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Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
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/74473/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Haswell Core i7 4771 четири-ядрен (3.5/3.9 GHz Turbo Boost
Haswell Core i7 4771 четири-ядрен (3.5/3.9 GHz Turbo Boost, 8MB L3, 1.2GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/74484/haswell-core-i7-4771-chetiri-yadren-3539-ghz-turbo-boost

2GB DDR3
2GB DDR3, 1600Mhz, KINGSTON
http://obiavidnes.com/obiava/74483/2gb-ddr3

Захранване 1000W
Захранване 1000W, RaptoxX Exxtreme, ActivePFC, модулно, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74482/zahranvane-1000w

ATI R7 240
ATI R7 240, 2GB, ASUS R7240-2GD3-L, PCI-E3.0, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/74481/ati-r7-240

Уроци по математика за 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София
Частни уроци по математика за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме индивидуален и групов формат до трима курсисти. Уроците по математика от 1 до 4 клас се водят от
начален учител, от 5 до 10 – от гимназиален преподавател, а за 11 и 12 клас – от университетски или гимназиален
преподавател.
http://obiavidnes.com/obiava/74499/uroci-po-matematika-za-6-7-8-9-10-11-i-12-klas-v-sofiya

ATI R7 250
ATI R7 250, 1GB, ASUS R7250-1GD5, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/74480/ati-r7-250

ATI R7 260X
ATI R7 260X, 2GB, ASUS R7260X-DC2-2GD5, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, DisplayPort, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/74476/ati-r7-260x

Samsung SCX-3405
Samsung SCX-3405, refurbished, лазерен принтер/копир/скенер, 20стр/мин, 1200x1200dpi, 64MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/74475/samsung-scx-3405

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
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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/74498/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/74497/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 СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК 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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 !

Страница 2/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.01.2014

Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които
закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна :
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица , които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон , съдебно решение или по силата на договор.
Запазете своята анонимност , наемайки лице , което да изпълнява анонимно длъжности като:
Управител , Собственик , Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас , може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги , е че не може да бъдете свързан с този , който изпълнява
длъжността номинално , тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица , които ще Ви предоставим ние !
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74496/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Указателни Табели на стълбове
Указателни Табели на стълбове
Фирмени информационно-указателни табели .Предлагаме изготвяне на проект, внасянето му и движение в СО до
издаване на Разрешение за поставяне на табелите . Безплатна консултация. Цена 300лв.без ДДС до 3бр. табели, над тази
бройка цена по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/74495/ukazatelni-tabeli-na-stylbove

Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Изготвяне на пълна проектна документация . Огледа и консултацията за безплатни,след това се дава индивидуална
оферта, без допълнителни плащания,освен таксата за разрешителното. Конструктивни експертизи. Изготвяме и
довършване документация за удостоверение за въвеждане в експлоатация.Изработваме проекти ( всички специялности,
или по-избор) за частично или цялостно саниране на сгради. Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти
за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/74494/uzakonyavane-na-reklamatabelitotemifirmeni-nadpisi

Проектиране и Узаконяване
Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Изготвяне на пълна проектна документация . Огледа и консултацията за безплатни,след това се дава индивидуална
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оферта, без допълнителни плащания,освен таксата за разрешителното. Конструктивни експертизи. Изготвяме и
довършване документация за удостоверение за въвеждане в експлоатация.Изработваме проекти ( всички специялности,
или по-избор) за частично или цялостно саниране на сгради. Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти
за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/74493/proektirane-i-uzakonyavane

Узаконяване на реклами
Узаконяване на реклами,билбордове,тотеми,табели и фирмени надписи. Изготвяне на проектна документация
,индивидуални цени, след БЕЗПЛАТЕН оглед и консултация.Конструктивни експертизи.Изготвяне на проекти за частично
и цялостно саниране на сгради.Довършване на документация за издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени
сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/74492/uzakonyavane-na-reklami

10.1" (25.65 cm) Asus X102BA-DF022D
10.1" (25.65 cm) Asus X102BA-DF022D, двуядрен AMD A4-1200 1.0 GHz, сензорен HD LED Display (HDMI), 4GB, 320GB,
USB3.0, Free DOS, 1.1kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74474/101-2565-cm-asus-x102ba-df022d

14" (35.56 cm) Asus X451CA-VX035D
14" (35.56 cm) Asus X451CA-VX035D, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74472/14-3556-cm-asus-x451ca-vx035d

15.6" (39.62 cm) Asus N56VV-S4032
15.6" (39.62 cm) Asus N56VV-S4032, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display & GeForce GT 750M 2GB
(HDMI), 6GB, 1TB, 4x USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74468/156-3962-cm-asus-n56vv-s4032

15.6" (39.62 cm) Asus X550VB-XO003D
15.6" (39.62 cm) Asus X550VB-XO003D, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display & GeForce GT 740M
2GB (HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74467/156-3962-cm-asus-x550vb-xo003d

15.6" (39.62 cm) Asus X551CA-SX034D
15.6" (39.62 cm) Asus X551CA-SX034D, бял, двуядрен Intel® Celeron® 1007U 1.5 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 320GB,
USB3.0, Free DOS, 2.15kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74463/156-3962-cm-asus-x551ca-sx034d

Работа в Чехия за мъже, жени и семейства
Произвидство-Работи се 10 часа +2 часа почивка, заплата 800 евро от които се удържат 80-100 евро за квартира в
зависимост дали са 2-ма или 3-ма души в стая.Заводи за шоколад, сладкарска промишленост, месокомбинат и др
Строителството
обща работа- заплащане 4 евро на час, 10 раб. часа и 26 дни месечно. Квартира и консумативи 80-100 евро
кофражисти 6 евро на час, 8 часа на ден, 26 дни в месеца 1240. 100 евро за квартира и консумативи
гипсо картон-6 евро на час, 10 часа на ден ,26 дни-безплатна квартира
Топлоизолация-9 евро кв./м
Фаянс и теракота- 6 евро/час
Арматуристи- 6 евро на час, 8 часа на ден, 26 работни дни, 100 евро квартира и консумативи
Заварчици- 5.5 евро на час чисто ,на СО2
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аргона 6.5 евро
електрод 4 евро
Ел. Техници-8 часа на ден, 26 дни месечно, чиста заплата 1100 евро
Общи работници в склад 750 евро заплата, 10 раб. часа,26 дни, квартира 80-100 евро
Работа в пекарна 850 евро заплата, 10 раб. часа, 26 дни-квартира 80-100 евро
Работата е производство на хляб и хлебни изделия. Работи се на поточна линия, опаковане и подреждане на готовата
продукция.
Заплащане 3 евро на час.Чиста заплата след удържани 50 евро за наем и консумативи- 800 евро. Ежеседмичен аванс до
заплата- 40 евро
Работа за мъже и жени в завод на Шкода. Направа на въздушни филтри. Чиста заплата след удръжка за наем и
консумативи 880 евро за мъже и 680 за жени
Селско стопанство и животновъдство- мъже и жени до 50 г
Грижи за животни, обиране на плодове и зеленчуци. Безплатна квартира, заплата 850 евро, аванс 40 евро.
Трудов договор, осигуровки валидни и за България, осигурена квартира.Тръгва се от София с директен транспорт до
работодателя
http://obiavidnes.com/obiava/74491/rabota-v-chehiya-za-myje-jeni-i-semeystva

Бяла техника втора употреба
Уреди втора употреба на изгодни цени!
Редовни доставки на бяла техника, внос от Германия в отлично състояние. Сервизно обслужване.
Възползвайте се и вземете уредa, който ви трябва на изгодна цена и изработен по европейски стандарти. Ние
гарантираме, че функционалността на всеки уред, който предлагаме е тествана, а ако уредът е използван - минава
дезинфекция.
Марките, с които работим са BOSCH, LIEBHERR, AEG, Miele, SIEMENS ,Hotpoint и PRIVILEG поддържат високи
стандарти за качество като високи енергиини класове, безопасност и богата функционалност. Поддържането на тези
стандарти на практика означава намален разход на енергия и по-дълъг живот на електроуредите.
http://obiavidnes.com/obiava/74490/byala-tehnika-vtora-upotreba

