cm) Lenovo G500 59-399238
15.6" (39.62 cm) Lenovo G500 59-399238, черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4 GHz, HD LED Display & AMD HD
8570M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB & 8GB SSD, USB3.0, Windows8, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/71935/156-3962-cm-lenovo-g500-59-399238

Екопелети
Екопелети на склад Варна
чували 15кг.- 4,95лв/бр.
088 78 80 323
http://obiavidnes.com/obiava/71934/ekopeleti

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-392196
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-392196, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce
610M 1GB (HDMI), 6GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/71933/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-392196

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
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/71932/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

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/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

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

Страница 77/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

-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/71931/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

15.6" Lenovo G500 2020M 2.4GHz
15.6" Lenovo G500 2020M 2.4GHz, 8570 2GB, 4GB, 1TB+8GB SSHD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Metal Black
http://obiavidnes.com/obiava/71930/156-lenovo-g500-2020m-24ghz

15.6" Lenovo G500 i3-3110M 2.4GHz
15.6" Lenovo G500 i3-3110M 2.4GHz, 8570 2GB, 4GB, 1TB+8GB SSHD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Metal Black
http://obiavidnes.com/obiava/71929/156-lenovo-g500-i3-3110m-24ghz

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
http://obiavidnes.com/obiava/71928/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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.
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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
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/71927/nemski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

ДЖЕМ И ДЖЕМ
ДЖЕМ И ДЖЕМ е производител от 18 г. в областта на плодово-желираните консерви. Серия конфитюри, плодови сладка
с парченца, плодови заготовки за сладкарството, Розов еликсир, Билков еликсир. Контакти: 032/673344,
www.jamandjam.com, Пловдив, ул. Димитър Талев 164.
http://obiavidnes.com/obiava/71926/djem-i-djem

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,
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
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71925/razgovoren-angliyski

Царски Билки Натурален Бългрски продукт 250 ml. – 19 лв. * Green Master
Царски Билки Натурален Бългрски продукт 250 ml. – 19 лв. * Green Master
Tройното действие на „Царски билки“, които съдържат :
Rhodiola & Ginkgo complex - активира собствените регенеративни способности на организма, имуномодулатор,
антиоксидант, адаптоген, антистрес.
Подобрява кръвообрaщението, паметта, клетъчното хранене, обменните процеси, доставката на кислород. Препятства
тробмо образуването и разширява биохимичните способности на организма.
Пчелен мед - за допълнително активиране на биологичната активност на вложените природни продукти, съвършен
природен консервант, източник на повече от 400 биологично активни компоненти с природен произход, гарантиращ
течната форма на продуктите за максимална усвояемост и ефективност.
Комплекс от специфично действащи лечебни растения - в зависимост от основното предназначение на продукта и
необходимостта от подобряване функциите на определени органи и системи са подбрани най-добрите билки от
българската природна съкровищница. Почувствайте истинската доза здраве, с новите продукти предлагани от Green
Master.
Маг. Фарм. Никола Мадгалджиев е разработил оригинални рецепти от български билки, лечебни растения и мед.
Добре подбрани те имат насоченост към честите наши болежки.
Царски Билки за Съня
Царски Билки за Мъжа
Царски Билки за Детето
Царски Билки за Жената
Царски Билки Детоксин
Царски Билки за Нервната с-ма
Царски Билки за Имунната с-ма
Царски Билки за Идеална Фигура
Царски Билки за Дихателната с-ма
Царски Билки за Кръвоносната с-ма
Царски Билки за Истинско удоволствие
Царски Билки за Храномилателната с-ма
Царски Билки за Опорно - двигателната с-ма
Царските билки се предлагат в разфасовка от 250 мл. - 19.90 лв./ бр.
Вие изберете от какво имате нужда !
За повече информация :
0899 942 557
http://www.megashop-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/71924/carski-bilki-naturalen-bylgrski-produkt--250-ml--19-lv--green-master

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.
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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/71923/podgotovka-za-izpiti--ielts-toefl-fce

Болгарский язык для иностранцев
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/71922/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev
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Корпоративно обучение по английски, български, немски, руски
Езикова школа Абилити организира чуждоезиково обучение по:
английски,
български език за чужденци,
немски,
френски,
руски.
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали, така и във вашия офис.
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи, много добре подготвени професионалисти за преподаватели, аудио и видео уроци,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист.
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти, в която влиза цената на учебните материали.
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат.
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти, юристи, застрахователи, медици, хотелиери.
За повече информация:
Офис: София, кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32, бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87, 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71921/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski-nemski-ruski

