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8" (20.32 cm) Toshiba Tablet WT8-A-102
8" (20.32 cm) Toshiba Tablet WT8-A-102, четириядрен Intel Atom Z3740 1.33 GHz, 2GB RAM, 32GB eMMC, 802.11n, bluetooth,
GPS, 2x camera, Windows 8.1, 445g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75005/8-2032-cm-toshiba-tablet-wt8-a-102

Захранване 500W
Захранване 500W, refurbished
http://obiavidnes.com/obiava/75004/zahranvane-500w

Захранване 550W
Захранване 550W, refurbished
http://obiavidnes.com/obiava/75002/zahranvane-550w

A4Tech Bloody R3
A4Tech Bloody R3, безжична, оптична (200-3200dpi), 7 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/75001/a4tech-bloody-r3

zBNVnbVGnBDFwqw
Best Site good looking промокод domalina
http://obiavidnes.com/obiava/75000/zbnvnbvgnbdfwqw

A4Tech Bloody R7
A4Tech Bloody R7, безжична, оптична (200-3200dpi), 7 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74999/a4tech-bloody-r7

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
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http://obiavidnes.com/obiava/74998/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74997/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

"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
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, 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/74996/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Частен Детектив Иван Иванов-Дет
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74995/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi

Детективск
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
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Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на:http://detective-bg.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/74994/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-i

A4Tech Bloody R8
A4Tech Bloody R8, безжична, оптична (200-3200dpi), 7 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74992/a4tech-bloody-r8

Сткери ленти за калници и врати на BMW
Страничните ленти от този вид са с дължина 190.5 cm и широчина 11.4 cm, поставят се бързо и лесно; апликацията им е
НЕ перманентна.
http://obiavidnes.com/obiava/74991/stkeri-lenti-za-kalnici-i-vrati-na-bmw

A4Tech D-60F-2
A4Tech D-60F-2, оптична (1000dpi), прибираем кабел, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74990/a4tech-d-60f-2

LED Прожектори
Предлагаме широка гама фенери от най малките джобни фенерчета с променливо фокусно разстояние до големи
градински фенери с които можете да направите вашето градинско осветление неповторимо.
Също така тук можете да намерите богато разнообразие от LED Прожектори класически тип модели с датчици за
движение подходящи за охрана, преносими модели със стойка и вграден акумулатор.
http://obiavidnes.com/obiava/74989/led-projektori

A4Tech N-360-2 Padless
A4Tech N-360-2 Padless, оптична (1000dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/74987/a4tech-n-360-2-padless

Хладилен техник Пловдив
Извършва ремонт на всички видове хладилна техника.
- Хладилници
- Фризери
- Хладилни витрини
- Ледогенератори
- Хладилни камери
- Влагоуловители
- Хладилни млековани
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С възможност да се осъществи на адреса на клиента. Ванко - 0888304712
http://obiavidnes.com/obiava/74986/hladilen-tehnik-plovdiv

A4Tech V-Track N-321-1
A4Tech V-Track N-321-1, оптична (1000dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/74985/a4tech-v-track-n-321-1

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/74984/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/74983/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/74981/sigurna-rabota

A4Tech KM-72620
A4Tech KM-72620, комплект клавиатура & мишка, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74980/a4tech-km-72620

Razer Tartarus
Razer Tartarus, 25 програмируеми бутона с макро функция, светеща, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74979/razer-tartarus

Инкубатори за люпене на яйца - изгодно
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/74978/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno

Samsung SE-208DB
Samsung SE-208DB, мострена бройка, външна, Slim, черна, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/74976/samsung-se-208db

Захранване за преносими компютри HP/Compaq 18.5V/3.5A/65W
Захранване за преносими компютри HP/Compaq 18.5V/3.5A/65W, жак 4.8x1.7, заместител
http://obiavidnes.com/obiava/74975/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-hpcompaq-185v35a65w

Раница Caselogic WMBP115
Раница Caselogic WMBP115, Anthracite, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/74973/ranica-caselogic-wmbp115

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 !
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
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ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74972/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ГНАЙС АЧЕРА ООД – Ивайловград
Фирма “АЧЕРА” ООД е основана през 2007г. с основен предмет на дейност – добив и обработка на скално-облицовъчни
материали (гнайс). Обикновено гнайсът е съставен от фелдшпат, гранати, андалузит, кварц и слюда. Цветът на скалите
се определя от минералите, които съдържат. Гнайсовите плочи на “АЧЕРА” ООД са естествени, екологично чисти,
скални продукти. Те се добиват в собствената им кариера в голяма дълбочина, което говори за техните характерни
качества – нехлъзгаща се повърхност, висока здравина, издръжливи на атмосферните влияния и не поемат вода.
ИВАЙЛОВГРАДСКИ ГНАЙС
Гнайсовите плочи на “АЧЕРА” ООД се добиват в два цвята – сребристо-сив или златисто-бежов и се предлагат както
нарязани – с правилна (правоъгълна или квадратна) форма, така и с естествена форма – полигонални (ненарязани).
Гнайсът, който добиваме е в две основни цветови гами – златисто-кафяв или сребристо-сив. Предлага се в естествен вид
(полигонални плочи) и оформени плочи (квадратни или правоъгълни) с различни размери. Фирмата предлага и изработка
при поръчка на различни индивидуални размери. Камъкът е подходящ за външни и вътрешни подови настилки, стени ,
цокли, градини, паркове, камини и др.
“АЧЕРА” ООД извършва доставки в страната и чужбина, които се изпълняват винаги в срок и без компромис с
качеството и състоянието на продукта.
ПРЕДИМСТВА НА ГНАЙСА
• Устойчив на температурни промени
• Нехлъзгаща се повърхност
• Устойчив на износване
• Разнообразие от размери и дебелини и цветове
“АЧЕРА” ООД извършва доставки в страната и чужбина, които се изпълняват винаги в срок и без компромис с
качеството и състоянието на продукта.
ПРЕДИМСТВА НА ГНАЙСА.
За контакти: 0888 33 76 50, 042 62 10 98
гр. Ивайловград, с. Железино, местност Камъните
e- mail:
info@acherа.bg
http://www.achera.bg
https://www.facebook.com/pages/Achera-LTD/1385038961710102
http://obiavidnes.com/obiava/74971/dobiv-i-obrabotka-na-gnays-achera-ood--ivaylovgrad

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
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/74970/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН

Страница 7/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

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/74969/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/74968/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Слушалки Razer Kraken 7.1
Слушалки Razer Kraken 7.1, черни, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74966/slushalki-razer-kraken-71

Nutrilite Омега 3 от сьомга 90 капс. за сърце, онкология, висок холестерол, ** 50 лв. !
Nutrilite Омега 3 от сьомга 90 капс. за сърце, онкология, висок холестерол, псориазис.....
Хранителна добавка с рибено масло, съдържащо омега-3 мастни киселини. Риба, уловена от дълбоките, студени води на
Атлантическия океан са богати на вид мастни киселини, известни като омега-3 киселини.
Омега 3 от сьомга :
* Мощно средство в борбата срещу рака, като профилактика и спиране разпространението на метастази.
* Укрепва нервната система и подпомага кръвната циркулация, снижава вредно действащия холестерин.
* Подпомага отпушването на кръвоносните съдове от налепи.
* Добро средство за лечение на екземи, псориазис, акне.
* Увеличава еластичността на хрущялната тъкан в ставите, препоръчва се при ревматизъм, болки в мускулите и
ставите.
* Понижава риска от сърдечни заболявания.
* Без изкуствени оцветители, аромати или консерванти
Потенциални потребители -Тези, които не се ядат храни, богати на омега-3 мастни киселини, като най-риба, морски
дарове, листни зеленчуци, рапично масло, соево масло и орехи
Прием : Една капсула дневно по време на хранене. Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Съхранявайте
бутилката плътно затворена. Съхранявайте на хладно и сухо място.
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Цена: 50 лв.
Разнообразни месечни промоции !
http://megashop-bg.com/objects.php?cid=6
0899 942 557
http://obiavidnes.com/obiava/74965/nutrilite-omega--3-ot-syomga-90-kaps-za-syrce-onkologiya-visok-holesterol--

Adapter PCI to Parallel
Adapter PCI to Parallel, Sweex PU005V2
http://obiavidnes.com/obiava/74837/adapter-pci-to-parallel

Card Reader MicroSDHC
Card Reader MicroSDHC, Sweex CR013, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74816/card-reader-microsdhc

Card Reader
Card Reader, Sweex CR180, черен, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74791/card-reader

Card Reader
Card Reader, Sweex CR182, червен, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74758/card-reader

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/69357/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

Card Reader
Card Reader, Sweex CR183, бял, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74746/card-reader
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USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, Sweex Red (US182)
http://obiavidnes.com/obiava/74719/usb-hub-4xusb20

USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, Sweex Silver (US181)
http://obiavidnes.com/obiava/74717/usb-hub-4xusb20

СВЕТИ ВАЛЕНТИН в хотел АКВАЯ*** - В. ТЪРНОВО
Хотел АКВАЯ *** Ви предлага специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен
ресторант, битова механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
Оферта за Свети Валентин
Две нощувки със закуски в Двойна стая, с включена Празнична вечеря за двама - 65 лв/човек.
Вечеря за 14-ти февруари:
- Салата "Валентина" (крехка зелена салата, доматки, краставички, домашен катък с пиперка, кашкавал, варено яйце,
маслини);
- Основно ястие: Пилешко филенце с пармезан и гъби в ароматен сос с картофено пюре;
- Чаша бяло/червено вино (по избор);
- Минерална вода;
- хляб;
- Домашен сладкиш.
http://obiavidnes.com/obiava/74959/sveti-valentin-v-hotel-akvaya---v-tyrnovo

USB HUB 4x USB2.0
USB HUB 4x USB2.0, Sweex US012
http://obiavidnes.com/obiava/74716/usb-hub-4x-usb20

Инкубатори за люпене на яйца - изгодно
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74957/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno

USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, Sweex White (US183)
http://obiavidnes.com/obiava/74715/usb-hub-4xusb20