15.6" (39.62 cm) Asus X552EA-SX052D
15.6" (39.62 cm) Asus X552EA-SX052D, четириядрен AMD A4-5000 1.5 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB, 2x
USB3.0, Free DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74458/156-3962-cm-asus-x552ea-sx052d

заеми от 500 – 3000 евро
SAFARI – Истамбул отпуска заеми от 500 – 3000 евро
http://obiavidnes.com/obiava/74489/zaemi-ot-500--3000-evro

15.6" (39.62 cm) Asus X552VL-SX016D
15.6" (39.62 cm) Asus X552VL-SX016D, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display & GeForce 710M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74455/156-3962-cm-asus-x552vl-sx016d

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74488/30-50-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/74487/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/74486/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Asus X552VL-SX030D
15.6" (39.62 cm) Asus X552VL-SX030D, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce 710M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74453/156-3962-cm-asus-x552vl-sx030d

15.6" (39.62 cm) Asus X552VL-SX033D
15.6" (39.62 cm) Asus X552VL-SX033D, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce GT 710M 1GB
(HDMI), 6GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74449/156-3962-cm-asus-x552vl-sx033d

15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX186DU
15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX186DU, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
USB3.0, Linux, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74448/156-3962-cm-asus-x55a-sx186du

17.3" (43.94 cm) Asus G750JH-T4086D
17.3" (43.94 cm) Asus G750JH-T4086D, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GTX 780M 4GB DDR5 (HDMI), 16GB, 1TB, 4x USB3.0, no OS, 4.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74447/173-4394-cm-asus-g750jh-t4086d

17.3" (43.94 cm) Asus X75VC-TY166
17.3" (43.94 cm) Asus X75VC-TY166, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD+ LED Display & GeForce GT 720M 2GB
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74446/173-4394-cm-asus-x75vc-ty166

10.1" (25.65 cm) Packard Bell ENME69BMP-28052G50nii
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10.1" (25.65 cm) Packard Bell ENME69BMP-28052G50nii, двуядрен Celeron® N2805 1.46GHz, сензорен мулти-тъч HD LED
Display (HDMI), 2GB, 500GB, Windows8, 1.08kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74445/101-2565-cm-packard-bell-enme69bmp-28052g50nii

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 2m
http://obiavidnes.com/obiava/74407/kabel-hdmim---hdmim

19" (48.26 cm) Acer V196Lbd (5:4)
19" (48.26 cm) Acer V196Lbd (5:4), LED, 5ms 100 000 000:1 250cd/m2 DVI черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/74406/19-4826-cm-acer-v196lbd-54

Курсове и частни уроци по шведски и норвежки език в София
Курсове и частни уроци по шведски, норвежки, финландски / фински и датски език в София от Учебен център 6+ /тел.:
0894 850 660/. Всички нива /A1, A2, B1, B2, C1 и C2/ и възрасти! Работим по утвърдени международни системи с опитни
преподаватели от страната и чужбина! Предлагаме индивидуално и групово обучение!
http://obiavidnes.com/obiava/74485/kursove-i-chastni-uroci-po-shvedski-i-norvejki-ezik-v-sofiya

15.6" (39.62 cm) Toshiba M50-A-110
15.6" (39.62 cm) Toshiba M50-A-110, сребрист, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & GeForce GT
740M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Windows8.1, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74404/156-3962-cm-toshiba-m50-a-110

15.6" (39.62 cm) Toshiba P50-A-13C
15.6" (39.62 cm) Toshiba P50-A-13C, сребрист, четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Windows8.1, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74403/156-3962-cm-toshiba-p50-a-13c

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
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
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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/74479/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks

Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
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"
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/74478/chasten-detektiv-ivan-ivanov-dylgogodishen-profesionalen-opit

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.
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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/74477/chasten-detektiv--detektivska-agenciya-fox

Курсове за матура и кандидат-студенти
Курсове за матура и кандидат-студенти по български език и литература, математика, история, география, химия,
биология, английски, немски, испански и италиански език.
Отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално (частни уроци),
висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/74471/kursove-za-matura-i-kandidat-studenti

БЕТОНОВА ОГРАДА – РАЗЛИЧНА , ЕСТЕТИЧНА , ДОСТЪПНА И ЗДРАВА
Произвеждаме , доставяме , монтираме , боядисваме . Работим в цялата страна . Не се налага изграждане на бетонов
пояс , поради което се спестяват много средства за изкоп , арматура , бетон . При монтажа се залива всяка колона с
бетон . Основата на всяка колона е от 70см ( която влиза в земята ) . Всеки стоманобетонов ограден панел е с размери
200 см дължина * 50 см височина * 5 см дебелина или 1м2 . Надграждат се един върху друг до достигане на желаната ни
височина като възможните височини на оградата са 0.5м , 1м , 1.5м , 2м , 2.5м . Всеки един ограден панел попада при
монтажа в релса от 4.5 см дълбочина в колоната . Произвеждаме крайни , ъглови и имаме възможност да произведем
ъглова колона по точни градуси на релсата спрямо индивидуалния проект на клиента . Нашите стоманобетонови огради
може да се монтира на различни видове изкуствени или естествени повърхности ( почва, бетон, скала и т.н ) ,
позволявайки на нашите цени да бъдат конкурентни и достъпни . Боядисваме със специализирани бои за бетон с
гарантирано качество , устойчиви на времевите условия и многогодишно запазване на цвета . Нужна ни е дължина на
оградата , желаната от вас височина и местонахождението на обекта , за да можем да ви изградим една точна и ясна
оферта . Имаме възможност да работим в бързи срокове на изпълнение на нашите бетонови изделия . Единствено ние в
страната можем да ви предложим най-голямото разнообразие от оградни пана ( около 180 различни атрактивни
имитации на дърво , желязо , камък , тухла ) , дължащо се на 12 годишния ни опит в тази сфера . Спазваме строго
зададените процеси в производството и монтажа от завода производител . Разгледайте всички наши предложения за
изграждане на бетонова ограда на фирмената ни страница .
Коректност към нашите клиенти , качество в извършените от нас услуги - строителна компания „Кареком” .
http://obiavidnes.com/obiava/74470/betonova-ograda--razlichna--estetichna--dostypna-i-zdrava

Готови теми
Продавам перфектно разработени темите за държавен изпит по дисциплината Бизнес администрация - магистърска
степен за НБУ. Темите са развити, съобразно конспекта по дисциплината и посочената в него литература.
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Структурирани са в ясен, точен и прегледен вид, като обхващат всичко най-важно за изпита. Темите са използвани за
държавен изпит и е получена отлична оценка. За въпроси и подробности пишете на teminbu@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74469/gotovi-temi

Правна Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от
отговорност
Правна Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ!!!
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.
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.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме Ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ СЪС НАС ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ТЕЛЕФОН:
0897558320 0885017754 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация
http://obiavidnes.com/obiava/74466/pravna-kantora-korekt-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovor

Правна Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от
отговорност
Правна Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ!!!
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.
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.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме Ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Правна Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ СЪС НАС ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ТЕЛЕФОН:
0897558320 0885017754 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация
http://obiavidnes.com/obiava/74465/pravna-kantora-korekt-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovor

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
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за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74464/predlagame-inkubatori

Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/66598/kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-vik-i-dovyrshitelni-raboti-na-niski-ceni

Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Изготвяне на пълна проектна документация . Огледа и консултацията за безплатни,след това се дава индивидуална
оферта, без допълнителни плащания,освен таксата за разрешителното. Конструктивни експертизи. Изготвяме и
довършване документация за удостоверение за въвеждане в експлоатация.Изработваме проекти ( всички специялности,
или по-избор) за частично или цялостно саниране на сгради. Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти
за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/74462/uzakonyavane-na-reklamatabelitotemifirmeni-nadpisi

Проектиране и Узаконяване
Проектиране и Узаконяване
Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Изготвяне на пълна проектна документация . Огледа и консултацията за безплатни,след това се дава индивидуална
оферта, без допълнителни плащания,освен таксата за разрешителното. Конструктивни експертизи. Изготвяме и
довършване документация за удостоверение за въвеждане в експлоатация.Изработваме проекти ( всички специялности,
или по-избор) за частично или цялостно саниране на сгради. Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти
за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/74461/proektirane-i-uzakonyavane

Узаконяване на реклами
Узаконяване на реклами
Узаконяване на реклами,билбордове,тотеми,табели и фирмени надписи. Изготвяне на проектна документация
,индивидуални цени, след БЕЗПЛАТЕН оглед и консултация.Конструктивни експертизи.Изготвяне на проекти за частично
и цялостно саниране на сгради.Довършване на документация за издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени
сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/74460/uzakonyavane-na-reklami

Указателни Табели на стълбове
Указателни Табели на стълбове
Фирмени информационно-указателни табели .Предлагаме изготвяне на проект, внасянето му и движение в СО до
издаване на Разрешение за поставяне на табелите . Безплатна консултация. Цена 300лв.без ДДС до 3бр. табели, над тази
бройка цена по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/74459/ukazatelni-tabeli-na-stylbove

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.
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Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/74457/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/74456/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК 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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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.
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които
закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна :
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1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица , които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон , съдебно решение или по силата на договор.
Запазете своята анонимност , наемайки лице , което да изпълнява анонимно длъжности като:
Управител , Собственик , Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас , може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги , е че не може да бъдете свързан с този , който изпълнява
длъжността номинално , тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица , които ще Ви предоставим ние !
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74454/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

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/74452/30-50-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/74451/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/74450/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617
PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617, Athlon64 3000+ 512RAM 160GB HDD DVDRW VGA G7300GS 128MB
SB7.1 Lan FDD OpticalMouse KBD, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/6221/pc_easy_e826aa6dr16a512_podaryk_lexmark_z617

Samsung SL-M2022 лазерен
Samsung SL-M2022 лазерен, 20стр/мин, 1200x1200dpi, 128MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/74292/samsung-sl-m2022-lazeren

Samsung SL-M2070W лазерен принтер/копир/скенер
Samsung SL-M2070W лазерен принтер/копир/скенер, 20стр/мин, 1200x1200dpi, 128MB, WiFi 802.11n & USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/74290/samsung-sl-m2070w-lazeren-printerkopirskener

Samsung SL-M2070 лазерен принтер/копир/скенер
Samsung SL-M2070 лазерен принтер/копир/скенер, 20стр/мин, 1200x1200dpi, 128MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/74287/samsung-sl-m2070-lazeren-printerkopirskener

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/74444/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/74443/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/74442/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/74441/sigurna-rabota
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Samsung SL-M2625D лазерен
Samsung SL-M2625D лазерен, 26стр/мин, Duplex, 4800x600dpi, 128MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/74286/samsung-sl-m2625d-lazeren

Samsung SL-M2675F лазерен принтер/копир/скенер/факс
Samsung SL-M2675F лазерен принтер/копир/скенер/факс, 26стр/мин, 4800x600dpi, ADF, 128MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/74280/samsung-sl-m2675f-lazeren-printerkopirskenerfaks

Samsung SL-M2875FD лазерен принтер/копир/скенер/факс
Samsung SL-M2875FD лазерен принтер/копир/скенер/факс, 28стр/мин, 4800x600dpi, ADF, 128MB, LAN, USB, 3 г.
http://obiavidnes.com/obiava/74279/samsung-sl-m2875fd-lazeren-printerkopirskenerfaks

Samsung SL-M2875FW лазерен принтер/копир/скенер/факс
Samsung SL-M2875FW лазерен принтер/копир/скенер/факс, 28стр/мин, 4800x600dpi, ADF, 128MB, WiFi 802.11n & LAN,
USB, 3 г.
http://obiavidnes.com/obiava/74278/samsung-sl-m2875fw-lazeren-printerkopirskenerfaks

Слушалки Genius HS-505X
Слушалки Genius HS-505X, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/74277/slushalki-genius-hs-505x

Курсове и частни уроци по руски, полски и чешки език в София
Курсове и частни уроци по руски, украински, полски, чешки, словашки, словенски и сърбохърватски език в София от Учебен
център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Всички нива /A1, A2, B1, B2, C1 и C2/ и възрасти! Работим по утвърдени международни
системи с опитни преподаватели от страната и чужбина! Предлагаме индивидуално и групово обучение!
http://obiavidnes.com/obiava/74439/kursove-i-chastni-uroci-po-ruski-polski-i-cheshki-ezik-v-sofiya

Слушалки Razer Kraken
Слушалки Razer Kraken, черни
http://obiavidnes.com/obiava/74276/slushalki-razer-kraken

Слушалки SteelSeries Flux Luxury Edition
Слушалки SteelSeries Flux Luxury Edition, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/74275/slushalki-steelseries-flux-luxury-edition

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
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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/74440/hidrofoben-shperplat-megaplex

2x 4GB DDR3 1866MHz
2x 4GB DDR3 1866MHz, Geil EVO Leggera
http://obiavidnes.com/obiava/74373/2x-4gb-ddr3-1866mhz

14" (35.56 cm) ACER E1-432-29576G1TMnww
14" (35.56 cm) ACER E1-432-29576G1TMnww, бял, двуядрен Intel® Celeron® 2957U 1.4 GHz, HD LED Display (HDMI), 6GB,
1TB, USB3.0, Linux, 2.1kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/74372/14-3556-cm-acer-e1-432-29576g1tmnww

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
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/74438/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

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
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-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/74437/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

NOKIA 515
NOKIA 515, бял
http://obiavidnes.com/obiava/74370/nokia-515

Община Ивайловград
В последните години в Ивайловград започва да се изгражда местна икономика и да се развива селското стопанство и
животновъдството. Строят се нови сгради, училища, читалища, който заемат своето място в духовния живот на
общината. Изграждат се нови междуселищни пътища, който помагат и за развитието на промишлени предприятия и
подобряват комуникацията.
http://obiavidnes.com/obiava/74436/obshtina-ivaylovgrad

7" (17.78 cm) Asus Nexus 7 (2013)
7" (17.78 cm) Asus Nexus 7 (2013), таблет, мулти-тъч IPS Panel, четириядрен Snapdragon S4 Pro 1.5GHz, 2GB RAM, 16GB
eMMC, 802.11n, bluetooth, GPS, camera, Android 4.3, 290g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74368/7-1778-cm-asus-nexus-7-2013

Немски език - Индивидуално обучение
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
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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/74435/nemski-ezik---individualno-obuchenie

7" (17.78 cm) Asus Nexus 7 (2013)
7" (17.78 cm) Asus Nexus 7 (2013), таблет, мулти-тъч IPS Panel, четириядрен Snapdragon S4 Pro 1.5GHz, 2GB RAM, 32GB
eMMC, 802.11n, bluetooth, GPS, camera, Android 4.3, 290g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74367/7-1778-cm-asus-nexus-7-2013

„Недифууд” ООД
Птици развъжда и отглежда в своята база в гр. Тутракан птицевъдната фирма Недифууд. Тя е производител на патици
за целите на селското стопанство и хранителната промишленост. За връзка: ул. Боровец 1, тел.: 0899139871.
http://obiavidnes.com/obiava/74434/nedifuud-ood