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/71920/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/71919/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/71918/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/71917/sigurna-rabota

15.6" Lenovo G500s i3-3120M 2.5GHz
15.6" Lenovo G500s i3-3120M 2.5GHz, GT720 2GB, 4GB, 1TB+8GB SSHD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, Metal Red
http://obiavidnes.com/obiava/71916/156-lenovo-g500s-i3-3120m-25ghz

VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI)
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
Заповядайте на:
20 и 21 ноември - 19:15 часа
(резервна дата 22 ноември 19:15 ч.)
Моля, желаещите да заявят участието си предварително, тъй като местата са ограничени!
http://obiavidnes.com/obiava/71915/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi

Мазилка
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД изпълнява професионално полагане на гипсова мазилка,варо-циментова мазилка,циментова
замазка,торкрет мазилка за укрепване на стари сгради,топлоизолация,прахово боядисване.Фирмата разполага със
собствени монофазни и трифазни машини за мазилка и замазка,скеле за топлозолация и торкрет машини.Специалисти с
дългогодишен опит в строителството професионално изпълняват всеки задатен проект.Фирмата залага на доказани на
пазара строителни материали съобразени с изискванията и очакванията на нашите клиенти и гарантира желания краен
резултат.ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ!
http://www.danevstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/71914/mazilka

Жирова къща - къща под наем в Родопска област
Това е Кипра вила под наем в Родопите. Жирова къща е позиционирана в китното селце Жребичко. Къщата за гости е
построена напълно в стил от Възрождението и предоставя на своите посетители уют. Тя разполага уникално
обзаведена механа, три спални за отмора, и страхотен двор. Вила за гости ”Жирова къща” е закътана в прохладната
българска планина. Приятно място в Родопа планина за отдих. Добре сте ни дошли!
http://obiavidnes.com/obiava/71913/jirova-kyshta---kyshta-pod-naem-v-rodopska-oblast

15.6" Lenovo U510 i3-3217U
15.6" Lenovo U510 i3-3217U, GT720 2GB, 4GB, 1TB HDD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, Silver
http://obiavidnes.com/obiava/71912/156-lenovo-u510-i3-3217u

Lenovo G500 15.6" 1005M 1.9GHz
Lenovo G500 15.6" 1005M 1.9GHz, 4GB, 1TB HDD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Metal Black
http://obiavidnes.com/obiava/71911/lenovo-g500-156-1005m-19ghz

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/71910/30-50-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/71909/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/71908/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Lenovo G500 15.6" 2020M 2.4GHz
Lenovo G500 15.6" 2020M 2.4GHz, 4GB, 1TB+8GB SSHD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Metal Black
http://obiavidnes.com/obiava/71907/lenovo-g500-156-2020m-24ghz

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/71906/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
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http://obiavidnes.com/obiava/71905/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/71904/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/71903/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/71902/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

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: 01.12.2013г.
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
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Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/71901/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

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/71900/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/71899/kurs-po-italianski-ezik--b1

Съботен курс по италиански език
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка събота от 14.00 до 17.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
07.12.2013г
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/71898/syboten-kurs-po-italianski-ezik

Lenovo G500 15.6" 2020M 2.4GHz
Lenovo G500 15.6" 2020M 2.4GHz, 4GB, 1TB HDD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Black
http://obiavidnes.com/obiava/71897/lenovo-g500-156-2020m-24ghz

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
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Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/71896/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/71895/sigurna-rabota

Lenovo G500s 15.6" i5-3230M 2.6GHz to 3.2GHz
Lenovo G500s 15.6" i5-3230M 2.6GHz to 3.2GHz, GT720 2GB, 4GB, 1TB+8GB SSHD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, Metal
Red
http://obiavidnes.com/obiava/71894/lenovo-g500s-156-i5-3230m-26ghz-to-32ghz

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/71893/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-razberete-istinata

Lenovo G500s 15.6" i7-3612QM up to 3.1GHz
Lenovo G500s 15.6" i7-3612QM up to 3.1GHz, GT720 2GB, 6GB, 1TB+8GB SSHD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, Metal Red
http://obiavidnes.com/obiava/71892/lenovo-g500s-156-i7-3612qm-up-to-31ghz
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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/71891/30-50-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/71890/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/71889/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Lenovo G505s 15.6" A8-4500M up to 2.8GHz
Lenovo G505s 15.6" A8-4500M up to 2.8GHz, 8570 2GB, 4GB, 1TB HDD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, 6cell, Black
http://obiavidnes.com/obiava/71888/lenovo-g505s-156-a8-4500m-up-to-28ghz