Отопление,Слънчеви колектори
Отоплителни и охладителни инсталации с термопомпа, котли, камини,радиатори,лири, конвектори, водно-подово
отопление, соларни инсталации за топла вода и подпомагане на отоплението - доставка и монтаж ! Кирил
http://obiavidnes.com/obiava/74956/otoplenieslynchevi-kolektori
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16GB microSDHC
16GB microSDHC, Apacer, Class10
http://obiavidnes.com/obiava/74955/16gb-microsdhc

16GB SDHC
16GB SDHC, Apacer, Class10
http://obiavidnes.com/obiava/74954/16gb-sdhc

32GB microSDHC
32GB microSDHC, Apacer, Class10
http://obiavidnes.com/obiava/74952/32gb-microsdhc

malka palavnica
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс,имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/74951/malka-palavnica

samo za maje
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс,имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/74950/samo-za-maje

Захранване 1200W
Захранване 1200W, Corsair AX1200i, 80+ Platinum, ActivePFC, модулно, 7г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74949/zahranvane-1200w

Захранване 650W
Захранване 650W, Fortron FSP650-80EGN, 80+ GOLD
http://obiavidnes.com/obiava/74947/zahranvane-650w

Лични Консултанти
Набираме Лични Консултанти за районите – Зона Б5, Зона Б18, Света Троица, Банишора, Център, Медицинска академия,
Женски пазар, ж.к.Средец! Личните консултанти обслужват свои клиенти, предлагат им най-добрата схема за
отпускане и събиране на кредитите.
http://obiavidnes.com/obiava/74946/lichni-konsultanti

Кредити веднага!!!
Реномирана, небанкова финансова институция предлага малки потребителски кредити до 24 часа, само срещу копие на
лична карта и трудов договор. От нас лоялност и гъвкавост, от Вас коректност, точност и почтенност. При
необходимост и желание се обадете на GSM 0898747100. ПРОМОЦИИ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/74945/krediti-vednaga

Малки потребителски кредити!!!
Реномирана, небанкова финансова институция предлага малки потребителски кредити до 24 часа, само срещу копие на
лична карта и трудов договор. От нас лоялност и гъвкавост, от Вас коректност, точност и почтенност. При
необходимост и желание се обадете на GSM 0898747100. ПРОМОЦИИ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/74944/malki-potrebitelski-krediti
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"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
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/74943/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Sweex Wireless Mouse (MI405)
Sweex Wireless Mouse (MI405), безжична, оптична (2000dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74942/sweex-wireless-mouse-mi405

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Spire Air Force 120 (SP12025N7L3)
http://obiavidnes.com/obiava/74940/ventilator-120mm

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
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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/74939/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74938/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:
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-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/74937/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ASRock 970 Pro3 R2.0
ASRock 970 Pro3 R2.0, AM3+/AM3 (up to 140W), AMD 970, DDR3, 2xPCI-E (CF), SB7.1, Lan1000, 6x SATA 6.0Gb/s RAID
0,1,5,10, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/74936/asrock-970-pro3-r20

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476091) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U
1.8/3.0 GHz
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476091) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8850M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74934/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063476091-dvuyadren-haswell-intel-core

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440p (20AN000CBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440p (20AN000CBM), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display
(miniDP), 4GB, 16GB SSD & 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 1.9kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74933/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t440p-20an000cbm

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440p (20AW0009BM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440p (20AW0009BM), двуядрен Haswell Core i7 4600M 2.9/3.6 GHz, HD+ LED Display &
GeForce GT 730M 1GB (miniDP), 4GB, 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 1.9kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74931/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t440p-20aw0009bm

"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/74930/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440s (20AQ0057BM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440s (20AQ0057BM), 3G, двуядрен Haswell Core i7 4600M 2.9/3.6 GHz, FULL HD LED
Display (miniDP), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 1.58kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74929/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t440s-20aq0057bm

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
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
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http://obiavidnes.com/obiava/74927/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

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/74926/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/74925/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440s (20AR001MBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440s (20AR001MBM), 3G, двуядрен Haswell Core i5 4300U 1.9/2.9 GHz, HD+ LED Display
(miniDP), 4GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 1.58kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74924/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t440s-20ar001mbm

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
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малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74923/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74922/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E540 (20C60043BM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E540 (20C60043BM), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, fingerprint, 2x USB3.0, DOS, 2.44kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74921/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-edge-e540-20c60043bm

DeepCool BETA 10
DeepCool BETA 10, FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754 (до 89W)
http://obiavidnes.com/obiava/74652/deepcool-beta-10

DeepCool CK-AM209
DeepCool CK-AM209, FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754 (до 65W)
http://obiavidnes.com/obiava/74648/deepcool-ck-am209

DeepCool GAMMA ARCHER
DeepCool GAMMA ARCHER, LGA1156/LGA1155/LGA1150/LGA775 & FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754 (до
95W)
http://obiavidnes.com/obiava/74644/deepcool-gamma-archer

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
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За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/74916/transportni-uslugi-s-bus

DeepCool ICEEDGE 400 FS
DeepCool
ICEEDGE
400
FS,
LGA2011/LGA1366/LGA1156/LGA1155/LGA1150/LGA775
FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754 (до 130/125W)

&

http://obiavidnes.com/obiava/74642/deepcool-iceedge-400-fs

DeepCool ICEEDGE MINI FS
DeepCool ICEEDGE MINI FS, LGA1156/LGA1155/LGA1150/LGA775 & FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754 (до 95W)
http://obiavidnes.com/obiava/74640/deepcool-iceedge-mini-fs

DeepCool THETA 15 PWM
DeepCool THETA 15 PWM, LGA1156/1155/1150 (до 95W)
http://obiavidnes.com/obiava/74636/deepcool-theta-15-pwm

DeepCool THETA 16 PWM
DeepCool THETA 16 PWM, LGA1156/1155/1150 (до 95W)
http://obiavidnes.com/obiava/74633/deepcool-theta-16-pwm

DeepCool THETA 31 PWM
DeepCool THETA 31 PWM, LGA1156/1155/1150 (до 95W)
http://obiavidnes.com/obiava/74631/deepcool-theta-31-pwm

DeepCool АМ2 1024
DeepCool АМ2 1024, FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754 (до 65W)
http://obiavidnes.com/obiava/74629/deepcool-am2-1024

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/74912/napravi-si-sam-inkubator

15.6" (39.62 cm) ACER V5-573G-74508G1Takk
15.6" (39.62 cm) ACER V5-573G-74508G1Takk, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, IPS FULL HD LED
Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 1000GB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74909/156-3962-cm-acer-v5-573g-74508g1takk

Sweex Wireless Mouse Red (MI482)
Sweex Wireless Mouse Red (MI482), безжична, оптична (2000dpi), червена, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74907/sweex-wireless-mouse-red-mi482
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Sweex Wireless Mouse White (MI483)
Sweex Wireless Mouse White (MI483), безжична, оптична (2000dpi), бяла, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74906/sweex-wireless-mouse-white-mi483

ОБИЧАШ ЛИ ДА ИГРАЕШ ИГРИЧКИ,С НАС ПАЛАВИТЕ ПИЧКИ? GSM: 090 363 069
ОБИЧАШ ЛИ ДА ИГРАЕШ ИГРИЧКИ,С НАС ПАЛАВИТЕ ПИЧКИ? GSM: 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/74905/obichash-li-da-igraesh-igrichkis-nas-palavite-pichki-gsm-090-363-069

МОГА ДА ИМАМ,КОГОТО ПОИСКАМ,НО АЗ ИСКАМ ТЕБ!GSM: 0900 630 23
МОГА ДА ИМАМ,КОГОТО ПОИСКАМ,НО АЗ ИСКАМ ТЕБ!GSM: 0900 630 23
http://obiavidnes.com/obiava/74904/moga-da-imamkogoto-poiskamno-az-iskam-tebgsm-0900-630-23

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74903/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-bansko-blagoevgrad-sandanski

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
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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/74902/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdivpazardjik-0888400413

Sweex Intelligent UPS 2000VA
Sweex Intelligent UPS 2000VA, LineInteractive, LAN Protection, USB, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74901/sweex-intelligent-ups-2000va

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца - изгодно
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74900/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno

Asrock 960GC-GS FX
Asrock 960GC-GS FX, AMD 760G, AM3+/AM3/AM2+/AM2, DDR3, PCI-E, SB5.1, Lan1000, 6x SATA2 RAID 0,1, 10, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/74899/asrock-960gc-gs-fx

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74898/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
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Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74897/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74896/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74895/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74894/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74893/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg
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Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74892/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74891/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74890/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74889/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
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Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74888/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74887/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74886/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74885/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74884/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
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Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74883/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74882/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74881/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74880/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
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които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74879/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74878/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74877/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74876/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

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,
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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/74875/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74874/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74873/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

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/74872/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74871/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

ATI R9 290X
ATI R9 290X, 4GB, XFX Core Edition R9-290X-ENFC, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, DisplayPort, HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/74870/ati-r9-290x

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74869/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
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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: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74868/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74867/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74866/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74865/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/74864/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74863/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74862/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74861/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74860/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
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http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74859/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74858/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

ЛЕПЕНЕ
НА
ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,РЕМОНТ
БАНЯ,ГИПСКАРТОН,БОЯДИСВАНЕ-МАЙСТОРИ

НА

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/74857/lepene-na-fayansnastilkivikremont-na-banyagipskartonboyadisvane-maystori

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
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Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74856/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74855/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74854/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74853/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74852/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Звукова карта Sweex SC010V2
Звукова карта Sweex SC010V2, външна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74851/zvukova-karta-sweex-sc010v2
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Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74850/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74849/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74848/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74847/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
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Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74846/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74845/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74844/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74843/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74842/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
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Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74841/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74840/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
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Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@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/74839/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Страхотното ми тяло се възбужда когато го зяпаш страстно!
Присъединете се в моята стая за еротичен чат и секс шоу водещо до оргазъм. Показвам всичко и без задръжки го поемам
на всякъде където ви се иска. Ще си початим и ще се сприятелим, дори може да обменяме идеи какво ви се иска да ви
покажа! Посетете ме на сайта ми http://bg.easycamsex.com/profile/SweetJenny
http://obiavidnes.com/obiava/74838/strahotnoto-mi-tyalo-se-vyzbujda-kogato-go-zyapash-strastno

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74836/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
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Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74835/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74834/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74833/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74832/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити 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: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74831/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74830/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74829/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74828/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
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моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74827/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74826/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74825/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74824/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74823/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi
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Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74822/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74821/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74820/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74819/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по български език и литература, история, география,
математика, химия, биология, английски, немски и италиански език.
Обучение в малки групи или индивидуално (частни уроци), квалифицирани преподаватели с опит, висока успеваемост.
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София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/74818/kursove-za-podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74817/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

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 3D дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/74815/3d-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 3D дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/74814/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

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/74813/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/74812/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
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/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74811/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74810/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

"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 !