7" (17.78 cm) Asus Nexus 7C (2013)
7" (17.78 cm) Asus Nexus 7C (2013), 4G таблет, мулти-тъч IPS Panel, четириядрен Snapdragon S4 Pro 1.5GHz, 2GB RAM,
32GB eMMC, 802.11n, bluetooth, GPS, camera, Android 4.3, 290g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74366/7-1778-cm-asus-nexus-7c-2013

Курс по английски език -Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 15.01.2014г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74433/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало – 13.01.2014 г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74432/kurs-po-ispanski-ezik--a1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 21.01.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74431/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
13.01.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74430/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат един път седмично, неделя, от 14.00 до
17.00, общо 60 учебни часа. Цена 230 лв. Начало: 12.01.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74429/kurs-po-frenski-ezik--b1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по френски език по системата Campus, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
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около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски
език. Цена 230 лв. Продължителност 60 часа, един път седмично (неделя) от 10.30 до 13.30 часа. Начало: 12.01.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74428/kurs-po-frenski-ezik--a1

Kурс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 13.01.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74427/kurs-po-italianski-ezik--a1

Позиция: Градинари
Нови целогодишни позиции за Кипър

Позиция: Градинари

Местоположение:Кипър

Свободни места:2

Условия:
Заплата-650 Е ( стартово възнаграждение, ще има увеличение през май 2014)
Храна-Безплатна;
Работни часове- 8/10 часа на ден;
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Почивен ден- 1 почивен ден на седмица ( понеделник)
Заминаване 15.01.2014

Изисквания:
Опит- Препоръчителен;
Чужди езици- Работно ниво- Гръцки или Английски език;

Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
2 актуални, самостоятелни снимки- 1 в цял ръст и 1 в паспортен формат;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74426/poziciya--gradinari

Позиция:Работници за кухня
Нови целогодишни позиции за Кипър

Позиция:Работници за кухня

Местоположение:Кипър

Свободни места:2

Условия:
Заплата-650 Е ( стартово възнаграждение, ще има увеличение през май 2014)
Храна-Безплатна;
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Работни часове- 8/10 часа на ден;
Почивен ден- 1 почивен ден на седмица ( понеделник)
Заминаване 15.01.2014

Изисквания:
Опит- Препоръчителен;
Чужди езици- Работно ниво- Гръцки или Английски език;

Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
2 актуални, самостоятелни снимки- 1 в цял ръст и 1 в паспортен формат;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74425/poziciyarabotnici-za-kuhnya

Шивачки – САЩ
Детайли
Наш партньор в Nantucket ( остров в близост до Бостън ) с фабрика за производство на възглавници, пердета и мебели,
търси да назначи 10 шивачки с опит в шиене и кроене ( комбинацията от опит в шиене и кроене на един кандидат му дава
по-добри шансове за одобрение )
Заплащането е $ 12,50 /час;
Месечно средно се заработват 160 часа х $ 12,50 = $ 2 000 /бруто/ .
Когато се налага да се работи над 160 ч/ месечно ( при големи поръчки- заплащането е $ 18,75/ час за всеки час над
160ч/месец
Работният ден е от 8 часа Понеделник- Петък –с 2 почивни дни седмично;
Заминавания- март 2014;
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Статут: H2B ВИЗА

Пълно съдействие и покрити от работодателя разходи за изваждането на визата

Какви разходи ще имам?
Настаняване /подсигурено / - $ 170 седмично, което включва наем + всички сметки- ток, вода, газ, Интернет
Какви са изискванията?
Език- Английски -Basic ниво;
Опит- минимум 5 години;
Години- 25-40 години, жени;
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуалнa, самостоятелнa снимкa- цял ръст
Срок на кандидатстване- до 15.12.2013
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!

По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74424/shivachki--sasht

Персонал за 5 звезден хотел- Миконос
Персонал за 5 звезден хотел- Миконос

*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
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* Предстоящи интервюта –Декември 2013*

·

Сервитьори/ки

o Заплата- 700 – 750 Е + добри бакшиши ;
o Перфектен английски език, всеки следващ ще бъде предимство (Най-подходящи са руски и френски);
o

Опит- задължителен;

o

Заминавания- Март 2014;

·

Камериерки

o Заплата- 700-730 Е;
o Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- Март 2014;

Общи параметри:

·

Местоположение-Миконос – 5 звезден хотел;

·

Заплата- конкретното възнаграждение зависи от опита и личните умения;

·

Храна- безплатна;

·

Квартира- безплатна;

·

Работен ден- 8-10 часа;

·

Почивен ден- 1 седмично;

·

Пол- мъже / жени;

·

Осигуровки - поети;

Необходими документи:

·
Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелнi снимкi- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
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·

Препоръки от предишен работодател;

·

Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на greece@slava7.bg ;

·
Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на
0876 59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!

По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74423/personal-za-5-zvezden-hotel--mikonos

Campaign Analyst
Campaign Analyst

*Our partner, global online trading company is seeking for
influencing skills to fulfil the role of Campaign Analyst.*

a self motivated individual with excellent communication and

Responsibilities:
·

Analyze campaign performance and identify trends, opportunities and red flags;

·

Monitor the company KPIs performance and ensure ongoing feedback on performance to top decision makers;

·

Analyze campaigns ROI, A\B Testing results and Trends;

·

Creating Excel Reports to combine data from various systems;

·

Work closely with the product team on evaluating & measuring the performance of banners and landing pages;

·
Perform descriptive and statistical analyses as needed and perform research studies from start to end, including retrieval of
data from various systems, mapping of findings, drawing of conclusions and submission of recommendations.
Requirements:
·
At list 2 years of analytical work experience in environments with high volume of data, preferable in software, internet, media,
telecoms , banking industries;
·

Background in web analytics, ad operations, financial analysis, or market research;
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·

B.Sc. in Computer Science / Statistics / Mathematics / Industrial Engineering or equivalent practical experience;

·

Strong excel experience including high level of proficiency in all excel functions;

·

Experienced in working in big data environment – an advantage;

·

Excellent interpersonal and communication skills in English are required;

·
Candidates with 1-2 years of experience in online media are preferred, but motivated undergraduates with a degree focused
on data/statistical analysis and an interest in start-ups are encouraged to apply/.
Conditions:
·

All year round work position;

·

Competitive salary/depends on candidate`s performance/;

·

The candidates can start work immediately / as soon as the process of recruiting candidates is successfully finished/.

Advantages:
Previous experience working within customer campaign teams
Experience in summarizing, interpreting data and producing reports
Strong understanding of the design, legal constraints and analysis of campaigns
SQL Skills and querying large data environments

Necessary documents:
- CV in English
- 1 actual photo

Ако отговаряте на нашите изисквания и това предложение представлява интерес за Вас, изпратете на имейл
cyprus@slava7.bg
Необходими документи:
1. CV на Английски език;
2. Снимка - в цял ръст;
3.Препоръки ( от работодатели, при които сте работили ), ако имате такива.
Изпращайте CV- тата на имейл: cyprus@slava7.bg /моля, като заглавие пишете позицията , и дестинацията, за които
кандидатсвате /

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
Разполагаме със сезонни и целогодишни позиции.
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По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74422/campaign-analyst

Позиция: Сервитьори( ки )
Позиция: Сервитьори( ки )
Местоположение: Кипър - Агия Напа;
Свободни места: 3
Условия:
·

Заплата-700 -800 Е ( конкретното възнаграждение зависи от опита на кандидата)+ добри бакшиши

·

Храна-Безплатна;

·

Квартира-Безплатна;

·

Работни часове- 8/10 часа на ден;

·

Почивен ден- 1 почивен ден на седмица;