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.
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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/71887/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

йонизатори Озонотор за въздух и вода
БГ магазин разполага с богата гама уреди за вашия дом и офис
Осигурете си глътка свеж и чист въздух с нашия въздухоочестител.
"БГ магазин" поддържа налични пречиствател на въздух с йонизатор, озонатор, UV бактерицидна лампа,
НЕРА и Е.S.Р. филтър и дистанционно управление. Ние предлагаме и два модела квантов анализатор за
проверка на здравословното състояние, чрез компютърна диагностика.
Подарете си спокоен живот с тези уреди или здраве и красота с някой от продуктите на
"Sanct Bernhard" - КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ.
Очакваме Вашите поръчки!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/71886/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
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/71885/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

Тренажор за коремни преси AB ROCKET
Тренажор за коремни преси AB ROCKET

Страница 89/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

"AB ROCKET" е революционен уред, който подпомага тренировката на долните, горните, средните и страничните
коремни мускули.
Въртящите се масажиращи възглавнички осигуряват комфортна опора за гърба, врата и кръста и масаж по време на
тренировка!
Коремните преси стават забавни и ефективни. По време на тренировка вазглавничките масaжират вашия гръбнак.
Перфектен помощник за пилатес. Удвоява ефективността на коремните преси.
1. Обособява твърд и плосък корем ;
2. Оформя талията за кратко време ;
3. Намалява напрежението в раменете, врата и шията ;
4. Подобрява всички коремни мускули;
5. Тренира цялостно коремните мускули ;
6. Намалява сантиметри от талията ;
7. Оформя фигурата ;
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/71884/trenajor-za-koremni-presi-ab-rocket

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
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/71883/energopestyavashto--tok

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
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ФИРМИ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
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.
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/71882/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Мъже и жени до 55 год. за работа в Чешка Република
1.Данон (завод за кисело мляко) – заплата - 800 евро.
2.Месокомбинат - заплата 850 евро.
3.Пекарна - заплата 800 евро.
4.Строители (майстори) заплата 1300-1500 евро , общи работници - 800 евро.
5.Завод за шоколад - заплата 750 евро.
6.Складови работници - заплата 800 евро.
7.Камериерки – заплата 850 евро.
8.Склад за зеленчуци и плодове - заплата 750 евро.
9.Цех за сандвичи , жени – заплата 800 евро.
9.Фабрика за пастет - заплата 800 евро.
10.Оранжерий - заплата 850 евро.
11.Складове на Пенни Маркет , Билла , Алберт , Теско – заплата 900 евро (само мъже от 20-30г.)
12.Сладкарски цехове (жени) - заплата 850 евро
13.Лаковна(бовджийски цех) мъже до 50год. - заплата 1000 евро
14.Птицекладница - заплата 800 евро
15.Леярна – заплата 1100 евро
16.Фабрика за производство на парфюми (жени и семейства) - заплата 800 евро
17.Фабрика за бисквити (жени и семейства) – заплата 700 евро
18.Завод на Шкода – заплата 900 eвро
19. Селско стопанство и животновъдство – заплата 850 евро
20. Пивоварен з-д „ Козел „ – заплата 900 евро.
21. Електрокаристи ( може и без опит ) – заплата 1100 – 1200 евро
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НЕ СЕ ИЗИСКВА ОПИТ И ВЛАДЕЕНЕТО НА ЕЗИК.
ОСИГУРЕНА КВАРТИРА ( КЪМ НЯКОИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ Е БЕЗПЛАТНА ) , ТРУДОВ ДОГОВОР , ЗДРАВНИ И
СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ.
Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр (40 -60 евро)
Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Всички здравни и социални осигуровки, пълен трудов
договор са за сметка на работодателя..
Настаняване в квартира тип двустайни апартаменти или къща , Двама души в стая с ползване на общи помещения баня,
тоалетна и кухня.
Консумативите са за сметка на работодателя.
За повече информация може да се обадите на посочения телефон
http://obiavidnes.com/obiava/71881/myje-i-jeni-do-55-god-za-rabota-v-cheshka-republika

