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ATI R9 270X
ATI R9 270X, 2GB, Gigabyte R927XOC-2GD, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/72693/ati-r9-270x

"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 !
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
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 ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/72725/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX301LA-C4003H +подарък чанта
13.3" (33.78 cm) Asus ZenBook UX301LA-C4003H +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, мулти-тъч
сензорен IPS панел, FULL HD LED Display (microHDMI & miniDP), 4GB, 128GBSSD , 2x USB3.0, Windows8, 1.4kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72692/133-3378-cm-asus-zenbook-ux301la-c4003h-podaryk-chanta

АГРОПО 2003 ЕООД
Една от фирмите за зърнопроизводство във великотърновска област е АГРОПО 2003. Тя осъществява продажба и
отглеждане на дадени житни култури, а именно царевица, пшеница, слънчоглед, овес и ечемик. Свържете се с фирмата:
село Дъскот , тел.: 088/9709617.
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http://obiavidnes.com/obiava/72724/agropo-2003-eood

15.6" (39.62 cm) Asus X550LB-XX013D
15.6" (39.62 cm) Asus X550LB-XX013D, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED Display & GeForce
GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72691/156-3962-cm-asus-x550lb-xx013d

15.6" (39.62 cm) Asus X550LB-XX016D
15.6" (39.62 cm) Asus X550LB-XX016D, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & GeForce GT 740M
2GB (HDMI), 6GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72690/156-3962-cm-asus-x550lb-xx016d

15.6" (39.62 cm) Asus X550LC-XX030D
15.6" (39.62 cm) Asus X550LC-XX030D, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display & GeForce GT 720M 2GB
(HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72685/156-3962-cm-asus-x550lc-xx030d

Мазачна машина
Машината е предназначена за мазане на детайли с жълто или бяло лепило . Специфично за нея е че тя е предназначена за
малки детайли или частично мазане от 5 - 30мм . Призведена в Италия .
Телефон за контакт 0888789767 и picasaweb.google.com/haker3
http://obiavidnes.com/obiava/72723/mazachna-mashina

15.6" (39.62 cm) Asus X550LC-XX031D
15.6" (39.62 cm) Asus X550LC-XX031D, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & GeForce GT 720M
2GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72681/156-3962-cm-asus-x550lc-xx031d

Задочен курс по класически масаж
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.)
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят и настаняване на работа за летния сезон.
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/72722/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Задочен курс по ноктопластика
Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.)Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят и настаняване на работа за летния сезон.GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/72721/zadochen-kurs-po-noktoplastika

17.3" (43.94 cm) Asus X750JB-TY020D
17.3" (43.94 cm) Asus X750JB-TY020D, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, HD+ LED Display &
GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/72680/173-4394-cm-asus-x750jb-ty020d

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1521V1EB)
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO Fit 15E (SVF1521V1EB), черен, двуядрен Intel Core i5 3337U 1.8/2.7 GHz, HD LED Display &
GeForce GT 740M 1GB (HDMI), 6GB, 1ТB, 2x USB3.0, Windows8, 2.5kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/72679/155-3937-cm-sony-vaio-fit-15e-svf1521v1eb

МАСТИЛО EPSON L110/L210/L300/L355//L550 Black ink bottle 70ml - №C13T66414A
МАСТИЛО EPSON L110/L210/L300/L355//L550 Black ink bottle 70ml - №C13T66414A
http://obiavidnes.com/obiava/72677/mastilo-epson-l110l210l300l355l550-black-ink-bottle-70ml---c13t66414a

ЗДРАВЕЙТЕ КАЗВАМ СЕ ПЕТЪР ИВАНОВ МЛАДО ТЪМНОКОСКО И МНОГО СЕРИОЗНО МОМЧЕ НА 27 ГОДИШЕН
ОТ ГРАД СОФИЯ ЛЮЛИН ЕДНО ДО МОДЕРНО ПРЕГРАДИЕ АКО ИМАШ ТЕРЕН ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 0896262713
0877637211 ТИП НА ОБЯВАТА МНОГО СПЕШНО СИ ТЪРСЯ СЕРИОЗНА И ДИСКРЕТНА ВРЪЗКА И ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ
ПОНЕ САМО СЪС ЕДНО МЛАДО СЛАДКО НЕЖНО И СИМПАТИЧО И НЕОПИТНО МОМИЧЕ ИЛИ СЪС ЕДНА
СЛАДКА НЕЖНА СИМПАТИЧНА И НЕОПИТНА ЖЕНА ЗА ПРИЯТНИ И МНОГО ХУБАВИ МОМЕНТИ ПРОСТО МИ СЕ
ИСКА САМО ДА ПРАВЯ ЛЮБОВ СЪС МОМИЧЕТА ИЛИ СЪС ЖЕНИ И ПРЕДЛАГАМ САМО СТАНДАРТНИ И
ВСЯКАКВИ ЛЮБОВНИ ПОЖЕЛАНИЯ ОБИЧАМ ДА ПРАВЯ СЕКС ЗА МНОГО ПО ДЪЛГО ВРЕМЕ САМО АЗ И ТИ
МИЛО АДАМ ТЪРСИ САМО ЕВА АКО ИМАТЕ ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ И ОДГОВОРИ МОЛЯ ЗА ПОВЕЧЕ ДИСКРЕТНА
ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖИТЕ ДИРЕКНО ТОЧНО ТУК НА ТАЗИ ОБЯВА ИЛИ САМО ЧУКНИ И ЩЕ ТИ
СЕ ОБАДЯ ДО НКЯКОЛКО МЕНУТИ ОЧАКВАМ ТЕ МИЛО КОТЕНЦЕ ОТ ПЕТЪР ИВАНОВ И МОЛЯ БЪДЕТЕ
ДИСКРЕТО ОБЯВАТА Е НАПЪЛНА СЕРИОЗНА ЗА СЕРИОЗНИ ДАМИ И ДАВАЙ
http://obiavidnes.com/obiava/72720/zdraveyte-kazvam-se-petyr-ivanov-mlado-tymnokosko-i-mnogo-seriozno-momche-na-27-g

МАСТИЛО EPSON L110/L210/L300/L355//L550 - Cyan ink bottle 70ml - №C13T66424A
МАСТИЛО EPSON L110/L210/L300/L355//L550 - Cyan ink bottle 70ml - №C13T66424A
http://obiavidnes.com/obiava/72672/mastilo-epson-l110l210l300l355l550---cyan-ink-bottle-70ml---c13t66424a

МАСТИЛО EPSON L110/L210/L300/L355//L550 Magenta ink bottle 70ml - №C13T66434A
МАСТИЛО EPSON L110/L210/L300/L355//L550 Magenta ink bottle 70ml - №C13T66434A
http://obiavidnes.com/obiava/72668/mastilo-epson-l110l210l300l355l550--magenta-ink-bottle-70ml---c13t66434a

МАСТИЛО EPSON L110/L210/L300/L355//L550 Yellow ink bottle 70ml - №C13T66444A
МАСТИЛО EPSON L110/L210/L300/L355//L550 Yellow ink bottle 70ml - №C13T66444A
http://obiavidnes.com/obiava/72667/mastilo-epson-l110l210l300l355l550-yellow-ink-bottle-70ml---c13t66444a

32" (81.28 cm) Sony KDL-32R421
32" (81.28 cm) Sony KDL-32R421, FULL HD LED, DVB-C/T, Motionflow XR 100Hz, 2x HDMI, USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/72665/32-8128-cm-sony-kdl-32r421

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI)
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
07 - 08 ДЕКЕМВРИ 2013

ОЩЕ БЕЗЦЕННИ НЕОБИКНОВЕНИ МОМЕНТИ...
Прочете още по темата:
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http://www.insighting.eu
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/72718/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi

Продавам парцел 960кв.м
Продавам парцел 960кв.м. в регулация на село Козарско, намира се на най-високото място на селото, до новопостроени
къщи. Цена 5000 евро
снимка: http://apollon.net/Gearth/18021-kozarsko-gearth1.jpg
GSM: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/72717/prodavam-parcel-960kvm

40" (101.60 cm) Sony KDL-40R470
40" (101.60 cm) Sony KDL-40R470, FULL HD LED, DVB-C/T, Motionflow XR 100Hz, 2x HDMI, USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/72663/40-10160-cm-sony-kdl-40r470

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/72715/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/72714/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/72713/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/72712/sigurna-rabota

0887232146,фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай
pvc дограма
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -о Цена: 3.00 лв.
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***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146 За контакт:
Град: София
Телефон: 0887232146
Цена: По договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/72711/0887232146fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--obryshtan

7" (17.78 cm) PRESTIGIO MultiPad 7.0 Prime+
7" (17.78 cm) PRESTIGIO MultiPad 7.0 Prime+
http://obiavidnes.com/obiava/72662/7-1778-cm-prestigio-multipad-70-prime

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

8" (20.32 cm)PRESTIGIO MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G
8" (20.32 cm)PRESTIGIO MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G
http://obiavidnes.com/obiava/72661/8-2032-cmprestigio-multipad-2-ultra-duo-80-3g

ПВЦ дограма за всеки офис и домакинство на ниски цени.
ПВЦ дограма за всеки офис и домакинство на ниски цени. Изработваме , монтираме и доставяма PVC дограма с профили
Рехау, Алуплсат и Вивапласт за София и региона .За вашата стара дограма ще се погрижим ние вие си изберете нова с
която да я сменим. Заявки и запитвания за дограма можете да направите на нашия сайт http://www.pvc-dogrami.com
http://obiavidnes.com/obiava/72710/pvc-dograma-za-vseki-ofis-i-domakinstvo-na-niski-ceni

ТОНЕР БУТИЛКА ЗА HP LJ P1505 - M1120 MFP/M1522 MFP/P1500/P1566/P1606 - Black - NEW
FORMULA PLUS - P№ CB436A/CE278A - T - Неоригинален Заб.: 80gr.
ТОНЕР БУТИЛКА ЗА HP LJ P1505 - M1120 MFP/M1522 MFP/P1500/P1566/P1606 - Black - NEW FORMULA PLUS - P№
CB436A/CE278A - T - Неоригинален Заб.: 80gr.
http://obiavidnes.com/obiava/72709/toner-butilka-za-hp-lj-p1505---m1120-mfpm1522-mfpp1500p1566p1606---black---n

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735
-ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
-ГИПСОВАШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ЗИДАРИЯ.
-ЗАМАЗКИ.
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-ЧАСНО ЛИЦЕ,МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
РАБОТИ СЕ ЧИСТО,БЪРЗО И КОРЕКНО.РАЗУМНИ ЦЕНИ....
А КАЧЕСТВОТО СИ ЛИЧИ НА МОМЕНТА.ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА....
http://obiavidnes.com/obiava/72708/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

ТОНЕР БУТИЛКА ЗА SAMSUNG ML 2160/2165/2168/SCX 3400/3405/SF 760/DELL B1160 - T Неоригинален заб.: 80gr.
ТОНЕР БУТИЛКА ЗА SAMSUNG ML 2160/2165/2168/SCX 3400/3405/SF 760/DELL B1160 - T - Неоригинален заб.: 80gr.
http://obiavidnes.com/obiava/72707/toner-butilka-za-samsung-ml-216021652168scx-34003405sf-760dell-b1160---t--

ТОНЕР БУТИЛКА ЗА LEXMARK - УНИВЕРСАЛЕН ТОНЕР E SERIES - P№ LEXUNIV-E Static Control - Неоригинален Заб.: 1 kg
ТОНЕР БУТИЛКА ЗА LEXMARK - УНИВЕРСАЛЕН ТОНЕР E SERIES - P№ LEXUNIV-E - Static Control - Неоригинален Заб.:
1 kg
http://obiavidnes.com/obiava/72705/toner-butilka-za-lexmark---universalen-toner-e-series---p-lexuniv-e---static-co

ТОНЕР БУТИЛКА ЗА SAMSUNG ML 2160/2165/2168/SCX 3400/3405/SF 760/DELL B1160 - Static
Control - Неоригинален заб.: 55gr.
ТОНЕР БУТИЛКА ЗА SAMSUNG ML 2160/2165/2168/SCX 3400/3405/SF 760/DELL B1160 - Static Control - Неоригинален
заб.: 55gr.
http://obiavidnes.com/obiava/72704/toner-butilka-za-samsung-ml-216021652168scx-34003405sf-760dell-b1160---sta

Haswell Core i7 4820K четири-ядрен (3.7/3.9 GHz Turbo Boost
Haswell Core i7 4820K четири-ядрен (3.7/3.9 GHz Turbo Boost, 10MB L3, LGA2011) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/72703/haswell-core-i7-4820k-chetiri-yadren-3739-ghz-turbo-boost

Haswell Core i7 4930K шест-ядрен (3.4/3.9 GHz Turbo Boost
Haswell Core i7 4930K шест-ядрен (3.4/3.9 GHz Turbo Boost, 12MB L3, LGA2011) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/72702/haswell-core-i7-4930k-shest-yadren-3439-ghz-turbo-boost