Изисквания:
·

Опит- Задължителен;

·

Чужди езици- Много добро ниво- Английски език; всеки следващ е предимство;

Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
Актуална самостоятелна снимка- в цял ръст;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
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За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74421/poziciya-servityori-ki-

Позиция: Готвачи ( ки )
Позиция: Готвачи ( ки )

Местоположение:Кипър ; Агия Напа, Протарас; Паралимни, Пафос;
Свободни места: 8
Условия:
Заплата-700-1000 Е ( конкретното възнаграждение зависи от опита на кандидата)
Храна-Безплатна;
Квартира-Безплатна;
Работни часове- 8/10 часа на ден;
Почивен ден- 1 почивен ден на седмица;

Изисквания:
Опит- Задължителен;
Чужди езици- Работно ниво- Гръцки или Английски език; всеки следващ е предимство;
Сертификати и дипломи – да бъдат предоставени при поискване;

Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
актуалнa, самостоятелнa снимкa- в цял ръст;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
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За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74420/poziciya-gotvachi--ki-

Media buyer за Кипър
Месторабота- Ларнака, Кипър.
Заплащане:
Стартова заплата 1000-1500Е
Ние търсим някой, който бъде:

* Запознат с онлайн рекламната индустрия.
* Може да работи самостоятелно
* Ориентиран към резултатите
* Креативен
* Oрганизиран

Отговорности:

* Идентифициране и постоянен стремеж към възможности за закупуване на онлайн медии и договаряне на тестове за
определяне на рентабилността на онлайн кампании.
* Установяване на първоначален контакт с потенциални рекламни сайтове и мрежи, договаряне на търговски условия и
закупуване на медийното пространство.
* Създаване на CPC и CPM кампании за продължаване на управлението на кампании, включително анализ на
ефективността, вземане на решения и извършване на тестване и оптимизация.
* Запазване и развитие на отношението на издателя.
* Разработване и изпълнение на нови възможности за бизнес.

Изисквания:

* Oпит- минимум 1-2 години като media buyer.
* Силни и доказани умения за водене на преговори.
* Опит с Excel.
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* Владее английски език.
* Високо аналитични умения / опит в анализиране на числени данни.
* Добри писмени, устни комуникативни умения.
* Възможност за справяне с няколко проекта едновременно.
* Владеенето на други езици – предимство.
* Познания и опит в Rightmedia – предимство.
* Опит в управлението, основан на постигнатите резултати от успешни кампании – предимство.
* Опит в онлайн маркетинга, за предпочитане в сферата на игрите / финансите - предимство.

Ако отговаряте на нашите изисквания и това предложение представлява интерес за Вас, изпратете на имейл
cyprus@slava7.bg
Необходими документи:
1. CV на Английски език;
2. Снимка - в цял ръст;
3.Препоръки ( от работодатели, при които сте работили ), ако имате такива.
Изпращайте CV- тата на имейл: cyprus@slava7.bg /моля, като заглавие пишете позицията , и дестинацията, за които
кандидатсвате /

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!

По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74419/media-buyer-za-kipyr

СУШИ ГОТВАЧИ/КИ
СУШИ ГОТВАЧИ/КИ
Местоположение:Кипър ; Агия Напа, Протарас; Паралимни, Пафос;
Свободни места: 2

Условия:
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Заплата-700-1 200 Е ( конкретното възнаграждение зависи от опита на кандидата)
Храна-Безплатна;
Квартира-Безплатна;
Работни часове- 8/10 часа на ден;
Почивен ден- 1 почивен ден на седмица;

Изисквания:

Опит- Задължителен;
Чужди езици- Работно ниво- Гръцки или Английски език; всеки следващ е предимство;
Сертификати и дипломи – да бъдат предоставени при поискване;

Необходими документи:

Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
актуална снимка в цял ръст;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
Разполагаме със сезонни и целогодишни позиции.
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74418/sushi-gotvachiki

32GB USB Flash
32GB USB Flash, Transcend T3G, златиста
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http://obiavidnes.com/obiava/74417/32gb-usb-flash

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/74416/30-50-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/74415/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/74414/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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/
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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

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/74413/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibgsreshtu-lichna-kartavno

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

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК 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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 !
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които
закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна :
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица , които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон , съдебно решение или по силата на договор.
Запазете своята анонимност , наемайки лице , което да изпълнява анонимно длъжности като:
Управител , Собственик , Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас , може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги , е че не може да бъдете свързан с този , който изпълнява
длъжността номинално , тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица , които ще Ви предоставим ние !
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74412/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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

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.
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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

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/74411/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/74410/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Pad HAMA (54766)
Pad HAMA (54766), текстилен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/74409/pad-hama-54766

Pad HAMA (54769)
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Pad HAMA (54769), текстилен, сив
http://obiavidnes.com/obiava/74408/pad-hama-54769

Транспортни услуги за цялата страна
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/74405/transportni-uslugi-za-cyalata-strana

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

Захранване 1000W
Захранване 1000W, EVGA SuperNOVA 1000 G2, 80+ PLATINUM
http://obiavidnes.com/obiava/74306/zahranvane-1000w

Захранване 1300W
Захранване 1300W, EVGA SuperNOVA 1300 G2, 80+ GOLD
http://obiavidnes.com/obiava/74304/zahranvane-1300w

Genius NS-6005
Genius NS-6005, безжична, оптична (1000dpi), черна, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/74303/genius-ns-6005

Genius NS-6005
Genius NS-6005, безжична, оптична (1000dpi), черно-червена, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/74302/genius-ns-6005

Pad SteelSeries 9HD
Pad SteelSeries 9HD, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/74300/pad-steelseries-9hd

Pad SteelSeries QcK Mini Dota2 Edition
Pad SteelSeries QcK Mini Dota2 Edition, 25 х 21 cm
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http://obiavidnes.com/obiava/74295/pad-steelseries-qck-mini-dota2-edition

Pad SteelSeries S&S
Pad SteelSeries S&S, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/74294/pad-steelseries-ss

Samsung SL-M2022W лазерен
Samsung SL-M2022W лазерен, 20стр/мин, 1200x1200dpi, 128MB, WiFi 802.11n, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/74293/samsung-sl-m2022w-lazeren

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ-БАНЯ,БОЯДИСВАНЕ,ГИПСКАРТОН,МАЗИЛКА,НАСТИЛКИ
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/74402/vytreshen-remont-banyaboyadisvanegipskartonmazilkanastilki

Курсове и частни уроци по гръцки, португалски и нидерландски език в София
Курсове и частни уроци по гръцки, румънски, португалски, нидерландски / холандски, унгарски, албански и латински език в
София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Всички нива /A1, A2, B1, B2, C1 и C2/ и възрасти! Латинският език е за
студенти по медицина и за всички заинтересовани! Работим по утвърдени международни системи с опитни
преподаватели от страната и чужбина! Предлагаме индивидуално и групово обучение!
http://obiavidnes.com/obiava/74401/kursove-i-chastni-uroci-po-grycki-portugalski-i-niderlandski-ezik-v-sofiya

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
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-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/74400/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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74399/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/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Курсове и частни уроци по гръцки, португалски и нидерландски език в София
Курсове и частни уроци по гръцки, румънски, португалски, нидерландски / холандски, унгарски, албански и латински език в
София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Всички нива /A1, A2, B1, B2, C1 и C2/ и възрасти! Латинският език е за
студенти по медицина и за всички заинтересовани! Работим по утвърдени международни системи с опитни
преподаватели от страната и чужбина! Предлагаме индивидуално и групово обучение!
http://obiavidnes.com/obiava/74398/kursove-i-chastni-uroci-po-grycki-portugalski-i-niderlandski-ezik-v-sofiya