Lenovo G700 17.3" HD+ i5-3230M 2.6GHz to 3.2GHz
Lenovo G700 17.3" HD+ i5-3230M 2.6GHz to 3.2GHz, GT720 2GB, 6GB, 1TB+8GB SSHD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam,
6cell, Metal Black
http://obiavidnes.com/obiava/71880/lenovo-g700-173-hd-i5-3230m-26ghz-to-32ghz

e vestnik.com - българските вестници
Всички любими Вестници можете да намерите тук, Вестници,e вестник, ежедневници, vestnici,24 часа,труд,дневник
,новинар,сандарт,теграф и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/71879/e-vestnikcom---bylgarskite-vestnici

Lenovo Z510 15.6" i5-4200M up to 3.1GHz
Lenovo Z510 15.6" i5-4200M up to 3.1GHz, GT740 2GB, 8GB, 1TB HDD, DVD, Backlit KBD, HDMI, WiFi, BT, HD cam,
Chocolate
http://obiavidnes.com/obiava/71878/lenovo-z510-156-i5-4200m-up-to-31ghz

Lenovo Z510 15.6" Pentium 3550M 2.3GHz
Lenovo Z510 15.6" Pentium 3550M 2.3GHz, GT740 2GB, 4GB, 1TB HDD, DVD, HDMI, WiFi, BT, HD cam, Chocolate
http://obiavidnes.com/obiava/71877/lenovo-z510-156-pentium-3550m-23ghz

Logitech Stereo Headset H110
Logitech Stereo Headset H110
http://obiavidnes.com/obiava/71876/logitech-stereo-headset-h110

Prestigio MultiPhone 3540 DUO
Prestigio MultiPhone 3540 DUO, черен, GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 3.5" (8,89 cm) капацитивен дисплей, MT6575 1.0
GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 3.2Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/71875/prestigio-multiphone-3540-duo

Транспортни услуги с бус
Транспортни услуги с бус
0887823404
http://obiavidnes.com/obiava/71874/transportni-uslugi-s-bus

Prestigio MultiPhone 5044 DUO
Prestigio MultiPhone 5044 DUO, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) IPS капацитивен мулти-тъч екран,
четириядрен Cortex A7 1.2 GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 2.0Mpix camera, bluetooth,
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Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/71873/prestigio-multiphone-5044-duo

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА 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
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71872/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

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/71871/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
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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/71870/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/71869/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/71868/sigurna-rabota

"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
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
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http://obiavidnes.com/obiava/71867/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Курсове по счетоводство и планиране
„Двустранно счетоводство”, „Едностранно счетоводство”,„Оперативни счетоводители”,„Счетоводство
мениджъри”,„Счетоводство за самоосигуряващите се”,„Законните разходи на малките фирми”,„Как
предотвратявате измамите в счетоводството” и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Ние правим счетоводството лесно и разбираемо за всички.

за
да

http://obiavidnes.com/obiava/71866/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane

Искаш ли да разбереш от нас
„Как да разпределяш времето си”,„Че финансовата грамотност е необходимост без алтернатива”,„Как да изчистиш
речта си от паразитни думи”,„За тайните на успешното общуване”,„Как да се справиш със стреса”,„Как да станеш
богат човек”,„Да определиш и постигнеш целите си”,„Как освободиш творческото си мислене”, „Как се постига
емоционално равновесие” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/71865/iskash-li-da-razberesh-ot-nas

Ако не знаеш, научи от нас
„За практиката на хранителните добавки”,„За квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни
добавки”,„Как да защитиш на личната си интелектуална собственост”,„За какво да внимаваш при постъпване на
работа”,„Къде са пропуските на шефа и какво негово може да стане твое”,„Какво да си вземеш от фирмата, когато
напускаш или те уволнят”,„Как да се обличаш за офиса”,„Как да се държиш и възпитаваш детето си” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/71864/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

Практични и полезни обучения за бизнеса
„Тънкости при рекламирането в Интернет”,„Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите”,„Какво
трябва да направим, когато напуска ключов служител”,„Безплатната реклама в Интернет”,„Комуникации и
етикет”,„Конфликти и управление на конфликтите в организацията”,„Кризисен PR за малкия и среден
бизнес”,„Невербални комуникации”, „Комуникацията и етикета в бизнеса”,„Ползите от дезинформацията”,„PR за
малкия и среден бизнес” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/71863/praktichni-i-polezni-obucheniya-za-biznesa