Haswell Pentium® G3430 дву-ядрен (3.3 GHz
Haswell Pentium® G3430 дву-ядрен (3.3 GHz, 3MB L3, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/72700/haswell-pentium-g3430-dvu-yadren-33-ghz

Ivy Bridge Core i5 3340 четири-ядрен (3.1/3.3 GHz Turbo Boost
Ivy Bridge Core i5 3340 четири-ядрен (3.1/3.3 GHz Turbo Boost, 6MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/72699/ivy-bridge-core-i5-3340-chetiri-yadren-3133-ghz-turbo-boost

ATI R7 240
ATI R7 240, 2GB, Gigabyte R724OC-2GI, PCI-E 3.0, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/72698/ati-r7-240

ATI R7 250
ATI R7 250, 1GB, Gigabyte R725OC-1GI, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/72696/ati-r7-250
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ATI R7 260X
ATI R7 260X, 2GB, Gigabyte R726XOC-2GD, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/72695/ati-r7-260x

ATI R9 270X
ATI R9 270X, 2GB, Gigabyte R927OC-2GD, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/72694/ati-r9-270x

"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 !
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
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/72689/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ - 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
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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 !
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
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/72688/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Национален портал за безплатни обяви. www.obiavitel.tk
Национален портал за безплатни обяви. Сайт за безплатно
публикуване на обяви за работа, обяви имоти, обяви за
автомобили, подредени по-категории. Търсите, предлагате,
купувате, продавате, мястото е obiavitel.tk,obiava.tk
obiavitel.tk,obiava.tk,добави обява, dobavi obiava,обяви,
безплатни обяви,обяви имоти,
безплатни обяви за работа,услуги,вестник обяви,
весник обяви,безплатно,obiavi,bezplatno
http://obiavidnes.com/obiava/72687/nacionalen-portal-za-bezplatni-obyavi-wwwobiaviteltk

Национален портал за безплатни обяви. www.obiavitel.tk
Национален портал за безплатни обяви. Сайт за безплатно
публикуване на обяви за работа, обяви имоти, обяви за
автомобили, подредени по-категории. Търсите, предлагате,
купувате, продавате, мястото е obiavitel.tk,obiava.tk
obiavitel.tk,obiava.tk,добави обява, dobavi obiava,обяви,
безплатни обяви,обяви имоти,
безплатни обяви за работа,услуги,вестник обяви,
весник обяви,безплатно,obiavi,bezplatno
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http://obiavidnes.com/obiava/72686/nacionalen-portal-za-bezplatni-obyavi-wwwobiaviteltk

Никотинова течност и електронни цигари на едро и дребно
никотинова течност flavourart, никотинова течност liqua, 10мл, 30мл, 50мл, и електронни цигари, консумативи,
аксесоари на joyetech на едро и дребно.
http://obiavidnes.com/obiava/72684/nikotinova-technost-i-elektronni-cigari-na-edro-i-drebno

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект/Ст.Загора
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р. България и в държави членки на ЕС. Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери. Събиране на информация относно - месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци
и др. Издирване и локализиране на изчезнали лица. Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес партньори.
Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки. Издирване на длъжници и вземания. Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР. Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и търсите
начин да откриете своите биологични родители - ние ще ви помогнем. Ефективни решения на дискретни проблеми.
0894389886, 0890212127, офис 064990627. Гарантирана поверителност. www. respectdetective - bg. com. Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/72682/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respektstzagora

АБ –Асфалт и Бетон Хасково
Извършваните от сдружение АБ –Асфалт и Бетон Хасково, пътни и асфалтови работи са с високо качество. Фирмата
отговаря на всички изисквания на БДС. Използват качествени материали и дават гаранция за здравината на пътните
настилки и новоположения асфалтов бетон.
http://obiavidnes.com/obiava/72678/ab-asfalt-i-beton-haskovo

Инкубатори - коледно намаление!!!!
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, 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/72676/inkubatori---koledno-namalenie

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
Правна Кантора ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ-предлага професионална и компетентна помощ на фирми натрупали задължения
към държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени.
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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ
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ЗА КОНТАКТИ СЪС НАС ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ТЕЛЕФОНИ:
0897558320 0886346230 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация.
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/72674/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Правна Кантора ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ-предлага професионална и компетентна помощ на фирми натрупали задължения
към държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени.
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.
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.
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/72673/pravna-kantora-legal-konsulting-izkupuvane-i-sydeystvie-za-firmi-sys-zadylje

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/72671/30-50-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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/72670/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/72669/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735
-ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
-ГИПСОВАШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ЗИДАРИЯ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЧАСНО ЛИЦЕ,МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
РАБОТИ СЕ ЧИСТО,БЪРЗО И КОРЕКНО.РАЗУМНИ ЦЕНИ....
А КАЧЕСТВОТО СИ ЛИЧИ НА МОМЕНТА.ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА....
http://obiavidnes.com/obiava/72666/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Принт сървър Sweex PR010
Принт сървър Sweex PR010, refurbished, 1xUSB port
http://obiavidnes.com/obiava/72660/print-syrvyr-sweex-pr010

Слушалки Sony DR-210DP
Слушалки Sony DR-210DP, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/72658/slushalki-sony-dr-210dp

Garmin Backpack tether
Garmin Backpack tether, връзка за раница за Garmin eTrex 10/20/30;Dakota/Oregon/GPSMAP 62 series
http://obiavidnes.com/obiava/72657/garmin-backpack-tether

Brother CR-1CL Cleaning Roller for HL-2400C/2400Ce series
Brother CR-1CL Cleaning Roller for HL-2400C/2400Ce series
http://obiavidnes.com/obiava/72656/brother-cr-1cl-cleaning-roller-for-hl-2400c2400ce-series

Brother Replacement Cutter - 2 Pieces
Brother Replacement Cutter - 2 Pieces
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http://obiavidnes.com/obiava/72655/brother-replacement-cutter---2-pieces

Brother WT-4CL Waste Toner Pack for HL-2700CN/2700CNLT series
Brother WT-4CL Waste Toner Pack for HL-2700CN/2700CNLT series
http://obiavidnes.com/obiava/72653/brother-wt-4cl-waste-toner-pack-for-hl-2700cn2700cnlt-series

ГЛАВА ЗА BROTHER Blister Rainbow High Pack LC1100HYRBWBP C/M/Y
ГЛАВА ЗА BROTHER Blister Rainbow High Pack LC1100HYRBWBP C/M/Y
http://obiavidnes.com/obiava/72652/glava-za-brother-blister-rainbow-high-pack-lc1100hyrbwbp-cmy-

зимни гуми цени
От първа необходимост ви е да купите по здрави автомобилни гуми ! В нашия сайт ще откриете най-стабилните видове
на пазара !
http://obiavidnes.com/obiava/72651/zimni-gumi-ceni

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm BLACK ON WHITE TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm BLACK ON WHITE TAPE, Non Laminated - P№TZEN251
http://obiavidnes.com/obiava/72650/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---24mm-black-on-white-tape

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 36mm BLACK ON BLUE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 36mm BLACK ON BLUE, Laminated - P№TZEN561
http://obiavidnes.com/obiava/72649/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---36mm-black-on-blue

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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http://obiavidnes.com/obiava/72647/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-vie-iskate-da-znaete-istinatanie-mojem-da

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/72646/detektivska-agenciya-foks-razberete-cyalata-istina-ot-profesionalni-detektivi

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 36mm BLACK ON YELLOW
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 36mm BLACK ON YELLOW, Laminated - TZE661
http://obiavidnes.com/obiava/72645/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---36mm-black-on-yellow

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
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Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/72644/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/72643/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ТТ ЛЕНТА ЗА BROTHER PC-204RF 4 Refills for FAX-1010/20/30
ТТ ЛЕНТА ЗА BROTHER PC-204RF 4 Refills for FAX-1010/20/30, FAX-1010Plus/1030Plus, FAX-1010e/1030e, MFC-1025 series
- P№PC204RF
http://obiavidnes.com/obiava/72642/tt-lenta-za-brother-pc-204rf-4-refills-for-fax-10102030

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици
английски, френски, немски и руски.
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно (С2).
Ако имате бизнес в България, купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук, наложително е да говорите
български в ежедневните си контакти.
В учебния процес вие не само ще учите български, но и ще се запознаете с бита и обичаите, особеностите и
народопсихологията на българите. Ще придобиете представа за общественото, културното, икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по-добра и бърза
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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/72641/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
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
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• 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/72640/bulgarian-for-foreigners

Търсим сериозни партньори за дистрибуция на натурална минерална вода
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/72639/tyrsim-seriozni-partnyori-za-distribuciya-na-naturalna-mineralna-voda

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна ЗАПОМНЕТЕ за
доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/72638/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/72637/evtini-hotelski-stai-pod-naem-moje-i-mesechen-naem

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
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Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/72636/evtini-hotelski-stai-pod-naem-moje-i-mesechen-naem

САМОСТОЯТЕЛНА
собственик

СТАЯ ЛУКС, директно

- без хазяи, без посредник и комисион от

Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com;
http://obiavidnes.com/obiava/72635/samostoyatelna--staya-luks-direktno----bez-hazyai-bez-posrednik-i-komision-ot-sob

Canon EP83C(CLBP460PS)
Canon EP83C(CLBP460PS)
http://obiavidnes.com/obiava/72634/canon-ep83cclbp460ps

Canon Toner CLC11x0 Cyan
Canon Toner CLC11x0 Cyan
http://obiavidnes.com/obiava/72633/canon-toner-clc11x0-cyan

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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/72631/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/

Страница 17/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.12.2013

http://obiavidnes.com/obiava/72630/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Изкопни услуги със самосвали,мини багери и бобкат
Транспортни услуги със самосвал от 3,5 до 5т. Доставка на всякакви видове строителни материали, пясък, филц,
дренажен камък, скална маса, земновлажен бетон, пернишки и домбаски въглища, въглища на чували , дърва и др.
Извозване и доставка на земни маси. Легално извозване на строителни и битови отпадъци. Къртене и чистене на бетон,
тухли, теракот, фаянс и др. Услуги с минифадрома бобкат753 и минибагер: Товарене, насипи, подравняване, изкопи,
снегопочистване,ВИК,основи за огради,канали,септични ями,дренажи,насипване с инертни материали и др
http://obiavidnes.com/obiava/72629/izkopni-uslugi-sys-samosvalimini-bageri-i-bobkat

„НОВ ВЕК“ - превод и легализация на академични справки
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ осъществява БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги от и на английски, турски,
немски, холандски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, македонски, румънски, сръбски, хърватски и още 30
езика! Заверка с Апостил (Apostille) и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички държавни
ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За повече информация и поръчки заповядайте при нас!
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/72628/nov-vek---prevod-i-legalizaciya-na-akademichni-spravki

Canon Toner CRG Black
Canon Toner CRG Black
http://obiavidnes.com/obiava/72627/canon-toner-crg-black

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/72626/kaseta-za-oki-b-430043504350n---type-9---p-01101213---ut---neoriginalen-zab

Samsung MLT-D119S Black Toner
Samsung MLT-D119S Black Toner
http://obiavidnes.com/obiava/72625/samsung-mlt-d119s-black-toner

Samsung MLT-P1052A Black Toner / Drum High Yield Twin Pack
Samsung MLT-P1052A Black Toner / Drum High Yield Twin Pack
http://obiavidnes.com/obiava/72624/samsung-mlt-p1052a-black-toner--drum-high-yield-twin-pack

Експресни и качествени преводи – над 30 езика!
БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки,
турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени
документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на
конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий № 118, ет. 2 ( до магазин „Перун“)
тел.: 042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
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http://obiavidnes.com/obiava/72622/ekspresni-i-kachestveni-prevodi--nad-30-ezika

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/72621/30-50-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/72620/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/72619/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 !
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
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ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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.
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/72618/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Waster Toner Bottle (up to 12 000 A4 Pages at 5% coverage)*
Waster Toner Bottle (up to 12 000 A4 Pages at 5% coverage)*
http://obiavidnes.com/obiava/72617/waster-toner-bottle-up-to-12-000-a4-pages-at-5-coverage

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

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

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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60853/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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

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

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на мазета, тавани,
дворове, жилища, ниски цени. 0884842660
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, ниски
цени. 0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/72616/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-pochistvane-na-maze
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Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци Чистене, Изхвърляне на стари
мебели. 0884842660
Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци Чистене, Изхвърляне на стари мебели. 0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/72615/pochistvane-na-mazeta-tavani-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-chistene-izhvyrlya

Извозване, Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци Чистене на мазета, тавани,
апартаменти, двор, ниски цени.0888385951
Извозване, Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци Чистене на мазета, тавани, апартаменти, двор, ниски
цени.0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/72614/izvozvane-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-stroitelni-otpadyci-chistene-na-mazeta-ta

Преместване на каси, каса Пренасяне на сейф, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без почивен
ден. 0895191972
Преместване на каси, каса Пренасяне на сейф, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без почивен ден. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/72613/premestvane-na-kasi-kasa-prenasyane-na-seyf-prevoz-s-padasht-bord-dostypni-ceni