Страница 41/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

http://obiavidnes.com/obiava/74809/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Поправка на вдлъбнатини без кит-боя
Вече и в България!!! Система за ремонт PDR от Dentcraft !!!
Поправка на вдлъбнатини без кит-боя
Изправяне на вдлъбнатини по купето на автомобила без боядисване и без китосване ! PDR
(Paintless Dent Repair) или поправка на вдлъбнатини без боя кит е техника извършваща се
със специални инструменти за премахване на малки вдлъбнатини (тип градушка) и удари по
купето на автомобила. Най - общо практическо приложение за PDR е ремонт на автомобили
ударени от градушка.Тази техника може да бъде използвана за подготовка на повредения
автомобил (детайл) за боя , за да се избегне или намали до минимум използвания кит.
Към настоящия момент има един Dentcraft Center в гр. Пловдив.
За повече информация на телефон 08 96 76 56 96, или интернет сайта ни
http://pdr-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/74808/popravka-na-vdlybnatini-bez-kit-boya

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74807/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74806/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

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/74805/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
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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/74804/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/74803/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/74802/sigurna-rabota

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74801/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74800/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/74799/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74798/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74797/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74796/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74795/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
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само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74794/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74793/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74792/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74790/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74789/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg
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Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74788/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74787/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74786/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74785/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
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Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74784/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74783/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74782/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74781/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

"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 !
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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/74780/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74779/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74778/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
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Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74777/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74776/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74775/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74774/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер

Страница 49/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74773/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74772/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74771/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74770/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74769/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
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Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74768/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74767/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74766/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74765/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/74764/30-50-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/74763/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/74762/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74761/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74760/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/74759/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74757/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74756/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74755/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74754/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
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http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74753/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74752/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74751/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74750/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74749/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg
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Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74748/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74747/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74745/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74744/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/74743/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74742/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74741/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74740/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74739/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
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Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74738/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74737/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

„Многопрофилна болница за активно лечение“ АД - град Хасково
МБАЛ Хасково обгрижва община Хасково. Разполага с модерен хирургичен блок, , педиатрия, АГ отделение, блок за
недоносени бебета, неврология, стационарен център. На адрес: бул. Съединение 49, телефон: 038 / 606 800,
www.mbal-haskovo.com
http://obiavidnes.com/obiava/74736/mnogoprofilna-bolnica-za-aktivno-lechenie-ad---grad-haskovo

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74735/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74734/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
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Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74733/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74732/lesni-i-byrzi-krediti-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74731/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-httpburzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. http://burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74730/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-httpburzikredit

Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на http://burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; http://burzikrediti.bg

Страница 58/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

http://obiavidnes.com/obiava/74729/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-httpburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на http://burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74728/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-httpburzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на http://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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; http://burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74727/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-httpburzikreditibg

Правна Кантора"КОРЕКТ"-ТОП ОФЕРТА-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ
ДРУЖЕСТВА СЪС ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ!!!
Правна Кантора"КОРЕКТ"-ТОП ОФЕРТА-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА 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/74726/pravna-kantorakorekt-top-oferta-kupuvame-tyrgovski-i-akcionerni-drujestva-sys-

Правна Кантора"КОРЕКТ"-ТОП ОФЕРТА-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ
ДРУЖЕСТВА СЪС ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ!!!
Правна Кантора"КОРЕКТ"-ТОП ОФЕРТА-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ФИНАНСОВИ
ПРОБЛЕМИ!!!
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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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/74725/pravna-kantorakorekt-top-oferta-kupuvame-tyrgovski-i-akcionerni-drujestva-sys-

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/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti
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НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54833/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
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/74724/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53559/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
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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/74723/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/74722/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/74721/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услуги-
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Аудио, 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/74720/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Алуминиеви парапети- 65 лв с ДДС и монтаж
ПРОМОЦИЯ
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С ДДС и МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С ДДС и МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
предлага проектиране, изработка и монтаж на
Aлуминиеви парапети за стълбища и тераси .
При поръчка на парапети изработени от алуминий, вие получавате продукт с високо качество, което отговаря на всички
европейски стандарти.
Алуминиеви парапети може да се използват както на закрито, така и на открито, не изискват никакви специални грижи,
имат висока якост и устойчивост на влага и температурни промени.
Предлагаме ви -бърз и качествен монтаж, разнообразие на модели и цветове
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Най-добрите цени на пазара .
Хит цени-уверете се сами.
За количество отстъпки.
адрес:
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
www.parapetite.alle.bg
www.kovanojeliazo.alle.bg
е-mail:
parapeti@dir.bg
kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955 ; 0899 560077
http://obiavidnes.com/obiava/74718/aluminievi-parapeti--65-lv-s-dds-i-montaj

Logitech Touch Mouse T620
Logitech Touch Mouse T620, White, безжична, сензорна
http://obiavidnes.com/obiava/74557/logitech-touch-mouse-t620

DVD+R DoubleLayer media 8.5GB MAXELL 8x
DVD+R DoubleLayer media 8.5GB MAXELL 8x, printable
http://obiavidnes.com/obiava/74662/dvdr-doublelayer-media-85gb-maxell-8x

500GB WD My Passport Ultra (titanium) +калъфче
500GB WD My Passport Ultra (titanium) +калъфче, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB), 3г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74661/500gb-wd-my-passport-ultra-titanium-kalyfche
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Превоз на товари
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/74714/prevoz-na-tovari

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

4GB microSDHC
4GB microSDHC, A-Data, Class4
http://obiavidnes.com/obiava/74660/4gb-microsdhc

8GB SDHC
8GB SDHC, Kingston, Class4
http://obiavidnes.com/obiava/74659/8gb-sdhc

4GB DDR3 1600MHz
4GB DDR3 1600MHz, TeamGroup
http://obiavidnes.com/obiava/74658/4gb-ddr3-1600mhz

Pad HAMA (54768)
Pad HAMA (54768), текстилен, син
http://obiavidnes.com/obiava/74657/pad-hama-54768

SteelSeries Kana v2
SteelSeries Kana v2, бяла, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74656/steelseries-kana-v2

Врати София
Вътрешните врати, които предлагаме в София идват от 5 фабрики за врати. Даваме и намаления при купуване на едро
от дистрибутори и агенции. Ако сте купили своето жилище и действате по ремонта и обзавеждането му, несъмнено ще
стигнете до нуждата от подбора на подходящи врати. Преди всичко трябва да се съобразите с вида на сградата и
помещенията, в които трябва да монтират интериорните врати.
Освен това трябва тези врати да са съвместими с интериорния дизайн.
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http://вратисофия.com/
http://obiavidnes.com/obiava/74713/vrati-sofiya

SteelSeries Kana v2
SteelSeries Kana v2, черна, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74655/steelseries-kana-v2

Входни врати София
Вътрешни врати и добър каталог на входни врати. Магазини в
София със врати на изгодни цени. Отстъпки и специални
промоции. В момента избора от интериорни врати в магазините е задоволително богат. Плъзгащите вътрешни врати се
нуждаят
от още свободно пространство край стената, за да функционират. Имаме летящи врати, врати хармоника,
преградни стени, плъзгащи врати и други. 4 завода
произвеждат вътрешни врати и външни врати. Вратите се доставят и поставят до 10 дни (работни).
http://интериорнивратисофия.com/
http://obiavidnes.com/obiava/74712/vhodni-vrati-sofiya

Кабел оптичен (Toslink) SPDIF 3m
Кабел оптичен (Toslink) SPDIF 3m, Roline
http://obiavidnes.com/obiava/74654/kabel-optichen-toslink-spdif-3m

Работа в друга държава и в България
Работни места в друга страна. Държави като Германия, Англия и други. Търся и предлагам работа. Работа от дома.
Обяви, фирми и агенции. Сайтове за работа. Намиране на работа. Интернет страница с безплатно удобно слагане на
обяви за работа. Ще имате възможност да слагате своите обяви за търсене и предлагане на работа веднага след като
направите профил в сайта.
http://работав.net
http://obiavidnes.com/obiava/74711/rabota-v-druga-dyrjava-i-v-bylgariya

Детективска Агенция Фокс- Детективски Услуги-Стара Загора
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Кол
http://obiavidnes.com/obiava/74710/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Кол
http://obiavidnes.com/obiava/74709/detektivska-agenciya-foks-sofiya--detektivski-uslugi

DeepCool ALTA 9
DeepCool ALTA 9, LGA1156/1155/1150 & LGA775 (до 65W)
http://obiavidnes.com/obiava/74653/deepcool-alta-9

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74708/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

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/74707/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/74706/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Пестицид
Подбраните семена PAU Semences предлага фирма ПЕСТИЦИД със сайт pesticid.bg. Качествени хибриди за увеличаване
на добивите от декар и устойчиви на влага и суша. За връзка: гр. Шумен, ул. Драгоман 9, телефон 054 800 273, 0888 01 10
74.
Продукти за земеделско производство като семена PAU Semences предлага фирма ПЕСТИЦИД, гр. Шумен. Богата гама
от препарати за растителна защита и гранулирани торове. Повишаване на добивите на декар. За връзка: телефон 054
800 273, pesticid.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/74705/pesticid

Курс по английски език - Intermediate
Учебен център Орбис организира съботен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 ч.,
всичко 80 учебни часа. Начало: 07.12.2014г. 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.
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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/74704/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

Курс по испански език за начинаещи
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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74703/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по бразилски португалски
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/74702/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski

Съботен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 14.00 до 17.30, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 18.01.2014г
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
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http://obiavidnes.com/obiava/74701/syboten-kurs-po-portugalski-ezik

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.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/74700/3d-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.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/74699/3d-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.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/74698/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Вечерен курс по португалски език
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/74697/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Алуминиеви парапети Варна
ПРОМОЦИЯ
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С ДДС и МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С ДДС и МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
предлага проектиране, изработка и монтаж на
Aлуминиеви парапети за стълбища и тераси .