Apple iPhone 4S 16GB -ВТОРА УПОТРЕБА 499ЛВ
16GB.С гаранция.Работят с всички оператори.За градовете от страната изпращаме по куриерска фирма с опция за
отваряне и тест на продукта. Приемаме плащане също и с кредитни и дебитни карти. Предлагаме и лизингови условия
до 24 месеца към ЦКБ
БОНУС: -Подарък кожен калъф; -Протектор за екрана.
GSM ЦЕНТЪР - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 11 http://obiavidnes.com/obiava/74397/apple-iphone-4s-16gb--vtora-upotreba-499lv

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
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ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК 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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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.
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които
закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна :
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица , които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон , съдебно решение или по силата на договор.
Запазете своята анонимност , наемайки лице , което да изпълнява анонимно длъжности като:
Управител , Собственик , Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас , може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги , е че не може да бъдете свързан с този , който изпълнява
длъжността номинално , тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица , които ще Ви предоставим ние !
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
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+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74396/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК 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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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.
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които
закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна :
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица , които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон , съдебно решение или по силата на договор.
Запазете своята анонимност , наемайки лице , което да изпълнява анонимно длъжности като:
Управител , Собственик , Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас , може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги , е че не може да бъдете свързан с този , който изпълнява
длъжността номинално , тъй като няма никаква връзка между Вас.
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Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица , които ще Ви предоставим ние !
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74395/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК 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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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.
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които
закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна :
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица , които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон , съдебно решение или по силата на договор.
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Запазете своята анонимност , наемайки лице , което да изпълнява анонимно длъжности като:
Управител , Собственик , Съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас , може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги , е че не може да бъдете свързан с този , който изпълнява
длъжността номинално , тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица , които ще Ви предоставим ние !
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74394/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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/74393/hidrofoben-shperplat-megaplex

ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЧЕТОВОДНО СЪДЕЙСТВИЕ-"КУПУВАМЕ"
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЧЕТОВОДНО СЪДЕЙСТВИЕ-"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ
НА 1 ЧАС-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
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Търговско, корпоративно, дружествено,данъчно право.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Правна Кантора "КОРЕКТ"
тел.0897558320 0885017754
http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74392/predlagame-perfektno-yuridichesko-schetovodno-sydeystvie-kupuvame-firmi-sys-zadyl

ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЧЕТОВОДНО СЪДЕЙСТВИЕ-"КУПУВАМЕ"
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЧЕТОВОДНО СЪДЕЙСТВИЕ-"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ
НА 1 ЧАС-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
Търговско, корпоративно, дружествено,данъчно право.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Правна Кантора "КОРЕКТ"
тел.0897558320 0885017754
http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74391/predlagame-perfektno-yuridichesko-schetovodno-sydeystvie-kupuvame-firmi-sys-zadyl

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/74390/30-50-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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74389/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/74388/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Продавам едностаен апартамент 45 кв. м. в Младост 4, бл. 411
Продавам едностаен апартамент 45 кв. м. в Младост 4, бл. 411 - на границата с Младост 3, външна топлоизолация и
PVC дограма, преустроен в двустаен: кухненски бокс, 2 стаи и баня, спокойно и тихо място за живеене, добри
комуникации, места за паркиране, хубава гледка към Лозенска планина, изложение юг/изток - много топъл през зимата,
етаж 8 - последен (покрива е ремонтиран и без течове), климатик, входа е ремонтиран и е с PVC дограма, тел.
0889142266
http://obiavidnes.com/obiava/74387/prodavam-ednostaen-apartament-45-kv-m-v-mladost-4-bl-411

Здрави и усмихнати
Заповядайте в нашата "Школа за усмивки"! Тук ще ви покажем пътя на физическото оздравление, духовно пречистване и
израстване с методи от българската народна медицина. Предпазване от чужди влияния и енергийна защита от злобата
и отрицателната енергия на другите. Всичко това съчетано с уникален метод за водолечение събрал в себе си съветите
на Лечителя Петър Димков, позитивното енергизиране на водата и приема на кислородна вода по метода на проф.
И.Неумивакин. Безплатни консултации.
“Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36;
тел.: 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544. www.shkolazausmivki.alle.bg
НОВО! Индивидуални занимания през Скайп за цялата страна.
Излезе от печат книгата ни, в която сме описали нашата методика. За да я получите се свържете с нас на телефоните
ни.
http://obiavidnes.com/obiava/74386/zdravi-i-usmihnati

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt" Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
Цена: 25 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/74385/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
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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/74384/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -275 лв; ST-901 С-390лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 450 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/74383/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
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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.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/74382/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Фриматор-ултразвуков пилинг
Фриматор-ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фроматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
Фриматор.
www.miramarket.net
Фриматор.
www.shopbg.info
Фриматор.
www.tehnoshopbg.info
Фриматор.
www.miramarket.eu
Фриматор.
www.market99.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.gabimarket.com
онлайн магазин MiraMarket.
http://obiavidnes.com/obiava/74381/frimator-ultrazvukov-piling

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
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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/74380/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

*0882551735*** -фини шпакловки. -започване веднага,качеството е гарантирано.без почивен
ден...
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...
КАЧЕСТВОТО СИ ЛИЧИ НА МОМЕНТА...ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...без почивен ден
http://obiavidnes.com/obiava/74379/0882551735--fini-shpaklovki--zapochvane-vednagakachestvoto-e-garantiranobez-

Транспортни услуги с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/71976/transportni-uslugi-s-bus

Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/71105/transportni--uslugi

Гадаене
Ако случайно сте решили да ползвате сайт за предсказания и гадания онлайн, или уеб оракул, е важно да сте наясно, че ме
винаги всичко е така, както изглежда. Несъмнено съществуват много реални гадатели по света, но се намират и доста
измамници, на които попадаме всеки ден. Препоръчваме ви, всеки път да подхождате внимателно и с предубеждение,
всеки път се възползвате от услуги от подобни уебсайтове или хора.
http://оракул.net
http://obiavidnes.com/obiava/74378/gadaene

Пакет "Мафията говори за любов" - уиски, джаз и пури
Пакет "Мафията говори за любов" - уиски, джаз и пури
валидност на пакета от 24.01.2014 до 26.01.2014
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2 нощувки, 2 закуски + Дегустация на уиски и пури на 24 януари 2014г. Музикална джаз програма live,
oт 129,00 на човек.
Скъпи приятели на Артхотел Каза Арт,
С удоволствие Ви каним на 24 януари на "Мафията говори за любов". Предлагаме Ви една незабравима вечер с уиски, джаз
и пури. Предлагаме Ви много емоции и подбрани брандове уиски, представени по атрактивен начин с много артистизъм.
За да се потопите в света на мафията и ретро атмосферата, за Вас ще свирят музикантите от столичната
формация „ВБ Диксиленд ол' старс”, в състав - Павлин Павлов (тромбон), другите са проф. Владимир Радулов (пиано),
Невилян Гемижев (кларинет) и Александър Куманов (банджо, вокал).
За по-голямото удоволствие и забавление на нашите гости, решихме да въведем дресс код: РЕТРО ОБЛЕКЛО. Той не е
задължителен, но е препоръчителен за доброто настроение.