Пренасяне на пиано, пиана Преместване на рояли, транспорт, ниски цени. 0895191972
Пренасяне на пиано, пиана Преместване на рояли, транспорт, ниски цени. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/72612/prenasyane-na-piano-piana-premestvane-na-royali-transport-niski-ceni-089519197

Изхвърляне на стари мебели, Извозване на строителни отпадъци, Почистване, Чистене на
тавани, мазета с контейнери, самосвали, бусове. 0895191972
Изхвърляне на стари мебели, Извозване на строителни отпадъци, Почистване, Чистене на тавани, мазета с контейнери,
самосвали, бусове. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/72611/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-pochistvane-chisten

Почистване на мазета, тавани, дворове Чистене, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне
на стари мебели. 0895191972
Почистване на мазета, тавани, дворове Чистене, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели.
0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/72610/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove-chistene-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

Къртачни услуги, къртачни услуги София, Къртене на плочки, бетон, тухла, замазка, къртачни
услуги по домовете, извозване и почистване на отпадъците.Качествено обслужване.0897306790
Къртачни услуги, къртачни услуги София, Къртене на плочки, бетон, тухла, замазка, къртачни услуги по домовете,
извозване и почистване на отпадъците.Качествено обслужване.0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/72609/kyrtachni-uslugi-kyrtachni-uslugi-sofiya-kyrtene-na-plochki-beton-tuhla-zamazka

Пренасяне на каси, каса Преместване на сейф, сейфове, транспорт с падащ борд, опит,
професионално и експресно обслужване на ниски цени. 0897306790
Пренасяне на каси, каса Преместване на сейф, сейфове, транспорт с падащ борд, опит, професионално и експресно
обслужване на ниски цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/72608/prenasyane-na-kasi-kasa-premestvane-na-seyf-seyfove-transport-s-padasht-bord-op

Преместване на пиана, пиано Пренасяне на роял, качество на отлични цени, сигурност,
надеждност, опит. 0897306790
Преместване на пиана, пиано Пренасяне на роял, качество на отлични цени, сигурност, надеждност, опит. 0897306790
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http://obiavidnes.com/obiava/72607/premestvane-na-piana-piano-prenasyane-na-royal-kachestvo-na-otlichni-ceni-sigurno

Извозване на строителни отпадъци, мебели, дограма, клони, храсти, битови боклуци и много
други. Изхвърляне, Чистене на мазета, тавани, дворове, жилища Почистване на отпадъци.
0897306790
Извозване на строителни отпадъци, мебели, дограма, клони, храсти, битови боклуци и много други. Изхвърляне, Чистене
на мазета, тавани, дворове, жилища Почистване на отпадъци. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/72606/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-mebeli-dograma-kloni-hrasti-bitovi-bokluci

Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти Чистене, Извозване на стари мебели,
строителни отпадъци. 0887631238
Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти Чистене, Извозване на стари мебели, строителни отпадъци.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/72605/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvor-apartamenti-chistene-izvozvane-na-stari-mebe

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/72604/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/72603/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Товаро разтоварни услуги, товарене и разтоварване на всякакви стоки и товари, товаро
разтоварна дейност с опит, професионално, бързо, експресно обслужване, коректност. 0897306790
Товаро разтоварни услуги, товарене и разтоварване на всякакви стоки и товари, товаро разтоварна дейност с опит,
професионално, бързо, експресно обслужване, коректност. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/72602/tovaro-raztovarni-uslugi-tovarene-i-raztovarvane-na-vsyakakvi-stoki-i-tovari-to

Транспортни услуги до 5 т. с падащ борд на мебели, багаж, строителни материали, машини,
апаратура, офис оборудване и техника в гр София и страната, експресно обслужване на достъпни
цени. 0897306790
Транспортни услуги до 5 т. с падащ борд на мебели, багаж, строителни материали, машини, апаратура, офис оборудване
и техника в гр София и страната, експресно обслужване на достъпни цени. 0897306790
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http://obiavidnes.com/obiava/72601/transportni-uslugi-do-5-t-s-padasht-bord-na-mebeli-bagaj-stroitelni-materiali-

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/72600/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/72599/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Хамалски услуги, Хамалски услуги София, преместване на мебели, багаж от жилища и офиси на
достъпни цени, де/монтаж, опаковане, транспорт. 0887631238
Хамалски услуги, Хамалски услуги София, преместване на мебели, багаж от жилища и офиси на достъпни цени,
де/монтаж, опаковане, транспорт. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/72598/hamalski-uslugi-hamalski-uslugi-sofiya-premestvane-na-mebeli-bagaj-ot-jilishta-i

Преместване на мебели, багаж от дома и офиса, товарен превоз, Професионално пренасяне и
експресно обслужване на най-ниски цени. 0897306790
Преместване на мебели, багаж от дома и офиса, товарен превоз, Професионално пренасяне и експресно обслужване на
най-ниски цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/72597/premestvane-na-mebeli-bagaj-ot-doma-i-ofisa-tovaren-prevoz-profesionalno-pren

Хамалски услуги София, преместване на дома и офиса, Съвременно и надеждно преместване,
Качество и опит. 0887631238
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Хамалски услуги София, преместване на дома и офиса, Съвременно и надеждно преместване, Качество и опит.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/72596/hamalski-uslugi-sofiya-premestvane-na-doma-i-ofisa-syvremenno-i-nadejdno-premes

Преместване на каси, сейф Пренасяне на каса, сейф, метални и огнеупорни, превоз,
дългогодишен опит, коректност, достъпни цени. 0887192094
Преместване на каси, сейф Пренасяне на каса, сейф, метални и огнеупорни, превоз, дългогодишен опит, коректност,
достъпни цени. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/72595/premestvane-na-kasi-seyf-prenasyane-na-kasa-seyf-metalni-i-ogneuporni-prevoz

Belkin MicroCharge + ChargeSync
Belkin MicroCharge + ChargeSync, 12V, захранване за iPhone/iPod
http://obiavidnes.com/obiava/72594/belkin-microcharge--chargesync

Преместване на пиано, пиана, роял Пренасяне, транспорт, опит, по-всяко време, достъпни цени.
0899251143
Преместване на пиано, пиана, роял Пренасяне, транспорт, опит, по-всяко време, достъпни цени. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/72593/premestvane-na-piano-piana-royal-prenasyane-transport-opit-po-vsyako-vreme-do

Кърти чисти извозва, Къртене бетон, тухла, баня, плочки, замазка, стени, демонтира, събаря,
реже, Извозване отпадъци, Строителни и Битови. 0887192094
Кърти чисти извозва, Къртене бетон, тухла, баня, плочки, замазка, стени, демонтира, събаря, реже, Извозване
отпадъци, Строителни и Битови. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/72592/kyrti-chisti-izvozva-kyrtene-beton-tuhla-banya-plochki-zamazka-steni-demonti

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели Изхвърляне, Почистване на мазета, тавани,
дворове, складове, гаражи, жилища, Извозва клони, храсти, битови електроуреди. 0887192094
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели Изхвърляне, Почистване на мазета, тавани, дворове, складове, гаражи,
жилища, Извозва клони, храсти, битови електроуреди. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/72591/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli-izhvyrlyane-pochistvane-na-mazeta

Чистене на тавани, мазета, двор Почистване, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели,
дограми, храсти, битови електроуреди. 0899251143
Чистене на тавани, мазета, двор Почистване, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, храсти,
битови електроуреди. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/72590/chistene-na-tavani-mazeta-dvor-pochistvane-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-st

Преместване на офис, дома, де/монтаж, опаковане, професионални хамалски услуги. 0887192094
Преместване на офис, дома, де/монтаж, опаковане, професионални хамалски услуги. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/72589/premestvane-na-ofis-doma-demontaj-opakovane-profesionalni-hamalski-uslugi-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/72588/30-50-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/72587/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/72586/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/72585/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
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МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
Цена 450 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/72584/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум, Масажори,Виброколани,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
ДЕТОКСИКАТОРИ 178- 275 лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 59.90 лв
Масажна - масажираща седалка 159.лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 79.лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
Вибриращ колан 69лв
Уред за сребърна вода 79лв
Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 179лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 450лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72583/yonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolani

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/72582/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

240GB
240GB, Corsair Force LS, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72581/240gb-corsair-force-ls-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

*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 цени.
започване веднага...
http://obiavidnes.com/obiava/72580/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

10" Lenovo Yoga Tablet B8000 3G WiFi GPS BT4.0
10" Lenovo Yoga Tablet B8000 3G WiFi GPS BT4.0, MediaTek 1.2GHz QuadCore, IPS 1280 x 800, 1GB DDR2, 16GB flash, SIM
slot
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http://obiavidnes.com/obiava/72578/10-lenovo-yoga-tablet-b8000-3g-wifi-gps-bt40

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/72577/transportni--uslugi

7" Lenovo IdeaTab S5000 3G WiFi GPS BT4.0
7" Lenovo IdeaTab S5000 3G WiFi GPS BT4.0, MediaTek 1.2GHz QuadCore, IPS 1280 x 800, 1GB DDR2, 16GB flash, SIM slot,
5MP + 1.6MP cam, MicroUSB, Stereo speakers, 8 hours battery life, Android Jelly Bean 4.2, Metal
http://obiavidnes.com/obiava/72576/7-lenovo-ideatab-s5000-3g-wifi-gps-bt40

8" Lenovo Yoga Tablet B6000 3G WiFi GPS BT4.0
8" Lenovo Yoga Tablet B6000 3G WiFi GPS BT4.0, MediaTek 1.2GHz QuadCore, IPS 1280 x 800, 1GB DDR2, 16GB flash, SIM
slot
http://obiavidnes.com/obiava/72575/8-lenovo-yoga-tablet-b6000-3g-wifi-gps-bt40

Brother RD-S01E2 Continuous Paper Tape White 102mm x 44.3m
Brother RD-S01E2 Continuous Paper Tape White 102mm x 44.3m
http://obiavidnes.com/obiava/72573/brother-rd-s01e2-continuous-paper-tape-white-102mm-x-443m

Преместване на пиана, пиано, роял Пренасяне, Транспорт с падащ борд, Доверете се на
Професионалистите! Свържете се с нас по-всяко време. 0898529009
Преместване на пиана, пиано, роял Пренасяне, Транспорт с падащ борд, Доверете се на Професионалистите! Свържете
се с нас по-всяко време. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/72572/premestvane-na-piana-piano-royal-prenasyane-transport-s-padasht-bord-doverete-se

Почистване, чистене на мазета, тавани, двор, складове, гаражи, домове. Извозване, изхвърляне
на мебели и строителни отпадъци. 0888620269
Почистване, чистене на мазета, тавани, двор, складове, гаражи, домове. Извозване, изхвърляне на мебели и строителни
отпадъци. 0888620269
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http://obiavidnes.com/obiava/72571/pochistvane-chistene-na-mazeta-tavani-dvor-skladove-garaji-domove-izvozvane

Хамали, товаро разтоварни услуги, опаковане на жилища и офис, пренасяне на пиана, каси,
товарни превози в София и страната. 0888620269
Хамали, товаро разтоварни услуги, опаковане на жилища и офис, пренасяне на пиана, каси, товарни превози в София и
страната. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/72570/hamali-tovaro-raztovarni-uslugi-opakovane-na-jilishta-i-ofis-prenasyane-na-piana

Хамалски услуги, преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, качество и експресно
обслужване, Товарни транспортни услуги.02/825-81-23
Хамалски услуги, преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, качество и експресно обслужване, Товарни
транспортни услуги.02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/72569/hamalski-uslugi-premestvane-na-mebeli-bagaj-ofisi-jilishta-kachestvo-i-ekspres

Хамали София, Хамалски услуги София, пренасяне на мебели, багаж, офис, пиана, каси,
опаковане, де/монтаж, Точност, коректност, качество. 0888620269
Хамали София, Хамалски услуги София, пренасяне на мебели, багаж, офис, пиана, каси, опаковане, де/монтаж, Точност,
коректност, качество. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/72568/hamali-sofiya-hamalski-uslugi-sofiya-prenasyane-na-mebeli-bagaj-ofis-piana-ka

Хамали Студенти, Преместване на багаж, мебели, жилища, офиси, складове, магазини, Товарене,
разтоварване, по-всяко време на достъпни цени. 0898529009
Хамали Студенти, Преместване на багаж, мебели, жилища, офиси, складове, магазини, Товарене, разтоварване, по-всяко
време на достъпни цени. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/72567/hamali-studenti-premestvane-na-bagaj-mebeli-jilishta-ofisi-skladove-magazini

Хамали Транспорт, Преместване на дома, офиса, пиана, каси, Товаро разтоварни услуги,
Хамалски и транспортни услуги на атрактивни цени. 02/928-70-50
Хамали Транспорт, Преместване на дома, офиса, пиана, каси, Товаро разтоварни услуги, Хамалски и транспортни услуги
на атрактивни цени. 02/928-70-50
http://obiavidnes.com/obiava/72566/hamali-transport-premestvane-na-doma-ofisa-piana-kasi-tovaro-raztovarni-usl