Страница 69/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

При поръчка на парапети изработени от алуминий, вие получавате продукт с високо качество, което отговаря на всички
европейски стандарти.
Алуминиеви парапети може да се използват както на закрито, така и на открито, не изискват никакви специални грижи,
имат висока якост и устойчивост на влага и температурни промени.
Предлагаме ви -бърз и качествен монтаж, разнообразие на модели и цветове
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Най-добрите цени на пазара .
Хит цени-уверете се сами.
За количество отстъпки.
адрес:
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
www.parapetite.alle.bg
www.kovanojeliazo.alle.bg
е-mail:
parapeti@dir.bg
kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955 ; 0899 560077
http://obiavidnes.com/obiava/74696/aluminievi-parapeti-varna

Алуминиеви парапети- 65 лв с ДДС и монтаж
ПРОМОЦИЯ
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С ДДС и МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С ДДС и МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
предлага проектиране, изработка и монтаж на
Aлуминиеви парапети за стълбища и тераси .
При поръчка на парапети изработени от алуминий, вие получавате продукт с високо качество, което отговаря на всички
европейски стандарти.
Алуминиеви парапети може да се използват както на закрито, така и на открито, не изискват никакви специални грижи,
имат висока якост и устойчивост на влага и температурни промени.
Предлагаме ви -бърз и качествен монтаж, разнообразие на модели и цветове
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Най-добрите цени на пазара .
Хит цени-уверете се сами.
За количество отстъпки.
адрес:
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
www.parapetite.alle.bg
www.kovanojeliazo.alle.bg
е-mail:
parapeti@dir.bg
kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955 ; 0899 560077
http://obiavidnes.com/obiava/74695/aluminievi-parapeti--65-lv-s-dds-i-montaj

Хидрофобен водоустойчив шперплат MEGAPLEX | НОВ
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
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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/74694/hidrofoben-vodoustoychiv-shperplat-megaplex--nov

Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ
Във Варна се намира офисът на фирма Т и Д Инженеринг www.tid-engineering.bg, занимаваща се с реконструкция на
подемни машини, автоматизация в различни индустрии, системи SCADA, материали от Сименс и Шнайдер Електрик.
Повече информация на тел.: 052 312 100.
http://obiavidnes.com/obiava/74693/t-i-d-injenering

„Логистични системи”
Логистични системи е българска компания с над 10 годишен опит в изграждането на добре организирани складове,
архиви, производствени зони и магазини чрез специализирано архивно оборудване, атоматизирани складови системи със
специализиран софтуер , оборудване за производствени и асемблажни зони.
http://obiavidnes.com/obiava/74692/logistichni-sistemi

20% ОТСТЪПКА ЗА ПРЕВОДИ ДО 31.01.2014 Г.
До 31.01.2014 г. можете да се възползвате от нашата отстъпка за преводи от и на всички езици, независимо от езика и
срока за изпълнение!
Професионални преводи от и на 40 езика във всички специализирани насоки и специфични области, експресна легализация
на документи, приемаме онлайн поръчки от цялата страна на адрес http://www.adaptbg.com, офиси в гр. София и гр.
Севлиево.
ПРИ ВСЯКА ПОДАДЕНА ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ ТАЛОН ЗА СЛЕДВАЩА ПОРЪЧКА С АТРАКТИВНА ОТСТЪПКА
НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО!
Договор № 1813 с МВнР.
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 74
Телефони: 029899867; 0888 888 400
Факс: 02 989 98 67
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. Христо Спиридонов № 6
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Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
Факс: 0675 35059
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/74691/20-otstypka-za-prevodi-do-31012014-g

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/74690/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Предплатен градски телефон в България - където и да сте по света. Без договор
Пътувате често? Живеете на квартира? Работите от вкъщи? MEGAFON.BG Ви предлага предплатен градски
телефонен номер, без обвързване - където и да сте - от http://MEGAFON.BG!
http://obiavidnes.com/obiava/74689/predplaten-gradski-telefon-v-bylgariya---kydeto-i-da-ste-po-sveta-bez-dogovor

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/74688/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet
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ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/74687/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/74686/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/74685/sigurna-rabota

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/74684/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
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тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/74683/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/74682/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Масажна- седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
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Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/74681/masajna--sedalka

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/74680/masajna-masajirashta-sedalka

Дипломни работи, курсови работи, реферати - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/74679/diplomni-raboti-kursovi-raboti-referati---turizym

Сатурн 2 оод
Фирмата е специализирана в сферата на ремонта и изграждането на силнотокови и слаботокови електрически
инсталации. „Сатурн 2” ООД започва своята дейност с двама работника, а през 2007 год. вече има висококвалифициран
персонал от седемдесет работници на трудов договор. През последните 15 години „Сатурн 2” ООД се наложи като
сериозна фирма и доказа, че е надежден партньор в работата си с подизпълнители, инвеститори, строителни фирми и
крайни клиенти.

Страница 75/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

http://obiavidnes.com/obiava/74678/saturn-2-ood

"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/74677/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Цялостен хотелски персонал- Кипър Лято 2014 в слънчев Кипър
Цялостен хотелски персонал- Кипър
Лято 2014 в слънчев Кипър
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 550-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Местоположение- Имаме партньори из цял Кипър;
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на cyprus@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.
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Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74676/cyalosten-hotelski-personal--kipyr-lyato-2014-v-slynchev-kipyr

Цялостен хотелски персонал- Кипър Лято 2014 в слънчев Кипър
Цялостен хотелски персонал- Кипър
Лято 2014 в слънчев Кипър
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 550-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Местоположение- Имаме партньори из цял Кипър;
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
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Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на cyprus@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/74675/cyalosten-hotelski-personal--kipyr-lyato-2014-v-slynchev-kipyr

Цялостен хотелски персонал- Кипър Лято 2014 в слънчев Кипър
Цялостен хотелски персонал- Кипър
Лято 2014 в слънчев Кипър
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
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Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Местоположение- Имаме партньори из цял Кипър;
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на cyprus@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/74674/cyalosten-hotelski-personal--kipyr-lyato-2014-v-slynchev-kipyr

Цялостен хотелски персонал- Кипър Лято 2014 в слънчев Кипър
Цялостен хотелски персонал- Кипър
Лято 2014 в слънчев Кипър
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
• Бармани( ки)
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o
o
o
o

Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 550-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Местоположение- Имаме партньори из цял Кипър;
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на cyprus@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/74673/cyalosten-hotelski-personal--kipyr-lyato-2014-v-slynchev-kipyr

Цялостен хотелски персонал- Кипър Лято 2014 в слънчев Кипър
Цялостен хотелски персонал- Кипър
Лято 2014 в слънчев Кипър
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
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o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 550-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Местоположение- Имаме партньори из цял Кипър;
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на cyprus@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.
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Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/74672/cyalosten-hotelski-personal--kipyr-lyato-2014-v-slynchev-kipyr

Цялостен хотелски персонал- Гърция Лято 2014 в слънчева Гърция
Цялостен хотелски персонал- Гърция
Лято 2014 в слънчева Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 700-800 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 400-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 500-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки)
Заплата- 500-600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Местоположение- Имаме партньори из цяла Гърция;
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
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• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• 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/74671/cyalosten-hotelski-personal--gyrciya-lyato-2014-v-slyncheva-gyrciya

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/74670/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Цялостен хотелски персонал- Гърция Лято 2014 в слънчева Гърция
Цялостен хотелски персонал- Гърция
Лято 2014 в слънчева Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 700-800 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 400-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
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•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 500-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки)
Заплата- 500-600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Местоположение- Имаме партньори из цяла Гърция;
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• 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/74669/cyalosten-hotelski-personal--gyrciya-lyato-2014-v-slyncheva-gyrciya

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/74668/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/74667/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Цялостен хотелски персонал- Гърция Лято 2014 в слънчева Гърция
Цялостен хотелски персонал- Гърция
Лято 2014 в слънчева Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 700-800 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 400-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 500-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки)
Заплата- 500-600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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Общи параметри:
• Местоположение- Имаме партньори из цяла Гърция;
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• 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/74666/cyalosten-hotelski-personal--gyrciya-lyato-2014-v-slyncheva-gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Гърция Лято 2014 в слънчева Гърция
Цялостен хотелски персонал- Гърция
Лято 2014 в слънчева Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 700-800 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 400-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 500-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки)
Заплата- 500-600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Местоположение- Имаме партньори из цяла Гърция;
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• 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/74665/cyalosten-hotelski-personal--gyrciya-lyato-2014-v-slyncheva-gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Гърция Лято 2014 в слънчева Гърция
Цялостен хотелски персонал- Гърция
Лято 2014 в слънчева Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 700-800 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 400-600 Е;
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o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 500-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки)
Заплата- 500-600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Местоположение- Имаме партньори из цяла Гърция;
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• 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/74664/cyalosten-hotelski-personal--gyrciya-lyato-2014-v-slyncheva-gyrciya
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Вечерен курс 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/74663/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a1

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
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/54209/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

10.1" (25.65 cm) Packard Bell ENME69BMP-28052G50nii
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

Logitech Touch Mouse T620
Logitech Touch Mouse T620, Graphite, безжична, сензорна
http://obiavidnes.com/obiava/74558/logitech-touch-mouse-t620

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

ROYAL пудел кученца за продажба
ROYAL пудел кученца за продажба, бели на цвят. Superior произход. Роден 23/11/2013. Майка AMELIE НА JUPPIYEA,
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5xPRIM, 10xCAC, 7xCACIB, 11xBOB, JUNIOR BIS2, 2X CH Сърбия,
Отец DANCER ЧЕРНО И БЯЛО PRINCE.
Родословие на родителите са прикрепени със снимките. Ако искате да видите боклук или би искал да изпрати
допълнителни снимки, моля свържете се с мен.
Tel. +381 (0) 652 244 622 Саня
Цена: от 1000 до € 1200
Е-мейл: ssanjak@gmail.com
БЕЛГРАД, Сърбия
http://obiavidnes.com/obiava/74651/royal-pudel-kuchenca-za-prodajba

