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Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Подробности, филмчета, както и
друга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/78952/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E6540 (DELL01536)
15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E6540 (DELL01536), четириядрен Haswell Core i5 4300M 2.6/3.3 GHz, FULL HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB encrypted, 4x USB3.0, Linux, 2.56kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78893/156-3962-cm-dell-latitude-e6540-dell01536

17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063477517)
17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063477517), четириядрен Haswell Core i7 4900MQ 2.8/3.8 GHz, 120Hz 3D FULL HD
LED & GeForce GTX 780M 4GB DDR5 (HDMI & miniDP), 16GB, 256GB SSD & 1TB HDD, Blu-Ray ROM, 3x USB3.0,
Windows8.1, 4.15kg, 3г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78884/173-4394-cm-dell-alienware-17-5397063477517

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7737 (5397063477401) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U
1.8/3.0 GHz
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7737 (5397063477401) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD+ LED
Display & GeForce GT 750M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 4x USB3.0, Windows8.1, 3.29kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78883/173-4394-cm-dell-inspiron-7737-5397063477401-dvuyadren-haswell-intel-core

MP4 FM трансмитер с дистанционно управление-17076
MP4 FM трансмитер с дистанционно управление-17076
http://obiavidnes.com/obiava/78882/mp4-fm-transmiter-s-distancionno-upravlenie-17076

PRESTIGIO GPS GeoVision 5000 5"(12.7cm)
PRESTIGIO GPS GeoVision 5000 5"(12.7cm),480x272,4GB,128MB RAM,MT3351C ARM-11 CORE) with preinstalled IGO map of
Europe, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/78881/prestigio-gps-geovision-5000-5127cm

PRESTIGIO GPS GeoVision 5000 5"(12.7cm)
PRESTIGIO GPS GeoVision 5000 5"(12.7cm) ,480x272,4GB,128MB RAM,MT3351C ARM-11 CORE) with preinstalled Navitel
maps of BG
http://obiavidnes.com/obiava/78880/prestigio-gps-geovision-5000-5127cm-

audi 100 / 115 / 2000 на части
Продавам останали части от ауди 100 частите от колата са в отлично състояние колата не е моргаджииска ,
информация за цени на частите и снимки можете да видите в обявите на сайта https://sites.google.com/site/seomkrastev
http://obiavidnes.com/obiava/78995/audi-100--115--2000--na-chasti

Продава къща с дворно място
Продавам къща с дворно място тухла/бетон 28 кв.м , 1 стая с коридор и баня , ток , вода ,(+ още 1бр къща , по голямата
къща на снимката тя е за материали и влиза в същата цена) селскостопанска постройка и дворно място 1700 кв.м ,
с.Черкаски обл.Монтана тел.0876030067 Кръстев.
цена 8000 eur
За повече информация вижте в обявите на сайта https://sites.google.com/site/seomkrastev
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http://obiavidnes.com/obiava/78994/prodava-kyshta-s-dvorno-myasto

PC "Flux" +подарък игра
PC "Flux" +подарък игра, дву-ядрен AMD A6 5400K 3.6/3.8GHz, 8GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, AMD R7 240 1GB
DDR5 (HDMI), no OS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78993/pc-flux-podaryk-igra

PC "Rage" +подарък игра
PC "Rage" +подарък игра, четири-ядрен AMD A10 7700K 3.5/3.8GHz, 8GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVDRW, AMD R7 250X
1GB DDR5 (HDMI), no OS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78992/pc-rage-podaryk-igra

PC "Stranger" +подарък игра
PC "Stranger" +подарък игра, дву-ядрен AMD A6 6400K 3.9/4.1GHz, 8GB DDR3 RAM, 1TB HDD, DVDRW, AMD R7 250 2GB
DDR3 (HDMI), no OS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78991/pc-stranger-podaryk-igra

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ТОП ОФЕРТА №1-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС-СЪДРУЖИЕ!!!
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-АТРАКТИВНИ ЦЕНИ!!!
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 И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни!!!
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78990/investconsult-group-kupuvame-biznes

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ТОП ОФЕРТА №1-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС-СЪДРУЖИЕ!!!
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-АТРАКТИВНИ ЦЕНИ!!!
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 И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни!!!
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78989/investconsult-group-kupuvame-biznes

МАТЕМАТИКА - индивидуално обучение за ученици град София
МАТЕМАТИКА - индивидуално обучение за ученици
Дианабад, Изток, Изгрев, Младост -град София
• Уроци за НВО след 4 и 7 клас
• Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 7 клас
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• Подготовка за контролни и класни работи
• Подготовка за математически олимпиади и конкурси
• Индивидуален подход
• Интерактивен метод на обучение
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/78988/matematika----individualno-obuchenie--za-uchenici--grad-sofiya

PC Dell Inspiron 3847 (5397063476749)
PC Dell Inspiron 3847 (5397063476749), дву-ядрен Intel Core i3-4130 3.4GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB 7200rpm HDD,
GeForce GT 625 1GB DDR3 (HDMI), клавиатура & мишка, Linux, 2г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78983/pc-dell-inspiron-3847-5397063476749

Годишни финансови отчети
Публикуването на счетоводни отчети е важен момент за правилното водене на счетоводната отчетност на фирмата.
АЛТУС ЕООД ви предлага услуги по подготвяне на междинни и годишни финансови и счетоводни отчети.
http://obiavidnes.com/obiava/78987/godishni-finansovi-otcheti

Административни услуги
Фирма АЛТУС ЕООД е качествения партньор за бизнеса Ви, щом се касае до воденето на счетоводна отчетност. За да
успеете е важно да имате доверени счетоводители. Вие желаете ли да бъдете най-добрите?
http://obiavidnes.com/obiava/78986/administrativni-uslugi