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12mm BLACK ON WHITE TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12mm BLACK ON WHITE TAPE, Laminated - P№TZE233
http://obiavidnes.com/obiava/72565/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---12mm-black-on-white-tape

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12mm BLACK ON WHITE TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12mm BLACK ON WHITE TAPE, Strong Adhesive - P№TZES231
http://obiavidnes.com/obiava/72564/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---12mm-black-on-white-tape

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12 mm RED ON WHITE TAPE P№TZ232
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12 mm RED ON WHITE TAPE - P№TZ232
http://obiavidnes.com/obiava/72563/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---12-mm-red-on-white-tape---ptz232

ПОДАРЪК: НОЩУВКА - Хотел АКВАЯ*** (В. Търново)
Хотел АКВАЯ *** е един от най – добрите хотели във В. Търново, който се намира в центъра на старата столица. Ние
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Ви предлагаме специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова
механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
В нашият сайт можете да разгледате подробно всички предлагани оферти и промоции - http://akvaya.com/
Една от нашите оферти е:
След ДВЕ ПОРЕДНИ НОЩУВКИ в петък и събота, можете да ползвате БЕЗПЛАТНО нощувка в неделя !
В цената са включени закуска, безплатен парникг, открит басейн, фитнес и WI-FI интернет, ДДС.
Хотелът разполага също така и с допълнителни услуги, които се доплащат – сауна, джакузи, билярд, джаги и тенис на
маса.
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/72562/podaryk-noshtuvka---hotel-akvaya-v-tyrnovo

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12mm WHITE ON CLEAR TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12mm WHITE ON CLEAR TAPE, Laminated - P№TZE135
http://obiavidnes.com/obiava/72560/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---12mm-white-on-clear-tape

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12mm WHITE ON RED
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 12mm WHITE ON RED, Laminated - P№TZE435
http://obiavidnes.com/obiava/72559/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---12mm-white-on-red

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 18mm BLACK ON BLUE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 18mm BLACK ON BLUE, Laminated - P№TZE541
http://obiavidnes.com/obiava/72558/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---18mm-black-on-blue

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/72557/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 18mm BLACK ON RED TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 18mm BLACK ON RED TAPE, Laminated - P№TZE441
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http://obiavidnes.com/obiava/72555/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---18mm-black-on-red-tape

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/72554/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/72553/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 18mm RED ON WHITE TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 18mm RED ON WHITE TAPE, Laminated - P№TZE242
http://obiavidnes.com/obiava/72552/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---18mm-red-on-white-tape

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи 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/72551/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 18mm WHITE ON BLACK TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 18mm WHITE ON BLACK TAPE, Laminated - P№TZE345
http://obiavidnes.com/obiava/72550/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---18mm-white-on-black-tape

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/72549/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс- Детективски Услуги-Стара Загора
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.
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-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/72548/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Велико Търново
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/72547/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
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Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/72546/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm BLACK ON GREEN TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm BLACK ON GREEN TAPE, Laminated - P№TZE751
http://obiavidnes.com/obiava/72545/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---24mm-black-on--green-tape

http://gledanenakafe.com/
Изкуството за предсказване по утайка от кафе може да бъде проследено през цялата човешка история. Зад всички
гадания стоят тайни знания, скрити от непосветените.
http://obiavidnes.com/obiava/72544/httpgledanenakafecom

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm BLACK ON WHITE TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm BLACK ON WHITE TAPE, Laminated - P№TZES251
http://obiavidnes.com/obiava/72543/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---24mm-black-on-white-tape

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm BLACK ON YELLON
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm BLACK ON YELLON, Strong Adhesive - P№TZES651
http://obiavidnes.com/obiava/72541/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---24mm-black-on-yellon

УЧЕБНО ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРОХАН
Учебно-опитно горско стопанство Петрохан е част от Факултет по горско стопанство към Лесотехническия
университет - uogs.wordpress.com. Провеждат се научни изследвания и демонстрации в естествена среда. С. Бързия, обл.
Монтана, ул. Петроханска 1, 0887790032.
http://obiavidnes.com/obiava/71374/uchebno-opitno-gorsko-stopanstvo-petrohan

УЧЕБНО ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРОХАН
Основната функция на Учебно-опитно горско стопанство Петрохан е да предостави естествен терен за научни
изследвания на студентите от Факултет по горско стопанство към Лесотехнически университет - uogs.wordpress.com.
С. Бързия, обл. Монтана, ул. Петроханска 1, 0887790032.
http://obiavidnes.com/obiava/72540/uchebno-opitno-gorsko-stopanstvo-petrohan

бързи дърводелски поправки по домове и офиси на ниски цени
Професионален ремонт на мебели,монтаж и демонтаж.Регулиране вратички на шкафове,гардероби и секции.Смяна на
панти.Поправка на спални.Монтаж на врати и первази.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Прогонка и
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уплътняване на врати и прозорци.Изолация от шум и вятър.Пребоядисване на стари мебели.Притягане на клатещи се
маси и столове.Веднага.Ниски цени.Тел.:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/72539/byrzi-dyrvodelski-popravki-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm Tape BLACK ON BLUE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm Tape BLACK ON BLUE, Laminated - P№TZE551
http://obiavidnes.com/obiava/72538/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---24mm-tape-black-on-blue

Курсове и частни уроци по китайски / мандарин и японски език в София
Курсове и частни уроци по китайски / мандарин, японски, корейски, индийски / хинди, монголски, виетнамски и арменски
език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Всички нива и възрасти! Работим по утвърдени международни
системи с опитни преподаватели от страната и чужбина! Предлагаме индивидуално и групово обучение!
http://obiavidnes.com/obiava/72537/kursove-i-chastni-uroci-po-kitayski--mandarin-i-yaponski-ezik-v-sofiya

Samsung Galaxy s4
телефона е чисто нов емитация има андроид работи с всички оператори има ви фи и др.разполагам с бял и черен
http://obiavidnes.com/obiava/72536/samsung-galaxy-s4

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!
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
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/72535/celules-md---noviya-vakuumen-masajor

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
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*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72534/magnitni-nakolenki--dr-livayn

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm WHITE ON BLACK
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm WHITE ON BLACK, Laminated - P№TZE355
http://obiavidnes.com/obiava/72533/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---24mm-white-on-black

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/72532/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
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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/72531/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
ДЕТОКСИКАТОРИ 178- 275 лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 59.90 лв
Масажна - масажираща седалка 159.лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 79.лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
Вибриращ колан 69лв
Уред за сребърна вода 79лв
Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 179лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 450лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72530/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
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- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72529/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72528/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72527/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 36mm RED ON WHITE TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 36mm RED ON WHITE TAPE, Laminated - P№TZE262
http://obiavidnes.com/obiava/72526/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---36mm-red-on-white-tape

Грим парти Make up party

Сливен

Грим парти Make up party Сливен
28 Ноември Четвъртък 2013г.
Начален час 17:30 ч.
Адрес:
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град Сливен,
в хотел Парк Централ
булевард «Цар Освободител» № 6
http://hotel-park-central.bg/bg/index-6.html
Да си неотразим е лесно. Елате на нашето грим парти, за да ви покажем как го правят професионалистите.
Съвети, безплатни консултации и ДЕМОНСТРАЦИЯ на грим. Как да бъде нанесен един продукт, как да се избере
подходящия цвят и консистенция, как да получим желаната визия ...?
Ще Ви разкрием някои тайни за красиво лице и очи и Вие може да бъдете сред щастливките, които ще си тръгнат с
перфектен професионален грим. Ще имате също така възможност да усетите и изпробвате най-новите очарователни,
интензивни аромати, както и изключително атрактивната серия парфюми с феромони - тайното оръжие! Ефирни,
безароматни съставки, които увеличават привлекателността и самочувствието.
Очакват ВИ много изненади, свързани с ТАЙНАТА как всяка една жена да ПОДЧЕРТАЕ И ИЗРАЗИ собствената си
красота !
И не само това.....
На входа на залата търсете г-н Андрея Шивачев и му кажете, че сте поканен от г-н Николаос Подикис от Атина,
Гърция, желателно е да сте 10-15 мин. преди началото в залата, за да започнем точно навреме!
Вход свободен!
Моля потвърдете присъствието си на телефон 0889 738270, до 17.00ч., изпращайки следния СМС «Николаос Подикис –
Вашето Име, Фамилия» , за да Ви се запази место.
Гарантираме само положителни емоции!
Заповядайте и се уверете сами !
При условие, че не успеете, да ни отделите от Вашето време и да осъществим личен контакт, НО се ИНТЕРЕСУВАТЕ,
моля попълнете нашата форма http://www.tfaforms.com/301186 за да се свържем с Вас!
С уважение!
Николаос Подикис
e-mail: job.and.bussines.for.you@gmail.com
skype: nikola300770
http://obiavidnes.com/obiava/72525/grim--parti---make-up-party----sliven

ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ?
УВАЖАЕМИ жители и гости на Сливен
Четвъртък 28-11-2013г.
от 17.30ч.
Нашия екип ще проведе семинар на тема:
„КАК може да създадете за себе си и за семейството си Икономическа Независимост ЗАВИНАГИ, в период на Световна
икономическа криза?”
Ще научите, КАК МОЖЕТЕ:
Да развиете един стабилен и постоянен доход за цял живот!
Да имате свободно време за Вашето семейството!
Да сте шефове на самите себе си!
Да имате едно гъвкаво работно време!
Да контролирате бъдещето си!
На входа на залата потърсете г-н Андрея Шивачев и му кажете , че сте поканен от г-ца Траяна Ангелова от Силистра.
Желателно е да сте 10-15 мин. преди началото в залата, за да започнем точно навреме!
Вход свободен!
Ще се води приоритет на постъпилите заявки за участие, поради ограничения брой места в конферентната зала.
Ако са запълнили квотата (броя на местата в зала) доста вероятно е да не бъдете допуснати на семинара, за което
молим да ни извините.
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Просто интересът е доста голям.
Адрес:
град Сливен,
в хотел Парк Централ
булевард «Цар Освободител» № 6
http://hotel-park-central.bg/bg/index-6.html
Моля потвърдете присъствието си на телефон 0889 738270, изпращайки следния СМС «Траяна Ангелова – Вашето Име,
Фамилия» , за да Ви се запази место.
След това предложение ще съм на Ваше разположение в скайпа ми за мнения, въпроси и отзиви от ВАША страна!
При условие, че не успеете, да ни отделите от Вашето време и да осъществим личен контакт, НО се ИНТЕРЕСУВАТЕ
от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ, моля попълнете нашата форма http://www.tfaforms.com/301186 за да се свържем с Вас!
С уважение!
Траяна Ангелова
e-mail: traqna.1992@gmail.com
skype: nwa_world
http://obiavidnes.com/obiava/72524/interesuvate-li-se-ot-dopylnitelni-dohodi

Грим парти Make up party

Сливен

Грим парти Make up party Сливен
28 Ноември Четвъртък 2013г.
Начален час 17:30 ч.
Адрес:
град Сливен,
в хотел Парк Централ
булевард «Цар Освободител» № 6
http://hotel-park-central.bg/bg/index-6.html
Да си неотразим е лесно. Елате на нашето грим парти, за да ви покажем как го правят професионалистите.
Съвети, безплатни консултации и ДЕМОНСТРАЦИЯ на грим. Как да бъде нанесен един продукт, как да се избере
подходящия цвят и консистенция, как да получим желаната визия ...?
Ще Ви разкрием някои тайни за красиво лице и очи и Вие може да бъдете сред щастливките, които ще си тръгнат с
перфектен професионален грим. Ще имате също така възможност да усетите и изпробвате най-новите очарователни,
интензивни аромати, както и изключително атрактивната серия парфюми с феромони - тайното оръжие! Ефирни,
безароматни съставки, които увеличават привлекателността и самочувствието.
Очакват ВИ много изненади, свързани с ТАЙНАТА как всяка една жена да ПОДЧЕРТАЕ И ИЗРАЗИ собствената си
красота !
И не само това.....
На входа на залата търсете г-н Андрея Шивачев и му кажете, че сте поканен от г-н Николаос Подикис от Атина,
Гърция, желателно е да сте 10-15 мин. преди началото в залата, за да започнем точно навреме!
Вход свободен!
Моля потвърдете присъствието си на телефон 0889 738270, до 17.00ч., изпращайки следния СМС «Николаос Подикис –
Вашето Име, Фамилия» , за да Ви се запази место.
Гарантираме само положителни емоции!
Заповядайте и се уверете сами !
При условие, че не успеете, да ни отделите от Вашето време и да осъществим личен контакт, НО се ИНТЕРЕСУВАТЕ,
моля попълнете нашата форма http://www.tfaforms.com/301186 за да се свържем с Вас!
С уважение!
Николаос Подикис
e-mail: job.and.bussines.for.you@gmail.com
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skype: nikola300770
http://obiavidnes.com/obiava/72523/grim--parti---make-up-party----sliven