Цена на човек в двойна стая за 2 нощувки – 129.00 лв на човек
Цената включва:
* 2 нощувки със закуски в тематична стая
* Дегустация на избрани брандове уиски и пури на 24 януари 2014г.
* Артистична програма
* безплатно ползване на финландска панорамна сауна
* безплатно ползване на маса за шах, интернет, паркинг
* всички ДДС и туристически такси
Доплащане за студио или апартамент
* 20 лв. на ден за студио
* 30 лв. на ден за апартамент
Радваме се да Ви посрещнем лично!
Ваши Биляна, Пламен и екипът на хотел Каза Арт!
тел.0889508149 или 06952/24-74
http://obiavidnes.com/obiava/74377/paket-mafiyata-govori-za-lyubov---uiski-djaz-i-puri

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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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ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74376/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-0888112075
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/74375/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-0888112075

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74374/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Практични и полезни обучения за бизнеса
„Тънкости при рекламирането в Интернет”,„Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите”,„Какво
трябва да направим, когато напуска ключов служител”,„Безплатната реклама в Интернет”,„Комуникации и
етикет”,„Конфликти и управление на конфликтите в организацията”,„Кризисен PR за малкия и среден
бизнес”,„Невербални комуникации”, „Комуникацията и етикета в бизнеса”,„Ползите от дезинформацията”,„PR за
малкия и среден бизнес” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/74371/praktichni-i-polezni-obucheniya-za-biznesa

Gumite.org - монтаж, демонтаж и баланс на летни и зимни гуми
Сервиз за гуми - gumite.org - Освен всички стандартни услуги за нашия бранш предлагаме и съхранение на вашите сезонни
гуми - Хотел за Гуми http://gumite.org/61-2
http://obiavidnes.com/obiava/74369/gumiteorg---montaj-demontaj-i-balans-na-letni-i-zimni-gumi

Prestigio MultiPhone 5450 DUO
Prestigio MultiPhone 5450 DUO, черен, GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) мултитъч екран, двуядрен Cortex
A7 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+SDHC слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/74145/prestigio-multiphone-5450-duo

Преместване на пиано, Пренасяне на роял, акордиране, транспорт, атрактивни цени, опитен
екип на Ваше разположение по-всяко време. 0887771157
Преместване на пиано, Пренасяне на роял, акордиране, транспорт, атрактивни цени, опитен екип на Ваше разположение
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по-всяко време. 0887771157
http://obiavidnes.com/obiava/74365/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal-akordirane-transport-atraktivni-ceni

Хамалски услуги и Хамали, опаковане на багаж и мебели, преместване на дома и офиса,
де/монтаж, транспорт, експресно обслужване. 0888620269
Хамали Студенти, преместване на жилища, офиси, складове, магазини, товарене, разтоварване, превоз на достъпни цени.
0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/74364/hamalski-uslugi-i-hamali-opakovane-na-bagaj-i-mebeli-premestvane-na-doma-i-ofi

Преместване на пиана, пиано, Пренасяне на роял, транспорт с падащ борд, Доверете се на
професионалистите! Свържете се с нас Сега! 0898529009
Преместване на пиана, пиано, Пренасяне на роял, транспорт с падащ борд, Доверете се на професионалистите!
Свържете се с нас Сега! 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/74363/premestvane-na-piana-piano-prenasyane-na-royal-transport-s-padasht-bord-doverete

Хамалски услуги, пренасяне на багаж, мебели, превоз на всякакви стоки и товари,
професионални хамали в София. 0899251143
Хамалски услуги, пренасяне на багаж, мебели, превоз на всякакви стоки и товари, професионални хамали в София.
0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/74362/hamalski-uslugi-prenasyane-na-bagaj-mebeli-prevoz-na-vsyakakvi-stoki-i-tovari-

Чистене на мазета, тавани, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма,
клони, храсти, дървета, натоварване на превоз. 0899251143
Чистене на мазета, тавани, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони, храсти, дървета,
натоварване на превоз. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/74361/chistene-na-mazeta-tavani-dvor-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове,
складове, гаражи, жилища. 0887192094
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, жилища.
0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/74360/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli-pochistvane-na-mazeta-tavani-dv

Кърти чисти извозва, къртачни услуги, къртене на бетон, тухла, фаянс, ниски цени, демонтира,
събаря, контейнери. 0887192094
Кърти чисти извозва, къртачни услуги, къртене на бетон, тухла, фаянс, ниски цени, демонтира, събаря, контейнери.
0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/74359/kyrti-chisti-izvozva-kyrtachni-uslugi-kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-niski-ceni

Пренасяне на пиано и роял, превоз, достъпни цени, опит, Позвънете по-всяко време, експресно
обслужване. 0887192094
Пренасяне на пиано и роял, превоз, достъпни цени, опит, Позвънете по-всяко време, експресно обслужване. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/74358/prenasyane-na-piano-i-royal-prevoz-dostypni-ceni-opit-pozvynete-po-vsyako-vreme

Хамалски услуги, преместване на мебели, багаж от жилища и офиси на достъпни цени,
де/монтаж, опаковане, транспорт. 0887631238
Хамалски услуги, преместване на мебели, багаж от жилища и офиси на достъпни цени, де/монтаж, опаковане,

Страница 52/65

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.01.2014

транспорт. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/74357/hamalski-uslugi-premestvane-na-mebeli-bagaj-ot-jilishta-i-ofisi-na-dostypni-ceni

Преместване на мебели, багаж от дома и офиса, товарен превоз, Съвременно и надеждно
преместване, експресно обслужване на най-ниски цени. 0897306790
Преместване на мебели, багаж от дома и офиса, товарен превоз, Съвременно и надеждно преместване, експресно
обслужване на най-ниски цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74356/premestvane-na-mebeli-bagaj-ot-doma-i-ofisa-tovaren-prevoz-syvremenno-i-nadej

Транспортни услуги, товарен превоз до 5 тона с падащ борд за София и страната, експресно
обслужване на достъпни цени. 0897306790
Транспортни услуги, товарен превоз до 5 тона с падащ борд за София и страната, експресно обслужване на достъпни
цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74355/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-do-5-tona-s-padasht-bord-za-sofiya-i-stranata-e

Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване на всякакви стоки и товари, товаро
разтоварна дейност с опит, професионално, бързо, експресно обслужване, коректност. 0897306790
Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване на всякакви стоки и товари, товаро разтоварна дейност с опит,
професионално, бързо, експресно обслужване, коректност. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74354/tovaro-raztovarni-uslugi-tovarene-raztovarvane-na-vsyakakvi-stoki-i-tovari-tov

Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни
отпадъци на сметище. 0887631238
Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на сметище.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/74353/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvor-apartamenti-chistene-i-izvozvane-na-bitovi-i

Пренасяне на пиана, рояли, преместване и транспорт на пиано или роял от опитен екип,
опаковане, акордиране, експресна и качествена доставка. 0887631238
Пренасяне на пиана, рояли, преместване и транспорт на пиано или роял от опитен екип, опаковане, акордиране, експресна
и качествена доставка. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/74352/prenasyane-na-piana-royali-premestvane-i-transport-na-piano-ili-royal-ot-opiten-e

Преместване на пиана, пиано Пренасяне на роял, качество на ниска цена, сигурност,
надеждност, опит. 0897306790
Преместване на пиана, пиано Пренасяне на роял, качество на ниска цена, сигурност, надеждност, опит. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74351/premestvane-na-piana-piano-prenasyane-na-royal-kachestvo-na-niska-cena-sigurnost

Пренасяне на каси, каса Преместване на сейф, транспорт с падащ борд, опит, професионално и
експресно обслужване на ниски цени. 0897306790
Пренасяне на каси, каса Преместване на сейф, транспорт с падащ борд, опит, професионално и експресно обслужване на
ниски цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74350/prenasyane-na-kasi-kasa-premestvane-na-seyf-transport-s-padasht-bord-opit-profe

Къртачни услуги, къртене на плочки, бетон, тухла, стени, кърти чисти извозва, къртачи с опит,
експресно, качествено обслужване. 0897306790
Къртачни услуги, къртене на плочки, бетон, тухла, стени, кърти чисти извозва, къртачи с опит, експресно, качествено
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обслужване. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74349/kyrtachni-uslugi-kyrtene-na-plochki-beton-tuhla-steni-kyrti-chisti-izvozva-ky