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/74650/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

Страница 91/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

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/74649/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74647/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74646/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

МАСАЖОР с ДЖАПАНКИ и ВЕНДУЗИ
МАСАЖОР с ДЖАПАНКИ и ВЕНДУЗИ
ЕЛЕКТРОИМПУЛСЕН МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛА с ЕДНА
ЕЛЕКТРОДА ЗА

ДВОЙКА ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ

"АШИ" ФИЗИОТЕРАПИЯ + 1 двойка електроимпулсни вендузи с ръчна помпичка за създаването на вакум .
ПАКЕТНА ЦЕНА ! СПЕСТЯВАТЕ 15 лв.!
- Преносим тип, подходящ за хора, които пътуват, контрол на процедурите с дистанционно управление
с удобен
голям LCD дисплей
- Възможност за избор между 6 автоматични програми, всяка с продължителност 12 минути
- 4 активни масажни зони
- 8 вградени постоянни магнита в джапанките за електроимпулсен масаж
- 1 двойка електроимпулсни самозалепващи се електрода за локална "АШИ"физиотерапия.
- 1 двойка електроимпулсни вендузи с ръчна помпичка за създаването на вакум
Цена 110лв
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/74645/masajor-s-djapanki-i-venduzi

Органайзер за багажник на кола
Органайзер за багажник на кола
предлагаме конфорт и удобство във вашият багажник.
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Органайзерът е лек, издръжлив и лесен за почистване.Състои се от три отделения, всяко отделение е с размери 30x25x30
см приблизително.Във отделенията може да се поставят сандвичи,хранителни продукти,безалкохолни напитки,
сокове и др.
Разгънете го и поставете вътре и други неща, които не искате да се разпилеят из багажника на колата.
В комплекта е включено допълнително термоизолирано отделение,което служи за охлаждане и предпазване на
продуктите от разваляне.
Удобно три -секционно допълнение за вашия багажник, което може да бъде сгънато във вид на плоска чанта, когато не
се употребява.
Цена 39лв
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/74643/organayzer-za-bagajnik-na-kola

Хидрофобен шперплат MEGAPLEX | НОВ
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/74641/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/74639/30-50-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/74638/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/74637/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Аниматори
Аниматори
Февруари 2014г., в София ще бъде един от най-големите организатори на шоу програми в цял Кипър, наш партньор.
Договори получават над 50 души.
Всяка година организираме голям кастинг( с Кипърски партньор, организиращ Шоу програми в цял Кипър) - на който
кастинг се явявяват много аниматори и желаещи да работят като такива.
Опит: Възможно е да нямате опит, но да желаете да работите и да се забавлявате заедно с това.
Език: Важно е да владеете английски език и втори чужд (Руски, Немсkи, Френски ...)
Заминаване: е около 15 Април 2014
Продължителност на договора: до 31 Октомври 2014
Посрещане: на летището в Ларнака, Кипър
Настаняване: безплатно в апартаменти тип студио
Заплащане: между 800 и 1200 Е
КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ?
Аниматорът осъществява професионалната си дейност в системата на ваканционния туризъм и по-конкретно в
туристически обекти (ваканционни селища, курортни комплекси, клубни хотели и туроператорски фирми).
КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?
Аниматорът участва в разработването и практическата реализация на специализирани (анимационни) програми. Той
изпълнява дейности по организиране и провеждане на разнообразни прояви за и с туристите за насърчаването им към
активен и целесъобразен начин за прекарване на ваканцията. По съдържателен обхват тези прояви са в областта на
спорта и двигателните активности, общуването, образованието, творчеството, откривателството, психическото и
физическото разтоварване.
КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ МЕН?
• Креативност, спортен дух и ведро чувство за хумор;
• Приятен външен вид;
• Добра артикулация и дикция на говора;
С КОГО ЩЕ РАБОТЯ?
Основната част от професионалните му контакти са с гостите на хотела, ваканционното селище или клуба.
КЪДЕ ЩЕ РАБОТЯ?
Работното място на аниматора е там, където е гостът - в хотела, ресторанта, нощното заведение, басейна, на
спортната площадка, плажа. Условията на работната среда са благоприятни.
Ако отговаряте на нашите изисквания и това предложение представлява интерес за Вас, изпратете на имейл
cyprus@slava7.bg
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Необходими документи:
http://obiavidnes.com/obiava/74635/animatori

Музиканти, певци, танцьори, аниматори, илюзионисти; Кастинг в София- Февруари 2014
Музиканти, певци, танцьори, аниматори, илюзионисти; Кастинг в София- Февруари 2014
Февруари 2014г., в София ще бъде един от най-големите организатори на шоу програми в цял Кипър, наш партньор.
Договори получават над 50 души.
Всяка година организираме голям кастинг( с Кипърски партньор, организиращ Шоу програми в цял Кипър) - на който
кастинг се явяват певци / дуо, трио ...групи / музиканти / пианисти, китаристи ..../, танцьори / двойки, групи /,
аниматори, илюзионисти , магьосници , хипнотизатори....
За един уикенд ( 2 дни ), на кастинг-а минават над 100 души . Хотелска зала , оборудвана с озвучаване и всичко
необходимо ( без китари, инструменти) заприличва на "България търси талант ".
Eзик: възможно е да не знаете перфектно английски и/или гръцки, важно е репертоара ви ( ако сте певец) да бъде
перфектен като произношение и дикция.
Заминаване: около 15 Април 2014
Продължителност на договора: до 31 Октомври 2014
Посрещане: на летището в Ларнака, Кипър
Настаняване: безплатно в апартаменти тип студио
Заплащане: между 800 и 1 200 Е в зависимост от подготвеността и таланта на кандидата
Естество на работа: работите в различни хотели и ресторанти ( в един и същ район на Кипър ). Осигурен ви е
транспорт от квартирата до обектите. Вечер се работи - максимума е 3 часа/ вечер.
Организаторът е длъжен да ви намира ангажименти, т.е фиксираната сума в договора , който разписвате преди да
заминете- я получавате независимо от броя участия. Бъдете сигурни - че той няма изгода да бъдете неангажирани.
Необходими документи:
http://obiavidnes.com/obiava/74634/muzikanti-pevci-tancyori-animatori-ilyuzionisti-kasting-v-sofiya--fevruari-20

СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ – СЪВЕТИ
ЧАСТНИ ДЕТЕКТИВИ - СЪВЕТИ
Уважаеми клиенти,
Водени от емоцийте си често прибързвате с избора на детективи. Поради зачестилите оплаквания от клиенти за
детективи измамници Ние членовете на Детективската колегия Ви съветваме да обръщате внимание на следните неща
при избора си на детектив или детективска агенция :
1. Проверявайте дали детектива или детективската агенция разполага с офис, което гарантира, че ще Ви предложи
дискретна среща , а не по кафета и бензиностанций с което рискувате да бъдете измамени.
2. Изисквайте легитимация от детектива/ служебна карта с номер и и значка с номер / , за да знаете с кого говорите и
кой е той.
3. Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат реален сайт в интернет ,където детайлно са
посочени не само услугите, а и подробни данни за контакти / адрес на офис имена и телефони /.
4. Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ и да Ви предложат да подпишете
договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете на детективи измамници и да останете
излъгани се свежда до минимум.
ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ
http://obiavidnes.com/obiava/74632/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii

Частни уроци по английски език
Частни уроци по английски език за 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 английски език от 2 до 4 клас се водят от
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начален учител, от 5 до 10 – от гимназиален преподавател, а за 11 и 12 клас – от университетски или гимназиален
преподавател.
http://obiavidnes.com/obiava/74630/chastni-uroci-po-angliyski-ezik

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

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55178/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

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

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/74628/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas
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Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/74627/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/74626/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 !
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/74625/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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

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

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

транспортни превози с бус 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/74624/transportni-prevozi-s-bus-za-cyalata-strana

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
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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

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

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

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

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/74623/prodavam-ednostaen-apartament-45-kv-m-v-mladost-4-bl-411

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

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

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/74622/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)
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-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/74621/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74620/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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
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Време е за кастинг !
Време е за кастинг !
http://obiavidnes.com/obiava/74619/vreme-e-za-kasting-

частно лице купува земеделска земя
Частно лице купува земеделска земя в областите - Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Силистра, Разград. Телефон - 0879
533611
http://obiavidnes.com/obiava/74618/chastno-lice-kupuva-zemedelska-zemya

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

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
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/54165/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

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

Частни уроци по английски език
Частни уроци по английски език за 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 английски език от 2 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/74617/chastni-uroci-po-angliyski-ezik

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

Изработка на схеми за гоблени
Изработка на схема за гоблен по снимка на клиент или избор по каталог.
Схемата е придружена с ключ по палитра на конците, избрана от клиента ( DMC, Ariadna, Anhor и други ) , както и с
таблична помощна информация.
Достъпни цени. Гарантирано високо качество на услугата.
При проявен интерес и за повече информация, моля пишете на електронни адреси : vs.gobelin@gmail.com или
v_gobelin@abv.bg .
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Каталог : http://www.facebook.com/slava.gobelin
http://obiavidnes.com/obiava/74616/izrabotka-na-shemi-za-gobleni

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

Пет секси,красиви,млади и надарени масажистки те очакват....
Здравейте!!! Млади сме ,секси сме и отлично знаем как да накараме един мъж да изпита истинско удоволствие!
Ние ще те накараме да стигнеш до оргазъм,които никога не си успял да изпиташ.
С нас ще се насладиш на хубав масаж,нежност,еротика и незабравимо удоволствие.
Секкс не се предлага...!
Реални снимки
http://obiavidnes.com/obiava/74615/pet-seksikrasivimladi-i-nadareni-masajistki-te-ochakvat

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

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74614/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Уроци по НЕМСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по немски език за изпита след осми клас. Груповото
обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена - 16 лв. за
посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74613/uroci-po-nemski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по английски език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по английски език за външно оценяване след осми
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клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена 16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя
време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74612/obuchenie-po-angliyski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Подготовка за външно оценяване по испански език
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за външно оценяване след осми
клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена 16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя
време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74611/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-po-ispanski-ezik

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/74610/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/74609/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Уроци по ФРЕНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена - 16 лв.
за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
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Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74608/uroci-po-frenski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

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/74607/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/74606/sigurna-rabota

Обучение по италиански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за външно оценяване след осми
клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена 16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя
време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74605/obuchenie-po-italianski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Езикова подготовка за ученици в 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Цената е 10 лв. на учебен час (40
минути).
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74604/ezikova-podgotovka-za-uchenici-v-8-klas

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/ !