Чешки пречиствателни станции- аеробна технология
Чешките пречиствателни станции BIO CLEANER се доказаха като най-сполучливите съоръжения за пречистване на
отпадъчни води в цяла Европа, а през последните 10 години са най-предпочитани и в България. Лесният монтаж и
разнообразието на модели дават възможност за избор на съоръжение, което да отговаря оптимално за всеки конкретен
случай и обект. При тях не се изисква никаква поддръжка и добавяне на консумативи, които да поддържат процеса на
пречистване и точно това ги прави предпочитани пред останалите съоръжения, които се предлагат на пазара. Работят
на ток, но консумацията е толкова минимална, че се равнява на една обикновено осветително тяло. Контейнера, в който
е инсталирана уникалната технология BIO CLEANER е от изключително здрав полипропилен, който е практически
вечен. Процесът на пречистване може да се регулира в зависимост от натовареността на съоръжението чрез командно
табло, което е компютъризирано и включва няколко програми. Сами може да избирате програмата, на която да работи
пречиствателната станция в зависимост от броя на хората, които живеят в момента в къщата. При по-голяма
натовареност има възможност за увеличаване интензивността на процеса и обратно.
Пречистената вода е с отлични показатели и може да се събира в резервоар и ли да се отвежда в реки или дерета в
зависимост от желанието и възможностите на потребителите. Съоръженията могат да се вкопават в земята в
близост до къщата, но могат да се поставят и над земята в помещения или в мазета, защото не излъчват никаква
миризма. Не изискват никаква поддръжка, а профилактика със смяна на водата им се прави веднъж на 4-5 години.
Пречиствателни станции BIO CLEANER
са една революционна разработка на чешката фирма Envi-pur , която
перфектно решава проблема с липса на канализация независимо къде сте решили да строите. Дори на най-недостъпните
места в планински райони този проблем може да се реши поставяйки пречиствателна станция BIO CLEANER, защото
съоръжеието е модулно, компактно, а водата се пречиства на гравитачен принцип- колкото мръсна вода влиза, толкова
пречистена излиза. Пречистената вода е с високи показатели и спокойно може да се отведе обратно в природата без да
замърсява околната среда.
За повече информация и подробна оферта от фирмата вносител: http://hg-sons.com/
http://obiavidnes.com/obiava/72522/cheshki-prechistvatelni-stancii--aerobna-tehnologiya

"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 !
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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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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/72521/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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/72520/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

"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 !
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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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/72519/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена:
10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72518/italianski--ezik--individualno-obuchenie

Правна кантора - "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 !
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
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НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/72517/pravna-kantora---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
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/72516/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Немски език - уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
немски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72515/nemski-ezik---uroci

Правна кантора - "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 !
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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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.
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/72514/pravna-kantora---kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyl

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72513/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

Френски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72512/frenski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Цена: 10 лева на
учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72511/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72510/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"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.
- 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/72509/pravna-kantora-legal-konsulting-izkupuvane-i-sydeystvie-za-firmi-sys-zadylje

Индивидуални уроци по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 10 лева на учебен час
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72508/individualni-uroci-po-ungarski-ezik

Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"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.
- 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/72507/pravna-kantora-legal-konsulting-izkupuvane-i-sydeystvie-za-firmi-sys-zadylje

Индивидуални уроци по румънски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на
езика, и акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72506/individualni-uroci-po-rumynski-ezik

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
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граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на руски
език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72505/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72504/bylgarski-ezik-za-chujdenci

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 6mm BLACK ON CLEAR
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 6mm BLACK ON CLEAR, Laminated - P№TZE111
http://obiavidnes.com/obiava/72503/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---6mm-black-on-clear

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 6mm WHITE ON BLACK TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 6mm WHITE ON BLACK TAPE, Laminated - P№TZE315
http://obiavidnes.com/obiava/72502/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---6mm-white-on-black-tape

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
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ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 8mm BLACK ON RED TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 8mm BLACK ON RED TAPE, Laminated - P№TZE421
http://obiavidnes.com/obiava/72501/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---8mm-black-on-red-tape

LIPOVON ЛИПОВОН ПРОМОЦИЯ
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО!
Всяка една от капсулите за намаляване на теглото е съставена от:
Hoodia Gordonii Extract (20:1) - 350mg
Garcinia Cambogia Extract - 50mg
Начин на действие:
Екстрактът от Худия Гордонии подтиска вашият апетит. Екстрактът от Гарциния Камбоджа повишава метаболизма
ви. Ефективността на капсулите е благодарение на комбинацията от двете съставки и уникалната им формула за
добиване.
ВНИМАНИЕ: Препоръчително е по време на приема на Липовон да се консумира много вода.
ВНИМАНИЕ:
НЕ приемайте повече от 1 капсула на ден.
ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ВРЕМЕ НА КЪРМЕНЕ ИЛИ БРЕМЕННОСТ!
НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИПОВОН ОТ ЛИЦА ПОД 18 ГОД.!
ДА СЕ ПАЗИ ОТ ДЕЦА.
ЛИПОВОН НЕ Е ЛЕКАРСТВО, А ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА!
Дозировка: Приемайте само по 1 капсула на ден сутрин на гладно.
РАЗФАСОВКА: 30 капсули
ЦЕНА: 45 лв.
При покупка на 2 бр. - по 43 лв. за 1 бр.
При покупка на 5 бр. - по 42 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1 бр.
МЕНТЕТО Е С ЧЕРВЕНА КАПАЧКА И СЕ ПРАВИ В БЪЛГАРИЯ!!!
САЙТОВЕ РАЗПРОСТРАНЯВАЩИ ФАЛШИВИЯТ ПРОДУКТ:
lipovon-bg.com
Lipovon.net
Lipovon.bg
Otslabvane-bg.net
Lipovon-Bulgaria.com
Dm-fitnes.com
ВСЯКА ОПАКОВКА С НОВА ВИЗИЯ ПОЛУЧЕНА СЛЕД 09 Окт. 2013 г. СЧИТАЙТЕ ЗА ФАЛШИФИКАТ ОПАСЕН ЗА
ВАШЕТО ЗДРАВЕ!
LIPOVON LTD НИКОГА НЕ Е ПРОМЕНЯЛ ВИЗИЯТА НА ОПАКОВКАТА СИ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/72500/lipovon-lipovon-promociya

Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-Корпоративно,Търговско право,Дружествено право.
Данъчно право.Сделки с търговски предприятия,прехвърляне на акции и
"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.
- 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.
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- 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/72499/pravna-kantora-legal-konsulting-korporativnotyrgovsko-pravodrujestveno-pravo

Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"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.
- 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/72498/pravna-kantora-legal-konsulting-izkupuvane-i-sydeystvie-za-firmi-sys-zadylje

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 8mm BLACK ON WHITE TAPE P№TZES241
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 8mm BLACK ON WHITE TAPE - P№TZES241
http://obiavidnes.com/obiava/72497/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip--tz---8mm-black-on-white-tape---ptzes241
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*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 цени.
започване веднага...
http://obiavidnes.com/obiava/72496/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 8mm BLUE ON WHITE TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 8mm BLUE ON WHITE TAPE, Laminated - P№TZE253
http://obiavidnes.com/obiava/72495/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---8mm-blue-on-white-tape

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 9mm RED ON WHITE TAPE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 9mm RED ON WHITE TAPE, Laminated - P№TZE222
http://obiavidnes.com/obiava/72494/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---9mm-red-on-white-tape

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ TZ - 9mm BLACK ON WHITE TAPE P№TZES221
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ TZ - 9mm BLACK ON WHITE TAPE - P№TZES221
http://obiavidnes.com/obiava/72493/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz-tz---9mm-black-on-white-tape----ptzes

КАСЕТА ЗА KYOCERA MITA FS-1061DN/FS1325 - TK-1125 - Заб.:2100k.
КАСЕТА ЗА KYOCERA MITA FS-1061DN/FS1325 - TK-1125 - Заб.:2100k.
http://obiavidnes.com/obiava/72492/kaseta-za-kyocera-mita-fs-1061dnfs1325---tk-1125---zab2100k

Brother RD-S04E1 White Paper Label Roll
Brother RD-S04E1 White Paper Label Roll, 1552 labels per roll, 76mmx26mm
http://obiavidnes.com/obiava/72491/brother-rd-s04e1-white-paper-label-roll

Brother RD-S05E1 White Paper Label Roll
Brother RD-S05E1 White Paper Label Roll, 1552 labels per roll, 51x26 mm
http://obiavidnes.com/obiava/72490/brother-rd-s05e1-white-paper-label-roll

Brother RD-S07E5 White Paper Label Roll
Brother RD-S07E5 White Paper Label Roll, Continuous 58mm x 86m
http://obiavidnes.com/obiava/72489/brother-rd-s07e5-white-paper-label-roll

Brother TN-11BK Toner Cartridge for HL-4000CN series
Brother TN-11BK Toner Cartridge for HL-4000CN series
http://obiavidnes.com/obiava/72488/brother-tn-11bk-toner-cartridge-for-hl-4000cn-series

Brother TN-11C Toner Cartridge for HL-4000CN series
Brother TN-11C Toner Cartridge for HL-4000CN series
http://obiavidnes.com/obiava/72487/brother-tn-11c-toner-cartridge-for-hl-4000cn-series

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
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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/72486/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Brother TN-11M Toner Cartridge for HL-4000CN series
Brother TN-11M Toner Cartridge for HL-4000CN series
http://obiavidnes.com/obiava/72485/brother-tn-11m-toner-cartridge-for-hl-4000cn-series

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/72484/podgotovka-za-izpiti--ielts-toefl-fce

Английски, немски, френски, руски - групово и индивидуално
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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/72483/angliyski-nemski-frenski-ruski---grupovo-i-individualno

Интернет магазин онлайн miniFashionbg.com
Интернет магазинът miniFashionbg.com се се представлява от фирма „Мики лор” ЕООД. Ние сме млад, амбициозен екип
водени от идеята да задоволим вашата потребност да осигурите най-доброто за детето си! Първото нещо, което дори
несъзнателно правите за него от момента в който се появи на този свят е да му осигурите добри дрехи. Дрехи с които
да се движи с лекота, дрехи с които да усеща топлината на любовта ви, дрехи които да му дават комфорт и сигурност!
Ето това искаме да ви предложим креативни облекла от 0 до 16г., с които да накарате вашето дете да се чувства
удобно, щастливо и отличаващо се!
Ексклузивни модели предлага марката Puledro, на която сме представители и работим с нея вече дълги години,
гарантирана марка отличаваща се с изпитано качество и уникален дизайн. Puledro работи с голям квалифициран
дизайнерски екип и дрехите им са винаги в крак с последните световни модни тенденции. Кройките са съобразени с това
да осигурят лекота на движението и комфорт. Материите са екологично съобразени и естествено меки. Моделите авангардни! Ефектни щампи, бродерии, камъни украсяват често колекциите на Puledro. Съчетани са винаги с много
изисканост и стил. Избирайки тази марка ние ви гарантираме че вашето дете ще бъде облечено красиво, удобно и
практично, освен това ще се чувства уникално и неповторимо!
Погрижили сме се да Ви предложим и нещо специално! Цените! Те ще ви изненадат! В магазина ни ще намерите и много
други интересни модели на водещи марки. Ние се стремим винаги да подбираме облекла само с добро качество, елегантни
кройки и модерен дизайн, защото работим с грижа за Вашите деца! Знаем колко е важно за вас детето ви да се чувства
удобно и искаме да му осигурим този комфорт като ви спестим уморителното обикаляне по магазините!
Гарантираме ви, че дрехите ни покриват всички европейски стандарти и изисквания за безопасност и качество. Стремим
се да съчетаем това с конкурентоспособност и висококачествено обслужване, за да останете наистина доволни, децата
ви щастливи и да ни посетите отново! Фирма „Мики лор” ЕООД Ви пожелава приятно пазаруване!
http://obiavidnes.com/obiava/72482/internet-magazin-onlayn-minifashionbgcom

Brother TN-11Y Toner Cartridge for HL-4000CN series
Brother TN-11Y Toner Cartridge for HL-4000CN series
http://obiavidnes.com/obiava/72481/brother-tn-11y-toner-cartridge-for-hl-4000cn-series

Brother TZ-145 Tape White on Clear
Brother TZ-145 Tape White on Clear, Laminated, 18mm, 8m - Ecos
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http://obiavidnes.com/obiava/72480/brother-tz-145-tape-white-on-clear

Brother TZ-251 Tape Black on White
Brother TZ-251 Tape Black on White, Laminated, 24mm - Eco
http://obiavidnes.com/obiava/72479/brother-tz-251-tape-black-on-white

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/72478/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/72477/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

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/72476/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/72475/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/72474/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/72473/sigurna-rabota

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/72472/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/72471/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Brother TZ-325 Tape White on Black
Brother TZ-325 Tape White on Black, Laminated, 9mm, 8m - Eco
http://obiavidnes.com/obiava/72470/brother-tz-325-tape-white-on-black