Коледен заем - време е за подаръци!!
Коледен заем - време е за подаръци!!
Кандидатстване онлайн - http://koleda.tk/
http://obiavidnes.com/obiava/71862/koleden-zaem---vreme-e-za-podaryci
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ПРОДАВАМ ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА КАБЕЛИ ТЕЛ ВЪЖЕТА
продавам подаващо устройство за кабел тел въжета конци-Продавам подаващо устройство за навиване на тел въже
кабел конци Българско производство състояние чисто ново степени за регулиране на оборотите размер ф 30 мм на
вала-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/71861/prodavam-podavashto-ustroystvo-za-kabeli-tel-vyjeta

Специализирани обучения за мениджъри и предприемачи
„Разработване и управление на проекти”,„Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна”,„Управление на риска”,„Бизнес комуникации и кореспонденция” ,„Счетоводство за мениджъри”,„Как да
предотвратявате измамите в счетоводството”,„Финансова етика” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/71860/specializirani-obucheniya-za-menidjyri-i-predpriemachi

„Бред Кооп Павликени” ЕАД
БРЕД КООП ПАВЛИКЕНИ продава разнообразни хлябове включително Пикантен, Царевичен и управлява своя пекарна за
закуски, кифли с мармалад, баници, джоб. Павликени, бул. Руски 21, 0888154069.
http://obiavidnes.com/obiava/71859/bred-koop-pavlikeni-ead

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИЗКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ
!!!!!!!!!!!!
”ЕКОАГРО” Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Горна
Оряховица, общ. В.Търново, общ.Сухиндол, общ. Лясковец, общ.Полски Тръмбеш
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане веднага на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на документи !
Компетентно правно обслужване при покупко-продажба.
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
За контакт: ОФИС-0887512663-Петрова, e-mail: ekoagro@abv.bg
0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/71858/oblast-veliko-tyrnovo---izkupuva-zemedelski-zemi---nay-visoki-ceni-

Изгодни самолетни полети до Виена, Австрия
Изгодни самолетни полети до Виена, Австрия
Предлагаме индивидуално за Вас Евтини самолетни билети до Виена на цени стартиращи от 99лв.!
С авиокомпания България еър, Austrian Airlines, Air Berlin,!
РЕЗЕРВИРАЙТЕ СЕГА! НА ТЕЛЕФОН 02439 50 41 WWW.CENISAMOLETNIBILETI.COM
http://obiavidnes.com/obiava/71857/izgodni-samoletni-poleti-do-viena-avstriya

”ЕКОАГРО” Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО
”ЕКОАГРО” Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Горна
Оряховица, общ. В.Търново, общ.Сухиндол, общ. Лясковец, общ.Полски Тръмбеш
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане веднага на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на документи !
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Компетентно правно обслужване при покупко-продажба.
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
За контакт: ОФИС-0887512663-Петрова, e-mail: ekoagro@abv.bg
0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/71856/ekoagro-kupuva-zemedelski-zemi-v-oblast-veliko-tyrnovo

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землищата на обл.ПЛЕВЕН и обл.ЛОВЕЧ
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землищата на обл.ПЛЕВЕН и обл.ЛОВЕЧ
-обл.ПЛЕВЕН–общ.Плевен, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Белене, общ.Кнежа, общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия,
общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Никопол, общ.Червен Бряг.
-обл.ЛОВЕЧ-общ.Ловеч, общ.Летница, общ.Угърчин, общ.Луковит
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане на договорената сума на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на необходимите документи за сделката.
Компетентно правно обслужване при покупко-продажба.
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
За контакт: ОФИС - 0887512663-Петрова
0878229309 и 0889229309 –Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/71855/kupuva-zemedelski--zemi-v-zemlishtata-na-oblpleven-i-obllovech

Купува ГОРИ в област ЛОВЕЧ
Купува ГОРИ в област ЛОВЕЧ - общ.Ловеч, общ.Летница, общ.Угърчин, общ.Луковит
Плащам на декар или на кубик /позволително.
ЦЕНА СЛЕД оглед на място с GPS в зависимост от големината на имота, състав, наклон, бонитет, и местонахождение.
Изготвям всички документи!
За контакт: 0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/71854/kupuva-gori--v-oblast-lovech