Страница 106/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

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/74603/30-50-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/74602/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/74601/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

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/74600/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
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- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/74599/uskoreni--kursove-za-matura-po-istoriya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ
курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/74598/uskoreni--kursove-za-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/74597/uskoreni--kursove-za-matura-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
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- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/74596/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И
ФРЕНСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/74595/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/74594/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български език и Математика
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български
език и Математика:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал според изпитните формати за кандидатсване след 7 клас за гимназия;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, преразкази, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател по предмет(общо за двата модула);
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/74593/uskoreni--kursove-za-kandidat-gimnazisti
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Курс по журналистика
Курс по журналистика
Курс по журналистика (писане на есе) за СУ и УНСС
- 20 астрономически часа за работа с преподавател
- 5 пробни изпита в отделни часове
- Преподаване на основните видове аргументативни текстове
- Учебни материали
- Подробни рецензии, редакция и анализ на писмените работи
- Дискусии по актуални обществени проблеми
- Удобен график
- Традиционно висока успеваемост
- Записването е възможно по телефона.
http://obiavidnes.com/obiava/74592/kurs-po-jurnalistika

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 19.02.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74591/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 18.02.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74590/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “Planet ”,
безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 19.02.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74589/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
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70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 18.02.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74588/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 19.02.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74587/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 18.02.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74586/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 18.02.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74585/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 19.02.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
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За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74584/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 18.02.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74583/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 19.02.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74582/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 19.02.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74581/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 18.02.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74580/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
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Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 19.02.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74579/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 18.02.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 05.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/74578/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Стартирай сега Курс по Английски език в Интер Алианс!
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални
резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.
Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения.Всички учебни помагала са
осигурени от нас. В обучението са включени и аудио материали, които разнообразяват часовете и обогатяват
познанията на курсистите за английската реч и култура.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74577/startiray--sega--kurs-po-angliyski-ezik--v-inter-alians

Стартират Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
Италиански език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата PROGETTO ITALIANO – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
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За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74576/startirat-kursove-po-italianski-ezik-v-inter-alians

Курс по практическо Счетоводство в Интер Алианс
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс по Счетоводство АСД - управление на малък и
среден бизнес. Продължителност на обучението - 60 уч.ч.Ще ви запознаем основно с практическото двустранно
счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна автоматизирана, компютърна счетоводна програма. Курсът
се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
данъчното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки Ще получите необходимите знания, за да
можете сами да организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и
уменията за водене на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове
осигуровки, работа с НОИ, документации, платежни нареждания.
Придобитите практически знания, веднага могат да се приложат в работата или в личната фирмена дейност.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
дейност.
След всяко завършено обучение ,центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74575/kurs-po-praktichesko-schetovodstvo-v-inter-alians

Стартира Курс по Компютърна Грамотност за начинаещи в Интер Алианс
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага перфектно компютърно обучение - начална
компютърна грамотност I и II ниво! Продължителност на обучението – 50уч.ч., 10 работни дни. Обучението включва:
WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET.
Предлагаме обучение в групи или индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. На завършилите, издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74574/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-v-inter-alians

"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.

Страница 114/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

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/74573/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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

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/74572/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
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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/74571/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/74570/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/74569/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

0887232146,фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай
pvc дограма
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146 За контакт:
Град: София
http://obiavidnes.com/obiava/74568/0887232146fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--obryshtan

булченски букети
Специални предложения в момента на електронния ни виртуален сайт ! Отстъпете безвъзмездно букет от рози и
доставете някой любим човек !
http://obiavidnes.com/obiava/74567/bulchenski-buketi

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
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Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/74566/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/74565/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
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*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/74564/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/74563/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
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Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/74562/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

йонизатори Озонотор за въздух и вода
БГ магазин разполага с богата гама уреди за вашия дом и офис
Осигурете си глътка свеж и чист въздух с нашия въздухоочестител.
"БГ магазин" поддържа налични пречиствател на въздух с йонизатор, озонатор, UV бактерицидна лампа,
НЕРА и Е.S.Р. филтър и дистанционно управление. Ние предлагаме и два модела квантов анализатор за
проверка на здравословното състояние, чрез компютърна диагностика.
Подарете си спокоен живот с тези уреди или здраве и красота с някой от продуктите на
"Sanct Bernhard" - КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ.
Очакваме Вашите поръчки!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/74561/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

0882551735 -ФИНИ ШПАКЛОВКИ. -ГИПСОВАШПАКЛОВКА. -ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ. -ОБРЪЩАНЕ ПОКРА
Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.

Страница 119/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/74560/0882551735--fini-shpaklovki--gipsovashpaklovka--lateks-cveten-i-byal--toploizola

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

отпушване на канали,мивки,тоалетни и сифони Варна
Експресно отпушване на канали, отпушване на тоалетни, отпушване на сифони, отпушване на мивки, отпушване и
продухване на хоризонтални и вертикални штрангове. Отводняване и отпушване на канали на професионални кухненски
помещения. http://kanaliotpushvane.com/
http://obiavidnes.com/obiava/74559/otpushvane-na-kanalimivkitoaletni-i-sifoni-varna

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение, разследване, издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации, доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители, длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични, адресни, месторабота, телефонни
http://obiavidnes.com/obiava/74556/24-chasa-detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, Долна Митрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
Бяла Слатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, Бяла Река,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. Хаджи
Димитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. Бяла Вода, с. Кулина Вода, Петокладенци,
СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с.
Иванча, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ,
Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. Козар Белене, с.
Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав,
с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с.
Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с.

Страница 120/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.01.2014

Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага .
GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и големината на
парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/74555/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblruseshumentyrgovishtesilistraraz

Земеделска земя купувам на изгодни цени
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, Долна Митрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
Бяла Слатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, Бяла Река,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. Хаджи
Димитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. Бяла Вода, с. Кулина Вода, Петокладенци,
СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с.
Иванча, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ,
Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. Козар Белене, с.
Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав,
с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с.
Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с.
Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага .
GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и големината на
парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/74554/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni

Инкубатори за гекони, игуани и др,
Предлагаме инкубатори и терариуми за игуани, гекони и други. GSM:00357892 374 714 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/74553/inkubatori-za-gekoni-iguani-i-dr

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/74552/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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
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-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/74551/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74550/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

"Йоватекс" АД
С база за обработване на полиестерни коприни разполага в Ямбол фирма Йоватекс, която работи с модерни машини за
преработка на различни по дебелина коприни. www.yovatex.point.bg. Бизнес координати: ул. Ямболен 91, телефон:
0899107106.
http://obiavidnes.com/obiava/74549/yovateks-ad

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Плевен
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
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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/74548/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-pleven

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Варна,Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74547/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-varnaburgas

Уроци по български език и литература
Частни уроци по български език и литература / БЕЛ 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 БЕЛ от 1 до 4 клас се
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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/74546/uroci-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Професионално събиране на вземания, дългове
Професионално събиране на дългове/вземания. Изкупуване
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. Финансова помощ и посредничество.
2. Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
3. Поемане цялостното събиране на задължения.
4. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефон: 0898 82 97 24
E-mail: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68190/profesionalno-sybirane-na-vzemaniya-dylgove

Уроци по български език и литература
Частни уроци по български език и литература / БЕЛ 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 БЕЛ 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/74545/uroci-po-bylgarski-ezik-i-literatura

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

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
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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/62695/byrzi--krediti--do--1000-lv

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/74544/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
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Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
- 2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
- съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
- квалифицирани преподаватели
- -отлични възможности за обучение
- Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/74543/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР

НА

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/74542/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Приятна обстановка и незаменимо удоволствие.
Мечтата на всеки мъж е красива жена, качествен масаж в приятна обстановка и незаменимо удоволствие. А ние сме
тук за да сбъднем мечтите на всеки от вас.Всичко това само при нас. Елате и ще се убедите сами, че няма нищо по
хубаво от това! Очакваме ви!!! СЕККС НЕ СЕ ПРЕДЛАГА!!! Гр.София
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http://obiavidnes.com/obiava/74541/priyatna-obstanovka-i-nezamenimo-udovolstvie

Инверторен електрожен TIG/MMA 250 с АРГОН - 350 ЛЕВА
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплей могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване
така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.включително Вградени функции: HOT
START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за
стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/74540/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon---350-leva

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН MMA 250 АМПЕРА - 320 ЛЕВА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЕЛЕКТРОЖЕНИ TIG-ММА 250А с дигитален дисплеи могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените
са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.
Вградени функции:
HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга.
ANTISTICK - против залепване на електрода.
ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването.
Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена
среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали.
Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в
защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А
Тегло: 7кг.
Размери: височина 27см.,широчина 17см.,дължина 36см.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Консумирана мощност при 100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.***ПРОДАЖБИ НА ЕДРО ***
http://obiavidnes.com/obiava/74539/invertoren-elektrojen-mma-250-ampera---320-leva