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
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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/72469/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Brother TZ-344 Tape Gold on Black
Brother TZ-344 Tape Gold on Black, Laminated, 18mm, 8m - Eco
http://obiavidnes.com/obiava/72468/brother-tz-344-tape-gold-on-black

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/72467/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-vie-iskate-da-znaete-istinatanie-mojem-da

Brother TZ-354 Tape Gold on Black
Brother TZ-354 Tape Gold on Black, Laminated, 24mm, 8 m - Eco
http://obiavidnes.com/obiava/72466/brother-tz-354-tape-gold-on-black

Клиника за пластична и естетична хирургия „Галатея“
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Клиника „Галатея” е специализирана в извършването на естетични и пластични медицински интервенции. Разполага с
най-модерна апаратура и квалифициран екип необходими за осъществяването на медицинските интервенции.
Работата в клиниката се базира на основни принципи, неизменна част от всеки служител: персонално отношение,
професионално поведение в унисон с медицинската етика, високо качество на сестринската грижа, коректност и реални
резултати.
Д-р Михаил Скерлев е специалист по пластична и естетична хирургия. Извършва целия набор от медицински интервенции
в областта на пластичната и естетична медицина: изглаждане на бръчки с хирургични и нехирургични медицински
методи, корекция на клепачи, прибиране на уши, коригиране на нос, увеличаване на устни, уголемяване на гърди,
липосукция, оформяне на тяло, естезиране на външни полови органи. Присаждане на собствена коса със завидно
естествен резултат.
Заповядайте при нас на консултация. Ние предлагаме, вие взимате решението.
http://obiavidnes.com/obiava/72465/klinika-za-plastichna-i-estetichna-hirurgiya-galateya

Brother TZ-521 Tape Black on Blue
Brother TZ-521 Tape Black on Blue, Laminated, 9mm, 8m - Eco
http://obiavidnes.com/obiava/72464/brother-tz-521-tape-black-on-blue

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/72463/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
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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/72462/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/72461/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Brother TZ-741 Tape Black on Green
Brother TZ-741 Tape Black on Green, Laminated, 18mm, 8 m - Eco
http://obiavidnes.com/obiava/72460/brother-tz-741-tape-black-on-green

Езикова подготовка за ученици в 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72459/ezikova-podgotovka-za-uchenici-v-8-klas

Подготовка за външно оценяване по италиански език
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за външно оценяване след осми
клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена 16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя
време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72458/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-po-italianski-ezik

Подготовка за външно оценяване по френски език
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена - 16 лв.
за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72457/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-po-frenski-ezik

Подготовка за външно оценяване по испански език
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за външно оценяване след осми
клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена 16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя
време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72456/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-po-ispanski-ezik

Подготовка за външно оценяване по английски език
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по английски език за външно оценяване след осми
клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена -
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16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя
време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72455/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-po-angliyski-ezik

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
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/72454/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Подготовка за външно оценяване по немски език
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по немски език за изпита след осми клас. Груповото
обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена - 16 лв. за
посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72453/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-po-nemski-ezik

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:
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- 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/72452/hidrofoben-shperplat-megaplex

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
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/62495/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62034/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/72451/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/72450/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/72449/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Brother TZ-EFX621 Tape Black on Yellow
Brother TZ-EFX621 Tape Black on Yellow, Flexible ID, 9mm, 8m - Eco
http://obiavidnes.com/obiava/72448/brother-tz-efx621-tape-black-on-yellow

"Флексикон БГ" ЕООД
ФЛЕКСИКОН БГ осигурява big bags полипропиленови контейнери и Q-bags, плетени големи чували които служат за
съхранение на гранулирани и прахообразни химически изделия, вещества за строителството като цимент, пясък, за
съхранение и транспорт на зърно, семена, слънчоглед и др. flexicon-bg.com, гр. Кърджали, Промишлена зона юг, тел.: 02
9977105.
http://obiavidnes.com/obiava/72447/fleksikon-bg-eood

Led ленти(светодиодни) от КрушкиКом
Гъвкави лед ленти с различни видиве диоди. LED осветителни тела с високо каество и голяма икономичност на
електроенергия. Всиички необходими аксесоари за свързване на LED ленти
http://obiavidnes.com/obiava/72446/led-lentisvetodiodni-ot-krushkikom

Brother TZ-EST151 Tape Stencil
Brother TZ-EST151 Tape Stencil, 24mm - Eco
http://obiavidnes.com/obiava/72445/brother-tz-est151-tape-stencil

Сигурна работа в Чехия
Предлагаме сигурна работа с гарантирано заплащане, трудов договор, здравни и социални осигуровки,осигурена
квартира. 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/72444/sigurna-rabota-v-chehiya

LED осветление с доказано качество от КрушкиКом
Модерно икономично ЛЕД(светодиодно) осветление от КрушкиКом. Голямо разнообразие от LED освтителни
тела.Намалете разходите за осветление с 90%
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http://obiavidnes.com/obiava/72443/led-osvetlenie-s-dokazano-kachestvo-ot-krushkikom

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/72442/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/72441/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/72440/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/72439/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/72438/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/72437/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

АГРО МАКС 2006
Една от фирмите за зърнопроизводство в Старозагорско е АГРО МАКС 2006. Тя осъществява продажба и отглежда
дадени житни култури, а именно царевица, слънчоглед, пшеница и ечемик. Свържете се: ул. Хрищян Войвода 28, тел.:
042616054, 042616008
http://obiavidnes.com/obiava/72436/agro-maks-2006

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/72435/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Brother TZ-S641 Tape Black on Yellow Strong Adhesive 18mm
Brother TZ-S641 Tape Black on Yellow Strong Adhesive 18mm, 8 m - Eco
http://obiavidnes.com/obiava/72434/brother-tz-s641-tape-black-on-yellow-strong-adhesive-18mm

PH12CL
PH12CL
http://obiavidnes.com/obiava/72433/ph12cl

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/72432/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/72431/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/72430/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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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/72429/sigurna-rabota

2.8" (7.11 cm) LG T565B
2.8" (7.11 cm) LG T565B, TFT LCD Touch Display, 3MP Camera, 256MB Memory, 802.11b.g, Bluetooth, USB 2.0, Viper Red
http://obiavidnes.com/obiava/72428/28-711-cm-lg-t565b

3.0" (7.62 cm) LG Optimus L1 II E410 Smartphone
3.0" (7.62 cm) LG Optimus L1 II E410 Smartphone, QVGA 320x240 Touch Display, CPU 1GHz Cortex-A5, 2MP Camera, 4 GB up
to 32GB, 802.11b.g.n, Bluetooth v3.0, Micro USB, AGPS, GPS/AGPS, Android 4.1.2 OS, White
http://obiavidnes.com/obiava/72427/30-762-cm-lg-optimus-l1-ii-e410-smartphone

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735,ако имате нужда от качествени шпакловки.
фини шпакловки.гипсова шпакловка.латекс бял или цветен.топлоизолация .обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. гипсова мазилка.минерална мазилка.пръскана мазилка.влачена мазилка
и
др.мазилки.замазки.зидария преградни стени,тераси и др.качеството си личи на момента,корекно,разумни цени,започване
веднага.майстор с дългодишна практика в строителството.цените може да се договарят...0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/72426/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72425/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
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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/72424/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/72423/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
0877540309
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http://obiavidnes.com/obiava/72422/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

3.8" (9.65 cm) LG Optimus L4 II E440 Smartphone
3.8" (9.65 cm) LG Optimus L4 II E440 Smartphone, HVGA 480x320 Touch Display, CPU 1GHz, 4 GB up to 32GB, 3MP Camera,
802.11b.g.n, Bluetooth v3.0, USB 2.0 HS, GPS/AGPS, Android v4.1.2 OS, White
http://obiavidnes.com/obiava/72421/38-965-cm-lg-optimus-l4-ii-e440-smartphone

4.3" (10.92 cm) LG Optimus L7 II P710 Smartphone
4.3" (10.92 cm) LG Optimus L7 II P710 Smartphone, IPS WVGA 800x480 Touch Display, CPU 1GHz, 8MP Camera, 4GB
eMMC/microSD 32GB, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth Ver. 3,0, USB 2.0 HS, AGPS, Android 4.1 OS, White
http://obiavidnes.com/obiava/72420/43-1092-cm-lg-optimus-l7-ii-p710-smartphone

4.7" (11.94 cm)

LG Nexus 4 Smartphone

4.7" (11.94 cm) LG Nexus 4 Smartphone, True HD IPS Plus, Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1,5 GHz, 8GB RAM, 8MP Camera,
802.11b.g.n, GPS/AGPS, Android 4.2 OS, Gorilla Glass, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/72419/47-1194-cm-lg-nexus-4-smartphone

4.7" (11.94 cm) LG Nexus 4 Smartphone
4.7" (11.94 cm) LG Nexus 4 Smartphone, True HD IPS Plus, Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1,5 GHz, 8GB RAM, 8MP Camera,
802.11b.g.n, GPS/AGPS, Android 4.2 OS, Gorilla Glass, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/72418/47-1194-cmlg-nexus-4-smartphone

ЛЕНТА ЗА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР OLIVETTI DM 100/95/90/99 - P№ OCZ00937
ЛЕНТА ЗА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР OLIVETTI DM 100/95/90/99 - P№ OCZ00937
http://obiavidnes.com/obiava/72417/lenta-za-matrichen-printer-olivetti-dm-100959099---p-ocz00937

ЛЕНТА ЗА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР SAGEM TX 20/35E/2000 - Лента - P№ F 60516
ЛЕНТА ЗА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР SAGEM TX 20/35E/2000 - Лента - P№ F 60516
http://obiavidnes.com/obiava/72416/lenta-za-matrichen-printer-sagem-tx-2035e2000---lenta---p-f-60516

ЛЕНТА ЗА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР SAMSUNG SP 0912/2412-STAR NB 24-10 Неоригинален
ЛЕНТА ЗА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР SAMSUNG SP 0912/2412-STAR NB 24-10 Неоригинален
http://obiavidnes.com/obiava/72415/lenta-za-matrichen-printer-samsung-sp-09122412-star-nb-24-10-neoriginalen

БАРАБАННА КАСЕТА ЗА XEROX Work Centre 7120 - Black Drum - P№ 013R00657 - Заб.: 67000k
БАРАБАННА КАСЕТА ЗА XEROX Work Centre 7120 - Black Drum - P№ 013R00657 - Заб.: 67000k
http://obiavidnes.com/obiava/72414/barabanna-kaseta-za-xerox-work-centre-7120---black-drum---p-013r00657---zab-6

БАРАБАННА КАСЕТА ЗА XEROX Work Centre 7120 - Cyan Drum - P№ 013R00660 - Заб.: 51000k
БАРАБАННА КАСЕТА ЗА XEROX Work Centre 7120 - Cyan Drum - P№ 013R00660 - Заб.: 51000k
http://obiavidnes.com/obiava/72413/barabanna-kaseta-za-xerox-work-centre-7120---cyan-drum---p-013r00660---zab-51

БАРАБАННА КАСЕТА ЗА XEROX Work Centre 7120 - Magenta Drum - P№ 013R00659 - Заб.:
51000k
БАРАБАННА КАСЕТА ЗА XEROX Work Centre 7120 - Magenta Drum - P№ 013R00659 - Заб.: 51000k
http://obiavidnes.com/obiava/72412/barabanna-kaseta-za-xerox-work-centre-7120---magenta-drum---p-013r00659---zab
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Курсове за FCE, CAE, CPE с The Passionate Shepherd
The Passionate Shepherd провежда целогодишно
(Upper-Intermediate),CAE (Advanced) и CPE (Proficiency).