Специализирани обучения за малкия и среден бизнес
„Мениджмънт на селския туризъм”,„Предприемачество и мениджмънт”,„Разработване и управление на инвестиционен
проект”,„Планиране и разработване на бизнесплан”, „Рекламата на малката и средна фирма”,”Успешно развитие на
малък и среден магазин”, „Бизнес комуникации и кореспонденция”,„Подбор и оценка на персонала в малката и средна
фирма” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/71853/specializirani-obucheniya-za-malkiya-i-sreden-biznes

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в Северна България
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ПЛЕВЕН, обл.ЛОВЕЧ, общ.СЕВЛИЕВО, обл.ВРАЦА, обл.РУСЕ
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Цената определяме в зависимост от землището, големината на имота, категорията на имота.
Заплащане веднага на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на документи !
Компетентно правно обслужване при покупко-продажба.
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
За контакт: ОФИС - 0887512663-Петрова, e-mail: ekoagro@abv.bg
0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/71852/kupuva-zemedelski-zemi--v-severna-bylgariya

Страница 97/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

Платено професионално дистанционно обучение
„Бизнес – услуги”,„Сътрудник в малък и среден бизнес”,„Офис–мениджър”,„Офис–секретар”,„Икономика и
мениджмънт”,„Посредник
на
трудовата
борса”,„Сътрудник
социални
дейности”,„Еколог”,„Хотелиерство”,„Ресторантьорство”,„Туризъм” и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Дистанционните обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
http://obiavidnes.com/obiava/71851/plateno-profesionalno-distancionno-obuchenie

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/71850/30-50-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/71849/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/71848/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Онлайн поръчки за превод на всички езици - за Стара Загора и страната - бързо и удобно за вас.
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални
документи във всички министерства, попълване на документи от и за чужбина, устни преводи при нотариус, бизнес
срещи, преговори, конференции, придружаване. Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2, офис 12 (до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
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е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/71847/onlayn-porychki-za-prevod-na-vsichki-ezici---za-stara-zagora-i-stranata---byrzo-i-

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/71846/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата , за да Ви освободим от юридическа,
финансова и солидарна отговорност.
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.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти с нас на тел:0897558320 0886346230 или на сайта ниhttp://kpd.ovo.bg/ за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/71845/pravna-kantora-legal-konsulting-izkupuvane-i-sydeystvie-za-firmi-sys-zadylje

Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата , за да Ви освободим от юридическа,
финансова и солидарна отговорност.
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
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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.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти с нас на тел:0897558320 0886346230 или на сайта ниhttp://kpd.ovo.bg/ за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/71844/pravna-kantora-legal-konsulting-izkupuvane-i-sydeystvie-za-firmi-sys-zadylje

Страхотен инверторен климатик Fuji Electric 12LMC
Fuji Electric 12LMC е страхотен инверторен климатик за отопление през зимата. Работният му диапазон в режим на
отопление е -15 градуса, което е перфектно за зимния сезон. Само с климатици Fuji Electric ще стоплите зимата на
страхотна цена и по най-икономичен начин. Доверете се на доказаното японско качество на климатици Fuji Electric и се
отоплявайте по-икономично от всякога!
http://obiavidnes.com/obiava/71843/strahoten-invertoren-klimatik-fuji-electric-12lmc

Предлагам тениски с готини щампи
Предлагам готини тениски, с които може да се похвалите, че участвате в SEO състезанието тази година или просто да
покачете
мил
жест
към
SEO
бранша.
Вижте
примерни
модели
на
интернет
страницата:
http://acer-pacer.com/zashto-acer/zashto-tryabva-da-kupim-acer-ot-wwwnotebookbg#teniska-acer
http://obiavidnes.com/obiava/71842/predlagam-teniski-s-gotini-shtampi

„Хляб и хлебни изделия” ООД
Обекти в района на Казанлък с хляб зарежда фирма ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ. разполага с производствени
възможности, собствена пекарна за хляб, здравословен хляб, сладки. За поръчки: ул. Козлодуй 84, 043163408.
http://obiavidnes.com/obiava/71841/hlyab-i-hlebni-izdeliya-ood

"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/71840/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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/71839/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/71838/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/71837/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
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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/71836/kurs-po-angliyski-ezik-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

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/71835/uskoreni--kursove-za-kandidat-gimnazisti

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/71834/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika

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;
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- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/71833/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:
- 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/71832/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/71831/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И
ФРЕНСКИ 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/71830/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

Страница 103/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

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/71829/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya

0882551735 Довършителни ремонти-качествени шпакловки
0882551735. фини и гипсови шпакловки, латекс, топлоизолация, обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване. гипсова мазилка, пръскана мазилка, минерални мазилки, гарантирано качество и корекност, разумни
цени. РАБОТИ СЕ БЪРЗО И ЧИСТО. майстор с дългодишна практика в строителството, качеството се вижда на
момента...
http://obiavidnes.com/obiava/71828/0882551735-dovyrshitelni-remonti-kachestveni--shpaklovki

"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
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/71827/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/71826/30-50-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/71825/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/71824/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

„Геохидродинамика” ЕООД
Специалист по проучване на подземни води преди ВиК дейности за гр. София е ГЕОХИДРОДИНАМИКА. Фирма за
хидроложки проучвания във ВиК строителството. Срещи на адрес ж-к Люлин 6, бл.611, вх.Б, ап.37, тел: 02/9279581,
0897999585, geohidrodinamika.com.
http://obiavidnes.com/obiava/71823/geohidrodinamika-eood

Целулес МД Новия вакуумен масажор
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
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масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/71822/celules-md---noviya-vakuumen-masajor

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
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71821/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

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
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71820/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.;

Страница 107/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

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
http://obiavidnes.com/obiava/71819/detoksikator

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/71818/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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,
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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/71817/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71816/nayser-dayser-kuhnensko-rende

jRweePhQXFkfIhEyxcz
Are you a student?, один два три, [url="
http://obiavidnes.com/obiava/71815/jrweephqxfkfiheyxcz

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
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
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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/71814/nemski-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/71813/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced:
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student. Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student.
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian.
• General Bulgarian course
• Business course
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• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech.
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months. The price for session is 20 levas.
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian.
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address: Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71812/bulgarian-for-foreigners

Корпоративно обучение по английски, български, немски, руски
Езикова школа Абилити организира чуждоезиково обучение по:
английски,
български език за чужденци,
немски,
френски,
руски.
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали, така и във вашия офис.
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи, много добре подготвени професионалисти за преподаватели, аудио и видео уроци,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист.
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти, в която влиза цената на учебните материали.
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат.
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти, юристи, застрахователи, медици, хотелиери.
За повече информация:
Офис: София, кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32, бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87, 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/71811/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski-nemski-ruski

10.1" Lenovo IdeaPad Miix IPS HD Multitouch Intel Atom Z2760 DualCore
10.1" Lenovo IdeaPad Miix 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
http://obiavidnes.com/obiava/71810/101-lenovo-ideapad-miix-ips-hd-multitouch-intel-atom-z2760-dualcore

10.1" Lenovo IdeaTab S6000 3G WiFi GPS BT4.0
10.1" Lenovo IdeaTab S6000 3G WiFi GPS BT4.0, Cortex A7 1.2GHz QuadCore, IPS 1280 x 800, 1GB DDR2, 16GB flash, SIM
slot, 5MP + 0.3MP cam, MicroSD up to 64GB, MicroUSB, Micro HDMI, Stereo speakers, Black
http://obiavidnes.com/obiava/71809/101-lenovo-ideatab-s6000-3g-wifi-gps-bt40

10.1" Lenovo IdeaTab S6000L WiFi BT4.0
10.1" Lenovo IdeaTab S6000L WiFi BT4.0, MediaTek 1.2GHz QuadCore, IPS 1280 x 800, 1GB DDR2, 16GB flash, HD cam,
MicroSD up to 64GB, MicroUSB, Stereo speakers, Black
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http://obiavidnes.com/obiava/71808/101-lenovo-ideatab-s6000l-wifi-bt40

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...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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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
– 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.

Страница 113/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

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

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
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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/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
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
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0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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маса, маска и чукче с четка, регулиране на напрежението 10-180А, монофазни/220V/, Захранваща мощност: 5,2 kVA,
Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.8 и 1.0 мм.Тегло – 25 кг,размери Д/Ш/В : 61/37/45см. Предназначен е
за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си габарит и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички
видове метал/ е удобен и за монтажни заварки. Разполагаме със специализиран гаранционен и следгаранционен сервиз.
*При покупка на 2 броя заваръчни апарати ПОЛУЧАВАТЕ бонус- напълно автоматична, 100 % соларна заваръчна
маска.Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953
760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/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 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
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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
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

Страница 121/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.11.2013

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

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

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
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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 !
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
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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
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
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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
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
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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
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