Инверторен IGBT електрожен MMA 200N с дигитален дисплей - 260 лева
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторени IGBT електрожени MMA 200N с дигитален дисплей – модел и дизайн
2013 година. Това е електрожен с най-новата разработка на базата на IGBT транзистори, предназначен за извършване
на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на този електрожен са: Намалено импулсно
натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на мощността на електрическата мрежа
прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни постове. Заваряването не причинява
смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в
момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на напрежението се осъществява с IGBT
транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за секунда. За разлика от всички други
заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават включени, докато мрежовото
напрежение премине през "0", то при транзисторите се управлява както включването така и изключването, което
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позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се изправя чрез мостова схема
(Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му. Включването и изключването на
транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния
процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са включени (ширината на импулса), определят
енергията, която се подава към заваръчния апарат. Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно
електродъгово заваряване - IGBT технология.Вградени функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция
Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на залепването на електрода за материала Функция Arc Force регулиране динамиката на дъгата Защита от пренапрежение. Малки размери.Обхват на заваръчния ток: 20 - 200A
Захранващо напрежение: 220 V Захранваща мощност: 3,9 kVA Cos f: 0,93 Напрежение без товар: 62 V Електроди: до 4,0
мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект: 6,2 кг Тегло само на електрожена- 3,9кг В комплект
със заваръчни кабели,чукче и маска.Подходящ е както при строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване.
http://obiavidnes.com/obiava/74538/invertoren-igbt-elektrojen-mma-200n-s-digitalen-displey---260-leva

Инверторен електрожен с аргон и дисплей - TIG/MMA 200 Ампера - 270 лева
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожениWSM 200. Могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда АРГОН. Електрожените са
изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм. включително
Вградени функции:
HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга.
ANTISTICK - против залепване на електрода.
ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването.
Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm. , включително и с волфрамов електрод в защитена
среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали.
Моделите VIKI WSM 200 са апарати за ММА и ТИГ - електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в
защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10 - 200А
Тегло: 9кг.
Размери: височина 30см. , широчина 17см. , дължина 40см.
Олекотен неметален (пластмасов) кожух.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG - 6, 6/4, 5
Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/: ММА - 28V/TIG - 18V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/74537/invertoren-elektrojen-s-argon-i-displey---tigmma-200-ampera---270-leva

Инверторен електрожен MMA 200L - 250 лева
Електрожените от тази серия са изключително олекотени и притежават отлични заваръчни характеристики. Вградени
функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC
FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди
стоманени, алуминиеви нераждавейки и др.с дебелина до 5mm. Моделите ”VIKI-MMA200L” са апарати за прецизни и
професионални заварки СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна мощност. Автоматично
охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А Тегло бруто:
8кг. Размери: височина 22см, широчина 16см, дължина 36см Степен на защита IP 21 Входяща мощност- 7,1 (KVA)
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/74536/invertoren-elektrojen-mma-200l---250-leva
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продавам навиващо намотаващо устройство за кабел тел въже конци Българско производство състояние чисто ново
степени за регулиране на оборотите размер на вала ф 30 мм-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/74535/prodavam-navivashto-namotavashto-ustroystvo-za-kabel-tel-vyje-konci

Детски център „Любознайко“
Детски учебен център Любознайко е създаден в помощ на родителите, които търсят подготовка за първокласник, лятна
занималня или школи по интереси. Занималня за начален курс включва безплатен курс по информатика и английски език.
запишете дете на www.luboznaiko.com, тел.: 088/7630328, гр. Варна, кв. Чайка.
http://obiavidnes.com/obiava/74534/detski-centyr-lyuboznayko

Винил Технолоджи
Търговия с покривала за камиони и тирове извършва Винил Технолоджи със сайт www.viniltech.com и локация в с.Долни
Богров, където може да закупите сенници и тенти от винил и ветроустойчив плат, както и нестандартни изделия от
PVC. Телефон 02/9946060.
http://obiavidnes.com/obiava/74533/vinil-tehnolodji

"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
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74532/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74531/30-50-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/74530/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/74529/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Сватбени покани, пликове, подаръци за гости, бутониери, булчински късмети, шаферски гривни
и аксесоари
Ателие Фльонгата изработва луксозни сватбени покани, тейбъл картички, подаръчета за гости, бутониери, шаферски
гривни, булчински късмети, кутийки, табелки за маси и гости, украси, аксесоари за кръщене, сватба и рожден ден.
Прецизна изработка, авторски дизайн, цветове по избор. Можете да поръчате онлайн или да се обадите на посочения
телефон. Изпълняваме поръчки за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/74528/svatbeni-pokani-plikove-podaryci-za-gosti-butonieri-bulchinski-kysmeti-shafer

РЕДУКТАН - Най-добрия начин за бързо отслабване
ХАПЧЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ РЕДУКТАН – Гарантирано ефикасен начин за бързо отслабване. Нашият продукт за
редукция на теглото е оръжието за борба с излишните килограми - без диети, без йо-йо ефект.
Вече не е нужно да губите времето си във фитнес залата или да гладувате, за да постигнете желаното от вас тегло.
Ние ви предлагаме лесен, бърз и ефективен начин за перфектна фигура. Вземете нашия изцяло натурален продукт за
бързо отслабване и сами ще се убедите в резултата.
За контакти: http://www.reductan.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/74527/reduktan---nay-dobriya-nachin-za-byrzo-otslabvane

Сватбени покани, тейбъл картички, бутониери, подаръчета за гости, булчински късмети,
шаферски гривни и украси
Ателие Фльонгата изработва луксозни сватбени покани, тейбъл картички, подаръчета за гости, бутониери, шаферски
гривни, булчински късмети, кутийки, табелки за маси и гости, украси, аксесоари за кръщене, сватба и рожден ден.
Прецизна изработка, авторски дизайн, цветове по избор. Можете да поръчате онлайн или да се обадите на посочения
телефон. Изпълняваме поръчки за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/74526/svatbeni-pokani-teybyl-kartichki-butonieri-podarycheta-za-gosti-bulchinski-kysm

Ковано желязо, метални конструкции, гаражни врати и автоматика за врати
Изработка на портални врати, огради, решетки, парапети, метални конструкции, дворни мебели, мебели за дома,
цветарници, навеси, беседки и всичко от ковано желязо и кухи профили по наша и Ваша идея! И още - автоматика за
всички видове врати. Доставка и монтаж на конзолни врати, секционни и ролетни врати, ветроупорни ролетни завеси,
бързи ролетни автоматични врати и други.
http://obiavidnes.com/obiava/74525/kovano-jelyazo-metalni-konstrukcii-garajni-vrati-i-avtomatika-za-vrati

Механични бариери с ръчно управление
Бариерата е с алуминиево рамо с дължина до 5.5 м., светлоотразителни стикери, с катинар, който позволява заключване
в отворено или затворено положение.
Не е необходима насрещна поставка. Монтаж - с анкерни болтове върху бетонна основа.
Основен цвят на тялото - оранжев или по желание на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/74524/mehanichni-barieri-s-rychno-upravlenie

Висящи врати с горно плъзгане
Висящите врати с горно плъзгане висят на два ролкови плъзгача и се движат по метална релса, монтирана в горната
част на светлия отвор. Цялата тежест се поема от ролките, което прави движението на врата леко и безпроблемно.
Този вид плъзгане позволява приложение при еднокрили и двукрили плъзгащи врати.
Във всеки от краищата на крилата се поставя стопер, който поема сблъсъка, ако вратата бъде засилена при ръчно
отваряне. При автоматично отваряне не е задължително поставянето на стопери, тъй като плъзгащите мотори имат
вградени крайни изключватели. Висящите врати са захванати в две точки от ролковите плъзгачи, затова са необходими
допълнителни водачи в дъното, за да се предотврати залюляване напред-назад.
Висящите плъзгащи врати с горно плъзгане могат да се изработят от различни материали - от профили, ковано желязо,
ламарина, ламели и др.
Не изискват никаква поддръжка, тъй като не се натрупват наслоявания от прах, листа и други отпадъци, както е при
стандартните врати с долно плъзгане.
http://obiavidnes.com/obiava/74523/visyashti-vrati-s-gorno-plyzgane

Ветроупорни ролетни завеси от винил с ръчно управление
Ръчни ветроупорни ролетни завеси против студ и вятър, изработени по поръчка от прозрачен или непрозрачен PVC
винил.
Предназначени за преграждане на халета и складове, ограждане на заведения, градини и др.
http://obiavidnes.com/obiava/74522/vetrouporni-roletni-zavesi-ot-vinil-s-rychno-upravlenie

Гаражни махови врати тип летящо крило
* Леки, удобни, безшумни
* Лесно отваряне
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* Ръчно управление или автоматично задвижване с дистанционно управление
* Безопасно спиране при допир с препятствие
* Фотоклетки, дистанционно управление
* Всички цветове по гама RAL
* Автоматика за врати на Сабутом с 2 години гаранция
* Максимален размер на светлия отвор - широчина 3.00 м, височина 2.12 м. Срок за доставка - от 3 до 20 работни дни
* По-големи и нестандартни размери - по поръчка.
http://obiavidnes.com/obiava/74521/garajni-mahovi-vrati-tip-letyashto-krilo

Бързи ролетни автоматични врати от винил
Бързи ролетни врати, изработени от полиетилен, с автоматично задвижване, за индустриални цели. Задействат се с
бутон, фотоклетки и др., като задвижването е с мотор.
Предназначени за преграждане на помещения, през които се преминава интензивно, които са с различна температура и
където е необходимо да се съхраняват хигиенните условия: халета, складове, производствени помещения, хладилни
помещения, магазини и други.
http://obiavidnes.com/obiava/74520/byrzi-roletni-avtomatichni-vrati-ot-vinil

Автоматични бариери с обикновено или ветроупорно рамо с led светлини
Автоматична бариера "Зебра" с дистанционно управление. Снабдена със светлини по цялата дължина на рамото,
благодарение на което видимостта й през нощта е гарантирана. Тя разполага със система за безопасност от
фотоклетки, която позволява при спускане и навлизане на обект под нея, да спира, без да засяга обекта. Рамото на
бариера Зебра е снабдено с гумена лента по цялата си дължина, за да не нанася щети на тяло, попаднало под него.
В случай на спиране на електрозахранването, бариерата се отблокира за ръчно управлние с помощта на секретен ключ.
Бариерата Зебра е изработена от метален лист с дебелина 4 мм.
Милион маневри с минимално износване. Устойчива на влиянието на климатичните условия - високи и много ниски
температури. Електрониката не позволява замръзване и блокиране.
Подходяща за извънредно интензивна употреба. Множество функции.
Възможност за регулиране скоростта на движение.
Бариерата се предлага с батерии (по избор).
Управление с магнитни карти, контактни или безконтактни чипове, GSM комуникатор, бутон; работа със сигнална
лампа и др.
http://obiavidnes.com/obiava/74519/avtomatichni-barieri-s-obiknoveno-ili-vetrouporno-ramo-s-led-svetlini