подготовка

за

сертификатите

на

Кеймбридж

FCE

Курсовете следват най-новите изменения във формата на изпитите и таргетирана подготовка за USE of English,
Listening, Writing, Reading.
Място на провеждане: ул. Алабин 10Б, площад Македония
тел. 0882426255
http://obiavidnes.com/obiava/72411/kursove-za-fce-cae-cpe-s-the-passionate-shepherd

БАРАБАННА КАСЕТА ЗА XEROX Work Centre 7120 - Yellow Drum - P№ 013R00658 - Заб.:
51000k
БАРАБАННА КАСЕТА ЗА XEROX Work Centre 7120 - Yellow Drum - P№ 013R00658 - Заб.: 51000k
http://obiavidnes.com/obiava/72410/barabanna-kaseta-za-xerox-work-centre-7120---yellow-drum---p-013r00658---zab-

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/72409/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект/Враца
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р. България и в държави членки на ЕС. Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери. Събиране на информация относно - месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци
и др. Издирване и локализиране на изчезнали лица. Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес партньори.
Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки. Издирване на длъжници и вземания. Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР. Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и търсите
начин да откриете своите биологични родители - ние ще ви помогнем. Ефективни решения на дискретни проблеми.
0894389886, 0890212127, офис 064990627. Гарантирана поверителност. www. respectdetective - bg. com. Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/72408/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respektvraca

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р. България и в държави членки на ЕС. Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери. Събиране на информация относно - месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци
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и др. Издирване и локализиране на изчезнали лица. Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес партньори.
Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки. Издирване на длъжници и вземания. Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР. Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и търсите
начин да откриете своите биологични родители - ние ще ви помогнем. Ефективни решения на дискретни проблеми.
0894389886, 0890212127, офис 064990627. Гарантирана поверителност. www. respectdetective - bg. com. Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/72407/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respektruse

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект/В.Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р. България и в държави членки на ЕС. Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери. Събиране на информация относно - месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци
и др. Издирване и локализиране на изчезнали лица. Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес партньори.
Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки. Издирване на длъжници и вземания. Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР. Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и търсите
начин да откриете своите биологични родители - ние ще ви помогнем. Ефективни решения на дискретни проблеми.
0894389886, 0890212127, офис 064990627. Гарантирана поверителност. www. respectdetective - bg. com. Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/72406/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respektvtyrnovo

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/72405/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/72404/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/72403/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/72402/sigurna-rabota

5.2" LG G2 D802 Smartphone
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5.2" LG G2 D802 Smartphone,FullHD IPS 1920x1080, 16GB eMMC/no micro SD Slot, 13MP Camera+2MP HD (1920 x 1080),
802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0+BLE, NFC, GPS/AGPS, Android 4.2.2 Jellybean+, MicroUSB, Black
http://obiavidnes.com/obiava/72401/52-lg-g2-d802-smartphone

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/72400/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

"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.
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/72399/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas
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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/72398/sigurna-rabota

Камини с водна риза Kuoreterm.com
Проверете едни от най-качествените камини на пелети днес в сайта - Kuoreterm.com. Промо цени и отстъпки.
http://obiavidnes.com/obiava/72397/kamini-s-vodna-riza-kuoretermcom

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/72396/inkubatori---koledno-namalenie

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS 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/72395/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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>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
>JPS 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/72394/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS 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
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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/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

LG G2 D802 Smartphone
LG G2 D802 Smartphone, 5.2" FullHD IPS 1920x1080, 16GB eMMC/no micro SD Slot, 13MP Camera+2MP HD (1920 x 1080),
802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0+BLE, NFC, GPS/AGPS, Android 4.2.2 Jellybean+, MicroUSB, White
http://obiavidnes.com/obiava/72393/lg-g2-d802-smartphone

Терморегулатор и реле за време с PIC контролер
Прецизен терморегулатор за инкубатор (0,1 градуса С) и реле за време переодично включващо моторчето за въртене на
яйцата с точност 1 сек. на базата на PIC контролери. Звуково и светлинно оповестяване за смяна на режима. Лесна
настройка на режимите.
http://obiavidnes.com/obiava/72392/termoregulator-i-rele-za-vreme-s-pic-kontroler

Реклама
Рекламна агенция, която се занимава с изработка на стикери, тениски по ваш дизайн, табели, рекламни надписи, визитки,
менюта. Всичко за вашата реклама.
http://obiavidnes.com/obiava/72391/reklama

120GB INTEL 525 Series 925632 SSD MSAT 6Gb/s
120GB INTEL 525 Series 925632 SSD MSAT 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72390/120gb-intel-525-series-925632-ssd-msat-6gbs

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"
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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/72389/detektivski-uslugi---chasten-detektiv-0888400413

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/72388/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi

120GB INTEL 525 SSD MSAT 6Gb/s
120GB INTEL 525 SSD MSAT 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72387/120gb-intel-525-ssd-msat-6gbs

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
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Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/72386/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

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,
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/72385/kurs-po-razgovoren-angliyski--shkola-abiliti

Английски език – индивидуално 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
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/72384/angliyski-ezik--individualno-i-v-malki-grupi

Руски език - индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа.
В цената са включени учебните материали.
Предлагаме:
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/72383/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

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
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• 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/72382/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

160GB INTEL 320 SSD SATA 3Gb/s
160GB INTEL 320 SSD SATA 3Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72381/160gb-intel-320-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/72380/30-50-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/72379/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/72378/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Страница 78/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.12.2013

Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна
Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна. Купувам обработваеми и необработваеми
земеделски земи - ниви, лозя, овощни градини, ливади в следните области: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново,
Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград,
Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Софийска област, Област София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.org
http://obiavidnes.com/obiava/72377/kupuvam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-ili-na-asfalt-v-cyalata-strana

180GB INTEL 525 928175 SSD MSATA 6Gb/s
180GB INTEL 525 928175 SSD MSATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72376/180gb-intel-525-928175-ssd-msata-6gbs

Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна
Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна. Купувам обработваеми и необработваеми
земеделски земи - ниви, лозя, овощни градини, ливади в следните области: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново,
Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград,
Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Софийска област, Област София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.org
http://obiavidnes.com/obiava/72375/kupuvam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-ili-na-asfalt-v-cyalata-strana

ФАЯНС,РЕМОНТ
НА
УСЛУГИ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР-ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ

БАНЯ,БОЯДЖИЙСКИ

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/72374/fayansremont-na-banyaboyadjiyski-uslugi-maystoridogovor-promocionalni-ceni

Модул В - Курс по хипноза и трансперсонална хипнотерапия за интересуващи се и
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професионалисти
Модул В
Основи на хипнотерапията
27 ноември - 01 декември
ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГА:
Разлики между хипноза и хипнотерапия.
Приложение на хипнозата за терапеветични цели. Принципи на хипнотерапията.
Директивни и индирективни методи в хипнотерапията.
Хипнотични и постхипнотични внушения.
Придобиване на умения за изграждане на действащи вербални внушения.
Хипноанализа.
Принципи на ериксонианската хипнотерапия.
Екзистенциална хипнотерапия.
Приложение на хипнотерапията за освобождаване от вредни навици: преяждане/проблеми с теглото, тютюнопушене,
зависимости (наркомании, алкохолизъм, хазарт, интернет и др.), гризене на ноктите, нервни навици.
Приложение на хипнотерапията за редуциране на стреса и генерализираната тревожност.
Подходи при хипнотерапия на паническо разстройство, депресии, специфични фобии и страхове, обсесии,
прокрастинация, посттравматични стресови разстройства.
Разрешаване на проблеми, свързани със забравяне, главоболие и други хронични болки, импулсивност, безсъние, кошмарни
сънища, вина или срам, негативно мислене, несигурност, ниска себеоценка, сценична треска, говорене пред публика,
тревога при публични изяви, неподходящи връзки, ревност, творчески блокажи.
Хипнотерапия за достигане на по-високи спортни постижения, развиване на бизнес умения, модификация на поведението,
подобряване на уменията, подобряване на паметта, планиране на кариерата.
Индуциране на хипнотична анестезия и приложението й в медицината и стоматологията.
Хипнотерапия с хронично болни и раково болни.
Хипнотерапия със семейни двойки / партньори, възрастни и деца.
Разглеждане на случаи от практиката.
Структуриране на терапевтичната практика на професионално практикуващите.
http://obiavidnes.com/obiava/72373/modul-v---kurs-po-hipnoza-i-transpersonalna-hipnoterapiya-za-interesuvashti-se-i-pr

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/72372/predlagame-inkubatori

180GB INTEL 530 929425 SSD SATA 6Gb/s
180GB INTEL 530 929425 SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72371/180gb-intel-530-929425-ssd-sata-6gbs

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и несъстоятелност, от всички райони на
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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/72370/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Правна Кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"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"
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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/72369/pravna-kantora-legal-konsulting-izkupuvane-i-sydeystvie-za-firmi-sys-zadylje

20GB
20GB, INTEL 311 SLC SSD MSATA, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72368/20gb-intel-311-slc-ssd-msata-25-635-cm

240GB INTEL 525 928176 SSD MSATA 6Gb/s
240GB INTEL 525 928176 SSD MSATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72367/240gb-intel-525-928176-ssd-msata-6gbs

"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.
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/72366/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/72365/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/72364/zakonna-i-sigurna-pechalba-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/72363/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/72362/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/72361/sigurna-rabota

240GB INTEL S3500 927200 SSD SATA 6Gb/s
240GB INTEL S3500 927200 SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72360/240gb-intel-s3500-927200-ssd-sata-6gbs

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

Страница 83/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.12.2013

http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72359/matematika--podgotovka-za-matura

Подготовка по български език за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по български език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72358/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

Немски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по немски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците и
преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72357/nemski-ezik--podgotovka-za-matura

30GB INTEL 525 SERIE SSD MSATA 6Gb/s
30GB INTEL 525 SERIE SSD MSATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72356/30gb-intel-525-serie-ssd-msata-6gbs

Подготовка за матура по английски език
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по английски език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72355/podgotovka-za-matura-po-angliyski-ezik

Испански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
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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/72354/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Френски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
тел. 02 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72353/frenski-ezik--podgotovka-za-matura

Италиански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по италиански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02 8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72352/italianski-ezik--podgotovka-za-matura

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/72351/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ
ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ,
НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК:
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- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72350/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72349/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И
ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72348/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya-i-himiya

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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/72347/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72346/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

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/72345/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72344/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

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/

Страница 87/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.12.2013

http://obiavidnes.com/obiava/72343/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72342/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

40GB INTEL 310 SSD MSATA 3Gb/s
40GB INTEL 310 SSD MSATA 3Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72341/40gb-intel-310-ssd-msata-3gbs

Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум, Масажори,Виброколани
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
ДЕТОКСИКАТОРИ 178- 275 лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 59.90 лв
Масажна - масажираща седалка 159.лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 79.лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
Вибриращ колан 69лв
Уред за сребърна вода 79лв
Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 179лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 450лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72340/yonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolani

Чех Пласт
С производство на пвц дограма в нестандартни форми и поставяне на стъклопакети се занимава в своята дейност
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фирма Чех-Пласт. Допълнителни дейности са поставяне на врати, витрини, покривни конструкции, окачване на тавани и
фасади. Потърсете екипа ни на телефон: 092 / 664 540, www.chehplast.com.
http://obiavidnes.com/obiava/72339/cheh-plast

60GB INTEL 525 SERIE SSD MSATA 6Gb/s
60GB INTEL 525 SERIE SSD MSATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72338/60gb-intel-525-serie-ssd-msata-6gbs

80GB INTEL 320 910844 SSD SATA 3Gb/s
80GB INTEL 320 910844 SSD SATA 3Gb/s, 1.8" (4.57cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72337/80gb-intel-320-910844-ssd-sata-3gbs

8.3" (21.08cm) LG G PAD V500-B
8.3" (21.08cm) LG G PAD V500-B, Full HD IPS WUXGA 1920x1200, 1.7GHz Quad-Core Qualcomm Snapdragon 600 Processor,
2GB LPDDR2, 16GB eMMC , Camera Rear 5.0MP / Front 1.3MP , 802.11 a/b/g/n , Bluetooth 4.0LE, Miracast, GPS, Android Jelly
Bean 4.2.2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/72336/83-2108cm-lg-g-pad-v500-b

8.3" (21.08cm) LG G PAD V500-B
8.3" (21.08cm) LG G PAD V500-B, Full HD IPS WUXGA 1920x1200, 1.7GHz Quad-Core Qualcomm Snapdragon 600 Processor,
2GB LPDDR2, 16GB eMMC , Camera Rear 5.0MP / Front 1.3MP , 802.11 a/b/g/n , Bluetooth 4.0LE, Miracast, GPS, Android Jelly
Bean 4.2.2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/72335/83-2108cm-lg-g-pad-v500-b

8" (20.32 cm)PRESTIGIO MultiPad 8.0 HD (8.0''LCD
8"
(20.32
cm)PRESTIGIO
MultiPad
8.0
HD
GPU,1GB,5000mAh,Webcam,microUSB,WiFi,Case) Black Retail

(8.0''LCD,1280x768,8GB,Android

4.2,DC

1.5GHz,DC

http://obiavidnes.com/obiava/72334/8-2032-cmprestigio-multipad-80-hd-80lcd

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

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

2 Philips SPA3210
2 Philips SPA3210, 2x2.5W
http://obiavidnes.com/obiava/72209/2-philips-spa3210
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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
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/72333/aluminievi-parapeti-varna

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.
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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/72332/aluminievi-parapeti--65-lv-s-dds-i-montaj

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

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

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/72331/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/72330/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/72329/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/72328/sigurna-rabota

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/72327/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/72326/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Ujen Polah
Ресторант Южен Полъх се намира в Пловдив и разполага с лятна градина. Ресторанта предлага доставка на храна по
домовете и разполага с богато меню и лятна градина.
http://www.ujen-polah.com/
http://obiavidnes.com/obiava/72325/ujen-polah

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
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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/72324/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/72323/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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--

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS 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
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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/72322/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS 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/72321/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS 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/72320/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/72319/hidrofoben-shperplat-megaplex

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
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
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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/72318/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателст
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска К
http://obiavidnes.com/obiava/72317/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