Изхвърляне и извозване на стари мебели, строителни отпадъци Почистване на тавани, мазета с
контейнери, самосвали, бусове. 0895191972
Изхвърляне и извозване на стари мебели, строителни отпадъци Почистване на тавани, мазета с контейнери, самосвали,
бусове. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/74348/izhvyrlyane-i-izvozvane-na-stari-mebeli-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-tavani

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/73256/premestvane-na-kasi-kasa-prenasyane-na-seyf-prevoz-s-padasht-bord-dostypni-ceni

15.6" (39.62 cm) Asus X551CA-SX027D
15.6" (39.62 cm) Asus X551CA-SX027D, двуядрен Intel® Celeron® 1007U 1.5 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 320GB,
USB3.0, Free DOS, 2.15kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74191/156-3962-cm-asus-x551ca-sx027d

Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване, Извозване на строителни отпадъци, стари
мебели, Изхвърляне на битови отпадъци от жилища.0888385951
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, Изхвърляне на
битови отпадъци от жилища.0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/74347/chistene-na-tavani-mazeta-dvorove-pochistvane-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

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/74346/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-pochistvane-na-maze

16GB USB Flash A-Data UV150 черна
16GB USB Flash A-Data UV150 черна
http://obiavidnes.com/obiava/74309/16gb-usb-flash-a-data-uv150-cherna

32GB USB Flash
32GB USB Flash, A-Data UV150, USB3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/74308/32gb-usb-flash

8GB USB Flash
8GB USB Flash, A-Data UV150, USB3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/74307/8gb-usb-flash

Чарли Чаплин
Чаплин се ражда на шестнайсти април 1889 година в град Лондон. Неговата майка, Хана Чаплин е била актриса.
Таткото на Чарли Чаплин отначало правел мимически сцени, обаче в последствие станал, както тогава казвали
“драматически и жанров певец”. Личните несполуки не са подминали и семейството на Чаплин. Чаплин и доведения му
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брат, на име Сидни продължавали да растат само със своята майка - семейството се разделило.
http://чарли-чаплин.com
http://obiavidnes.com/obiava/74345/charli-chaplin

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74344/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74343/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

Правна Кантора - ТЪРГОВСКО ПРАВО -"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ
ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
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капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74342/pravna-kantora---tyrgovsko-pravo--kupuvame-tyrgovski-i-akcionerni-drujestva-sy

ПРАВНА КАНТОРА - "КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74341/pravna-kantora---kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyl

Направи си сам ИНКУБАТОР
Терморегулатори, релета за време, бавнооборотни ел.моторчета, влагорегулатори, електронни термометри и влагомери
- вижте на сайта www.borisof.tk . Схеми, печатни платки, техническа документация и снимки на терморегулатори,
релета за време, влагорегулатори, и всичко по темата “Направи си сам - инкубатор” можете да изтеглите от сайта
http://maistorbg.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74340/napravi-si-sam-inkubator

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/74339/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
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-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/74338/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

заеми от 500 – 3000 евро
Avc
http://obiavidnes.com/obiava/74337/zaemi-ot-500--3000-evro

Продавам електровъдица
Продавам електровъдица doxy100@abv.bg GSM:0882081495
http://obiavidnes.com/obiava/74336/prodavam-elektrovydica

Вестници
През 2010 година са пуснати 359 вестника с едногодишен тираж, който се равнява на 340 812 хил.. На всеки гражданин в
държавата за една година се падат средно 45 вестника или с 2 вестника по-малко от предишната две хиляди и девета
година. Ако сравним с предходната две хиляди и девета година, заглавията на вестниците се намалят със почти 18%,
докато тиражът с над 4 процента. В изминалата година са пуснати 60 всекидневника в тираж, който възлиза на 186 792
хиляди.
http://вестници.net
http://obiavidnes.com/obiava/74335/vestnici

Правна Кантора "КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС, АД ЕАД ООД ЕООД И ДР. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АТРАКТИВНИ ЦЕНИ-ОТ
Правна Кантора "КОРЕКТ"-ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-"КУПУВАМЕ" ЕООД , ООД ,
АД , ЕАД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Правна Кантора "КОРЕКТ"
тел.0897558320 0885017754 НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В
ПОЧИВНИ ДНИ.
http://kpd.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/74334/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-ad-ead-ood-eood-i-dr-sys-zadyljeniya-na

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
Правна Кантора "КОРЕКТ"-ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-"КУПУВАМЕ" ЕООД , ООД ,
АД , ЕАД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Правна Кантора "КОРЕКТ"
тел.0897558320 0885017754 НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В
ПОЧИВНИ ДНИ.
http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74333/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

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/74332/hidrofoben-shperplat-megaplex

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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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/74331/30-50-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/74330/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/74329/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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 НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 !
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ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74328/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Онлайн секс шоп Амстердам
Online Sex Shop Amsterdam предлага голямо разнообразие от еротично бельо, аксесоари и секс стимуланти за мъже и
жени. Можете да заявите Вашите поръчки денонощно посредством електронната форма в сайта
www.amsterdam-bg.com , както и директно на телефон – 0885 693097, а също така може да посетите нашия магазин,
който се намира на адрес: бул.Ломско шосе # 109.
http://obiavidnes.com/obiava/74327/onlayn-seks-shop-amsterdam

Gamepad Genius MaxFire Grandias 12
Gamepad Genius MaxFire Grandias 12, турбо функция, USB
http://obiavidnes.com/obiava/36860/gamepad-genius-maxfire-grandias-12

Купувам вътрешно тяло за климатик
Купувам ВЪТРЕШНО тяло от инверторен климатик ”Mitsubishi Electric” модел MSZ-GC25VA или MSZ-GЕ25VA. Тялото
може да е чисто ново или втора употреба, но да е здраво и да работи.
http://obiavidnes.com/obiava/74326/kupuvam-vytreshno-tyalo-za-klimatik

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от550лв 800лв https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/74325/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от550лв 800лв https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/74324/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
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http://obiavidnes.com/obiava/74323/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/74322/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/74321/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Курсове и частни уроци по турски и арабски език в София
Курсове и частни уроци по арабски, иврит / израелски, персийски и турски 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/74320/kursove-i-chastni-uroci-po-turski-i-arabski-ezik-v-sofiya

Курсове и частни уроци по турски и арабски език в София
Курсове и частни уроци по арабски, иврит / израелски, персийски и турски 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/74319/kursove-i-chastni-uroci-po-turski-i-arabski-ezik-v-sofiya

Направи си сам ИНКУБАТОР
Терморегулатори, релета за време, бавнооборотни ел.моторчета, влагорегулатори, електронни термометри и влагомери
- вижте на сайта www.borisof.tk . Схеми, печатни платки, техническа документация и снимки на терморегулатори,
релета за време, влагорегулатори, и всичко по темата "Направи си сам - инкубатор" можете да изтеглите от сайта
http://maistorbg.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74318/napravi-si-sam-inkubator

Работа в Турция
Работа в Турция - медицински персонал, козметика, класически масаж,акупресура, рефлексотерапия, маникюр, педикюр
ноктопластика, помощник готвач, обща работа в кухня, обгрижване на стари хора. Дистанционен, ускорен курс за
специaлностите класически масаж,акупресура, рефлексотерапия, маникюр, педикюр нокопластика и съдействие за
получаване на свидетелства за придобита квалификация по изброените специалности.
http://obiavidnes.com/obiava/74317/rabota-v-turciya

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
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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/74316/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/74315/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. без почивен ден.
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...
КАЧЕСТВОТО СИ ЛИЧИ НА МОМЕНТА...ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/74314/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka-bez-pochiven-den

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/74313/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74312/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/74311/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Gigabyte FORCE M9 ICE
Gigabyte FORCE M9 ICE, безжична, лазерна (800/1200/1600/2000 dpi), черна, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/74310/gigabyte-force-m9-ice
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