Секционни гаражни и индустриални врати с изолация 40 мм
Секционната врата е изработена от термопанели с високо качество и висока устойчивост на слънце, вятър, влага, прах
и удар.
Много тиха и сигурна, нуждае се от минимална поддръжка. Технологията на изработка осигурява добра изолация и
подобрява условията на работа. Предлагаме избор от всички цветове по гама RAL, включително имитация дърво, както и
възможност за вграждане на прозорци и пешеходна врата.
Секционната врата може да се управлява автоматично или ръчно. Богатата гама на Сабутом от мотори ни позволява
задвижването на врати с различни размери.
Аксесоари по избор: фотоклетки, сигнална лампа и външно отблокиращо устройство.
Перфектни цени, бърза доставка и монтаж!
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http://obiavidnes.com/obiava/74518/sekcionni-garajni-i-industrialni-vrati-s-izolaciya-40-mm

Стъклени плъзгащи автоматични врати с фотоклетки и радар
Стъклената плъзгаща врата с фотоклетки и радар е един от най-добрите продукти на Сабутом на пазара. Вратата е
бърза, плавна и многофункционална. Изработка с алуминиев кант в различни цветове, чисто стъкло или цветови нюанси.
Видът на стъклото е триплекс за осигуряване на пълна безопасност.
Подходяща за всякакъв вид сгради с интензивно движение - търговски обекти, хотелски комплекси, магазини,
административни сгради, заведения и др.
Вратата е снабдена с "умна" система за запомняне изискванията на обекта. Разполага с различни режими на затваряне
и отваряне според годишния сезон, икономични режими при ниски температури и др.
В случай на затваряне и сблъсък с предмет, механизмът се отваря мигновено, без да нарани обекта. Системата от
фотоклетки може да бъде настроена за бързо или по-бавно движение според степента на натовареност на обекта.
Според спецификата на обекта стъклената плъзгаща врата може да бъде изработена с едно или две крила.
http://obiavidnes.com/obiava/74517/stykleni-plyzgashti-avtomatichni-vrati-s-fotokletki-i-radar

Комплект автоматика за радиални врати на ПРОМОЦИЯ
Комплект за радиални врати
/до 3,5 м. и 300 кг на крило/:
* 2 бр. мотори GTM;
* контролен блок;
* фотоклетки комплект;
* 2 бр. дистанционни управления
http://obiavidnes.com/obiava/74516/komplekt-avtomatika-za-radialni-vrati-na-promociya

Комплект автоматика за плъзгащи врати на ПРОМО цена!
Комплект за плъзгащи врати до 500 кг:
* мотор Антес 500;
* фотоклетки комплект;
* 2 бр. дистанционни управления;
* 4 м. зъбни рейки;
http://obiavidnes.com/obiava/74515/komplekt-avtomatika-za-plyzgashti-vrati-na-promo-cena

Изработка на портална плъзгаща врата с автоматика на ПРОМОЦИЯ!
Портална плъзгаща врата с автоматика:
* портална врата с размери 4000х2000 мм;
* мотор Антес 500;
* фотоклетки комплект;
* 2 бр. дистанционни управления;
* 4 м. зъбни рейки
http://obiavidnes.com/obiava/74514/izrabotka-na-portalna-plyzgashta-vrata-s-avtomatika-na-promociya

Мебели и метални конструкции от ковано желязо, мебелен обков
Проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, навеси, сенници, мебели за дома и градината, шатри,
барбекю, лампи, рафтове, поставки, цветарници, декоративни изделия и др. от ковано желязо и кухи профили.
http://obiavidnes.com/obiava/74513/mebeli-i-metalni-konstrukcii-ot-kovano-jelyazo-mebelen-obkov

Паркинг скоби
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Механична скоба за паркоместа, известна още като стопер, блокер, предпазител, ограничител, бариера и др. Създадена
да предпазва гаражи, паркоместа и други зони от неоторизирано паркиране и достъп. Заключване с катинар. Грундирана,
боядисана, със стикер за забрана на паркирането (по желание). Произведена в България.
http://obiavidnes.com/obiava/74512/parking-skobi

Ролетни гаражни и индустриални врати с ръчно или автоматично задвижване
Сабутом България предлага ролетни врати със стоманени ламели без изолация или с алуминиеви ламели с изолация,
охранителни решетки от оплетка, ветроупортни ролетни завеси, бързи ролетни автоматични врати. Водачите са
изпълнени с гумени и четкови уплътнения. Избор от всички цветове по гама RAL! Ръчно или автоматично задвижване. 2
години гаранция! Монтаж в региони София, Варна и Бургас!
http://obiavidnes.com/obiava/74511/roletni-garajni-i-industrialni-vrati-s-rychno-ili-avtomatichno-zadvijvane

Антипаркинг колчета за тротоари
Изработка на антипаркинг колчета, известни още като колонки, пилони, стопери или ограничители. Приложими в
градски зони за контрол на достъпа по тротоари, площади, паркинги и др.
Предлагат се в различни размери, с цилиндрична форма.
Изработка за анкерен монтаж или за бетониране.
Размери:
* Диаметър: Ф=48.3 мм; Ф=60.3 мм
* Височина: от 40 до 120 см
Цветове: жълт, черен, червен и бял - основни и комбинации със светлоотразителни ивици.
Цената е в зависимост от размера и включва грундиране и боядисване.
http://obiavidnes.com/obiava/74510/antiparking-kolcheta-za-trotoari

Плъзгащи мотори, таванни и ролетни мотори, мотори за радиални врати, автоматика за всички
видове дворни, гаражни и портални врати
Сабутом България предлага пълна гама от автоматика за врати:
- мотори за индустриални врати,
- автоматика за секционни гаражни и индустриални врати,
- таванни мотори за махови врати,
- мотори за ролетни врати и щори,
- електродвигатели за стъклени плъзгащи врати,
- мотори за радиални и плъзгащи дворни врати,
- странични индустриални мотори,
- подземни мотори,
- двигатели с чупещо рамо и др.
Моторите се предлагат с различна мощност според теглото на вратата, за да осигурим необходимата подемна сила и
безпроблемно движение. Дистанционно управление, управление с бутон, чипове, магнитни карти, GSM комуникатор и др.
Предлагаме монтаж на място или доставка до Ваш адрес с куриер.
Попитайте за промоционалните ни комплекти!
http://obiavidnes.com/obiava/74509/plyzgashti-motori-tavanni-i-roletni-motori-motori-za-radialni-vrati-avtomatika-

Портални врати, решетки, парапети, огради и изделия от ковано желязо и кухи профили
* Портални еднокрили и двукрили, плъзгащи еднокрили и двукрили врати.
* Решетки, парапети, огради, шатри, мебели, метални конструкции и други изделия.
* Алуминиеви парапети
* Порталите се предлагат с и без автоматика.
* Изработка от ковано желязо, кухи профили.
* Изработка на алуминиеви парапети.
* Изработка на всякакви изделия от стомана и желязо.
* Дизайн по наш избор или проект на клиента.
* Изпълнение на всички цветове и патина.
http://obiavidnes.com/obiava/74508/portalni-vrati-reshetki-parapeti-ogradi-i-izdeliya-ot-kovano-jelyazo-i-kuhi-prof
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Конзолни висящи плъзгащи портални врати
Изработка и монтаж на конзолни метални плъзгащи портални врати за домашни и индустриални цели.
Благодарение на технологията, висящият портал не докосва земята по протежение на целия светъл отвор, което
позволява на тежки МПС да преминават безпрепятствено и без опасения от повреждане релсовия път на вратата.
Друго предимство е това, че не се налага почистване на сняг и наслагвания, тъй като вратата се движи, без да докосва
земята.
Подходяща автоматика с дистанционно управление, управление с бутон и др.
Металните конструкции се произвеждат в България.
Испанска автоматика с множество функции и две години гаранция.
http://obiavidnes.com/obiava/74507/konzolni-visyashti-plyzgashti-portalni-vrati

Телескопични портални плъзгащи врати
Телескопичните плъзгащи врати са най-практичното решение за големи отвори, при които пространството отстрани е
ограничено и не се побира крило с дължината на целия отвор. Вратата може да се отвори до определена позиция по
избор, за да премине по-малко превозно средство или да се отвори изцяло, за да се използва пълната ширина на изхода.
Изработват се от метални профили в различни форми и дизайн по избор.
Може да се изработи като конзолна телскопична врата или със стандартно плъзгане върху релсов път по повърхността.
В телескопичните портални врати може да бъде вградена пешеходна врата.
Възможно е ръчно механично управление или поставяне на автоматика, която да обезпечи безпроблемно движение без
никакво усилие.
http://obiavidnes.com/obiava/74506/teleskopichni-portalni-plyzgashti-vrati

Мотори за всички видове врати, изработка на дворни и гаражни врати, бариери и ковано желязо
Автоматика за всички видове врати, производство и монтаж на секционни гаражни врати, летящи махови крила,
автоматични портални врати, конзолни врати, плъзгащи дворни врати, телескопични плъзгащи врати, висящи врати с
горно плъзгане, бързи ролетни врати, ветроупорни завеси от винил, стъклени плъзгащи врати с фотоклетки,
автоматични и механични бариери, паркинг системи, антипаркинг устройства, паркинг скоби, антипаркинг колчета,
заключващи системи, метални конструкции, специализирана железария, аксесоари за врати, изделия от ковано желязо.
http://obiavidnes.com/obiava/74505/motori-za-vsichki-vidove-vrati-izrabotka-na-dvorni-i-garajni-vrati-barieri-i-ko

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/74504/vulkanichni-kamyni

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
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10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/74503/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/74502/masajna-masajirashta-sedalka

Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
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Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
Цена 450 лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/74501/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/74500/detoksikator

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

Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/72230/transportni--uslugi

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

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/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.
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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 !
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:
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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
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

Работа в Чехия за мъже, жени и семейства
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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
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

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

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

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
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