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

Мега Инженеринг
В гр. Хасково се намира фирма МЕГА Инженеринг, която реализира проектиране в сферата на микропроцесорната
техника и автоматизация на предприятия. Прилага съвременни методи за регулиране на дозиращи системи и тр. За
връзка www.megaeng.eu, ул. Южна 18, 0887046425
http://obiavidnes.com/obiava/72316/mega-injenering

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
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/72315/nemski-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.
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/72314/bylgarski-ezik-i-literatura--podgotovka-za-matura-i-kandidatstvane
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Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира чуждоезиково обучение по:
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика.
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици:
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно (С2).
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. 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
• Слушане
.
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.
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.
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали, така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски, немски, френски, руски, сръбски, хърватски, словенски.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи, много добре подготвени професионалисти за преподаватели, аудио и видео уроци,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист.
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти, юристи, застрахователи, медици, хотелиери.
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/72313/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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
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- 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/72312/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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

Жаки Арх СТудио
0887259485 е телефон на Жаки Арх Студио от гр. Варна, което извършва предпроектни проучвания на строителство на
сгради. Архитектурното студио консултира инвеститори и изготвя професионални проекти на сгради
www.jas-studio.com. Намира се на бул. Генерал Колев 54.
http://obiavidnes.com/obiava/72311/jaki-arh-studio

Бомар
Бомар е фирма с насоченост в продажба на професионално оборудване, машини и продукти за басейни. Приема поръчки
за финландски сауни и парни бани. www.bomar2000.com. Заповядайте в Добрич на ул. Хан Аспарух 20, телефон 0887754611,
0884609032.
http://obiavidnes.com/obiava/72310/bomar-e-firma-s-nasochenost-v-prodajba-na-profesionalno-oborudvane-mashini-i-prod

Хотелски комплекс Монтесито
Хотел Монтесито www.hotelmontecito.bg е в София и привлича клиенти с уютни стаи и удобно местоположение.
Ресторантът му предлага организиране на сватби, а в детския кът може да направите парти за детски рожден ден.
Намира се на бул. Цариградско шосе 357, тел.: 02 973 6246, 0888004820.
http://obiavidnes.com/obiava/72309/hotelski-kompleks-montesito

Евротур
Евротур е със седалище в гр. Разлог, където реализира продажба на хотелски консумативи свързани с почистване с
професионални препарати. В наличност широк спектър от мокети и дамаски. Оборудва ресторанти и механи със стъкло
и керамика. Офис на ул. Илинден 23, Стоково тържище, тел. 0747 80371 и 0888087080.
http://obiavidnes.com/obiava/72308/evrotur

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
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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/72307/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/72306/nayser-dayser-kuhnensko-rende

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

Схбал Професор Темелков
На адрес www.temelkov.com вижте информация за Хирургическа болница „Професор Темелков”- Варна.Лечебното
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заведение е със стационар, действащи хирургични отделения, лекари, хирурзи.За посещения: ул. Алеко Константинов 3-5,
052 600 126.
http://obiavidnes.com/obiava/72305/shbal-profesor-temelkov

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/72304/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/72303/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Сапунджиев и син
За поръчка на дюбели и други крепежни елементи ползвайте фирма Сапунджиев и Син. Български вносител на анкери,
планки, свредла, ролетки, крепежи за вик инсталации и метални конструкции. Адресът е гр. Добрич, бул. Трети Март 51
А, www.sapundjievi.com, тел.: 0888/340 637.
http://obiavidnes.com/obiava/72302/sapundjiev-i-sin
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Кул консулт
Cool Consult.Ltd. извършва предпроектни проучвания и пълен инженеринг на вентилационни, климатични и отоплителни
съоръжения. Чрез тях се постига значителна енергийна ефективност на дома и офиса. Обучени професионалисти
подготвят и осъществяват проектите. Включена е доставка на съоръженията до мястото на монтаж. Имате гаранция
и поддръжка, както и консултиране по време на стартирането на инсталацията. София 1113, ул. Николай Хайтов 2, вх.
Г, ет. 5, ап.16, 02/870 74 47, coolconsult.com, office@coolconsult.com.
http://obiavidnes.com/obiava/70972/kul-konsult

д-р Младен Камбов - Зъболекар в София, Стоматолог, Зъболекарски кабинет
Имате нужда от добър зъболекар в София - наша грижа е да се чувствате комфортно в нашия зъболекарски кабинет и
да си тръгнете със здрави зъби. Услугите, които предлагаме са: Избелване на зъби, Почистване на зъбен камък,
Естетични пломби, Коронки и мостове, Зъбни импланти, Бондинг, Лечение на коренови канали, Лечение на венци, Фасети,
Керамични инлеи, Зъбни украшения, Зъбни протези, Вадене на зъб, наша основна грижа е да се чувствате комфортно в
нашия зъболекарски кабинет и да си тръгнете с красиви и здрави зъби. http://www.kambov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/72301/d-r-mladen-kambov---zybolekar-v-sofiya-stomatolog-zybolekarski-kabinet

Весела Любомирова Цонева
Частният съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева извършва следните услуги: събира вземания на физически и
юридически лица, налага допуснати от съда обезпечителни мерки – запор и възбрана, извършва предаване на заложеното
имущество или извършването на продажба на същото, запечатва помещения, извършва въводи във владение, предаване на
движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие.
http://obiavidnes.com/obiava/72300/vesela-lyubomirova-coneva

Кухни Диалог - кухни с ненадминато качество
Диалог предлага оригинални, класически и модерни кухни за всеки стил и начин на живот. Всеки модел е внимателно
проектиран за да е практичен, ергономичен и функционален. Ние предлагаме комплексно обслужване и качество без
компромиси. Кухните, са проектирани и произведени в България, с модерен дизайн, съвременни технологии и безупречно
качество. Безспорно това са най-добрите кухни! http://kuhnidialog.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/72299/kuhni-dialog---kuhni-s-nenadminato-kachestvo

Електровъдица "Албатрос" - руска
Продавам електрическa въдицa 0882081495
Въдицата е ползвана !
http://obiavidnes.com/obiava/72298/elektrovydica-albatros---ruska

Боядисване на кожени салони, реновиране на пластмасови елементи.
-Възстановяване и боядисване на износени кожени салони, волани, офис и домашна мебел от естествена кожа
-Ремонт и реновиране на повредени пластмасови елементи от интериора на автомобила, дръжки, кори на врати, волани
-Използваме най-висок клас, висококачествена, износоустойчива боя за кожа, без ограничение в цветовете
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
„АВТОИНТЕРИОР 2000”

Тел. 0878254354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/72297/boyadisvane-na-kojeni-saloni-renovirane-na-plastmasovi-elementi

Болница Витоша
Болница ”Витоша” не пренебрегна нуждите на възрастните . Ние имаме дългогодишен опит в лечението на фрактури
при старите хора и цялата наша болнична структура е подготвена за това. Работим по Социална програма,
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осигуряваща Ви най-ниски цени за импланти. За контакт: София, бул. Симеоновско шосе 108Б, телефон: 0888585775
http://obiavidnes.com/obiava/72296/bolnica-vitosha

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

Агрохимконсулт 3
Фирма Агрохимконсулт-3 търгува с препарати за растителната защита. Произвежда семена и посевни материали. За
контакти: гр. Разград, ул. Стефан Караджа 4, вх.В, ап.16, п.к.133; тел:084660980
http://obiavidnes.com/obiava/72295/agrohimkonsult-3

"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
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/72294/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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
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Ресторант Корона- гр. Плевен
Ресторант CORONA plevenrestaurants.com в гр. Плевен осигурява места в две големи зали и в лятна градина за събирания,
рождени дни, фирмени тържества, семейни поводи. Запитвания и резервации: ул. Бъкстон 5, тел.: 064807111;
0899808804.
http://obiavidnes.com/obiava/72293/restorant-korona--gr-pleven

Бора ООД- гр.София
Специализираната в проектирането и изграждането на пречиствателни системи фирма „Бора” ООД, е сертифицирана
по международния стандарт ISO 9001:2008, даващ гаранция за качеството на извършените от нея услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/72292/bora-ood--grsofiya

Мелница Сливен
Брашна за производство на хляб предлагат мелници МЕЛКО http://www.melko.bg. Брашно тип 450, брашно Тип 500,
здравословни миксове за пълнозърнест хляб и други за хлебната промишленост. Контакт: 8800 Сливен, кв. Индустриален,
тел.: 044/667 955.
http://obiavidnes.com/obiava/72291/melnica-sliven

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

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/72290/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/72289/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
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При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/72288/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.01.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/72287/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/72286/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/72285/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/72284/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
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ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО се намира в гр. Плевен и дейността му включва научни изследвания в
сферата на лозарство и винарство. Разработва сортове, технологии за растителна защита и химия във винарството.
Контакти: ilv.my.contact.bg/ZA_NAS.htm, ул. Кала тепе 1, тел. 064 822 161.
http://obiavidnes.com/obiava/68471/institut-po-lozarstvo-i-vinarstvo

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/72283/30-50-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/72282/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/72281/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Плиска Ойл
ПЛИСКА ОЙЛ е производител на марката слънчогледово олио ''Плиска''. Основна дейност е изкупуването на слънчоглед и
преработката му. Извършва и пакетиране на зърнени продукти като боб, захар, ориз, леща. гр. Шумен, ул. Драгоман 9,
054 830688, pliska-oil.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/68475/pliska-oyl

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/72280/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Страница 106/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.12.2013

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/72279/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 15.01.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 15.12. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/72278/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/72277/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/72276/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.
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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/72275/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/72274/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Бенкомерс
БЕНКОМЕРС е един от утвърдените производители на безалкохолни напитки у нас. Напитки БЕНИ са популярни, както
и негазираните напитки с плодово съдържание над 10 процента. Гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Витиня 2Ж, тел.:
029461018.
http://obiavidnes.com/obiava/72273/benkomers

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/72272/kurs-po-jurnalistika

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/72271/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/72270/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/72269/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/72268/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
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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/72267/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/72266/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/72265/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;
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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/72264/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya

Декаданс
В гр. Бяла търговец на продукти за растителна защита е ДЕКАДАНС ДИМИТЪР ШИШКОВ. Поръчка на торове и
растително защитни препарати. За контакт: област Русе, Бяла, складова база - ул. Колю Фичето 25, 081772675.
http://obiavidnes.com/obiava/72263/dekadans

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

Ротационни печки WINKLER
Фирма "Велинда Трейдинг" ООД, предлага:
7 броя ротационни печки WINKLER - 96г. на газ, размер на количка 18 тави 60 см x 80 см. Комплект монтирани.
Отлично състояние. Свободни след 20.11.2013г. (Склад "Велинда Трейдинг", гр.Варна)
Цена: 3400 евро без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/72262/rotacionni-pechki-winkler

Ротационна фурна MIWE Roll-in
Фирма "Велинда Трейдинг" ООД, официален представител за България на немската марка MIWE предлага:
Miwe Roll-in , година на производство 2007г на газ, комплект с 1 бр. количка, размер на количката 60см х 80см.
Комплект монтирана. Налични са 3 броя. (Склад "Велинда Трейдинг", гр.Варна)
Цена 12 000 евро без ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/72261/rotacionna-furna-miwe-roll-in

MIWE GVA 11
Фирма "Велинда Трейдинг" ООД, официален представител за България на немската марка MIWE предлага:
MIWE GVA 11, напълно автоматично, година на производство 2006г, неработила, от изложение,
с температурен диапазон от -20 до +45С, с външен агрегат, за една количка с размер на тавите 60см х 80см или за
2 колички с размер на тавите 60см х 40см. Фирмата предоставя сервиз, заводски инструкции за експлоатация и
програмиране.
Гаранция 6 месеца.
Цена: 15 500лв без ДД
http://obiavidnes.com/obiava/72260/miwe-gva-11

Подова печка MIWE condo
Фирма "Велинда Трейдинг" ООД, официален представител за България на немската марка MIWE предлага:

Страница 111/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.12.2013

4 броя подови печки MIWE condo C4.1280, 4 броя етажи, размер на етажите 1,20 см x 80 см, година на производство 2009
- 2012 г.
http://obiavidnes.com/obiava/72259/podova-pechka-miwe-condo

0887232146,фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай
pvc дограма
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/72258/0887232146fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--obryshtan

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

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
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/55178/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

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/72257/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/72256/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet
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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/72255/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/72254/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/72253/sigurna-rabota

"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
продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/72252/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/72251/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Енергоспестяващо ток
Енергоспестяващо 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!
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/72250/energospestyavashto--tok

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
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Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/72249/masajna-masajirashta-sedalka

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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/72248/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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

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

120GB
120GB, Kingston SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/72247/120gb-kingston-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

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

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
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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/72245/aluminievi-parapeti-varna

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/72244/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

"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 ,
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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
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
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сектори и региони на страната.
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на фирмата , която е предмет на
продажба !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/72242/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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

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
предходния ( в зависимост от позицията, само строителите получават заплата на всеки 2 седмици )
http://obiavidnes.com/obiava/72240/sigurna-rabota-v-chehiya

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.
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- 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/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
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discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/72237/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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-

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

*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
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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

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
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
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