1000GB Toshiba
1000GB Toshiba, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/78982/1000gb-toshiba

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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
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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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78985/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78984/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

2000GB Toshiba
2000GB Toshiba, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/78981/2000gb-toshiba
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21.5" (54.61 cm) Acer K222HQLbd
21.5" (54.61 cm) Acer K222HQLbd, FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 200cd/m2, DVI (HDCP), черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/78980/215-5461-cm-acer-k222hqlbd

24" (60.96 cm) Acer V246HLbmd
24" (60.96 cm) Acer V246HLbmd, FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP), колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78979/24-6096-cm-acer-v246hlbmd

13.3" (33.78 cm) Lenovo Yoga 2 (59412657)
13.3" (33.78 cm) Lenovo Yoga 2 (59412657), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, сензорен IPS панел, FULL HD LED
Display (HDMI), 8GB, 16GB SSD & 500GB HDD, USB3.0, Windows8.1, 1.39kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78978/133-3378-cm-lenovo-yoga-2-59412657

15.6" (39.62 cm) Lenovo G500 (59403131)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G500 (59403131), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display & AMD Radeon
HD 8750M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1ТB, 2x USB3.0, DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78977/156-3962-cm-lenovo-g500-59403131

15.6" (39.62 cm) Lenovo G500 (59403137)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G500 (59403137), черен, двуядрен Celeron® 1005M 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1ТB, 2x
USB3.0, DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78976/156-3962-cm-lenovo-g500-59403137

15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59412580)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59412580), черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ R5 M230 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78974/156-3962-cm-lenovo-g510-59412580

15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59412586)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59412586), черен, двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display & AMD Radeon™
R5 M230 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78970/156-3962-cm-lenovo-g510-59412586

17.3" (43.94 cm) Lenovo G710 (59412633)
17.3" (43.94 cm) Lenovo G710 (59412633), черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD+ LED Display & GeForce
GT 820M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, USB3.0, Free DOS, 2.9kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78969/173-4394-cm-lenovo-g710-59412633

Ненаситна, палава мръсница
Сладка, еблива и готова да задоволи мъжките мераци! Много ми се ебе и се надявам да си намеря някой жребец за
неангажираща връзка и ненаситни моменти в леглото!
http://obiavidnes.com/obiava/78975/nenasitna-palava-mrysnica

Луксозен спортно-елегантен мъжки часовник V6 - 25 лева
Посетете нашия онлайн магазин http://donbaron.bg за актуални предложения.
Нашата цел е да предложим винаги най-качествения продукт и най-добрите услуги на своите клиенти , задоволяващи
напълно техните нужди за момента и в бъдеще. При нас винаги ще намерите вежливо, пълноценно и бързо обслужване,
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ще получите точният продукт от който се нуждаете с гарантирано качество и произход. Нашият екип е тук за
сериозен и дългосрочен бизнес!
- Тип: Мъжки
- Уникален дизайн
- Кварцов механизъм
- Корпус от висококачествена полирана неръждаема стомана, покрита с 18 карата злато, което няма да промени цвета
си или да се обели.
- Гръб от неръждаема стомана
- Минерално стъкло против надраскване
- Силиконова каишка, която не запарва и не поема миризма ( няма нищо общо с евтините кайшки от които Ви мирише
ръката с дни )
- Диаметър на циферблата: 5,2см;
- Дебелина на циферблата:1,2см;
- Ширина на каишката: 2,5см;
- Дължина на часовника: 24см
Към комплекта може да се добави луксозна кутия за часовници + 10 лева.
Посетете нашия онлайн магазин http://donbaron.bg за актуални предложения.
За контакт: 0895/796-994, http://donbaron.bg
Доставка: ECONT
ВАЖНО: Доставката е с наложен платеж и опция за отваряне и тестване преди заплащане. Доставя се в рамките на 1
работен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/78973/luksozen-sportno-eleganten-myjki-chasovnik-v6---25-leva

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ТОП ОФЕРТА №1 КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-АТРАКТИВНИ ЦЕНИ!!!
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 И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78972/investconsult-group-kupuvame-biznes

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT GROUP-ТОП ОФЕРТА №1 КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-АТРАКТИВНИ ЦЕНИ!!!
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 И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
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Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78971/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

ATI R9 280X
ATI R9 280X, 3GB, Sapphire Vapor-X TRI-X OC w/ Boost, PCI-E3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, 2x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78864/ati-r9-280x

Клиника за инвитро - Ямбол
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които нямат друга алтернатива за зачеване на дете. Това е метод,
чрез който по неестествен начин се опложда яйцеклетката в лабораторни условия. Процедурите преминават през
няколко стадия, като в началото се стартира с изследвания и приемането на конкретни лекарства. Факторите, които
оказват влияние над вероятността за ин витро забременяване, са различни. Клиниките за оплождане ин витро в Ямбол са
снабдени с модерно оборудване, както и с лаборатории за изследвания и прегледи, а специалистите, които работят в тях
са медици с огромен опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78968/klinika-za-invitro---yambol

Инвитро в Сливен
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които нямат друг шанс за зачеване на дете. Това е способ, чрез който
по изкуствен начин се опложда яйцеклетката в лабораторна среда. Процедурите преминават през няколко стадия, като
в началото се започва с изследвания и приемането на специални медикаменти. Причините, които оказват влияние над
вероятността за ин витро забременяване, са много. Клиниките за ин витро оплождане в Сливен разполагат с модерно
оборудване, както и с кабинети за прегледи и изследвания, а екипите, които работят в тях са лекари с дългогодишен
опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78967/invitro-v-sliven

Инвитро Стара Загора
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които не разполагат с друга възможност за зачеване на своя рожба.
Ин витро-то е способ, чрез който по изкуствен начин се опложда яйцеклетката в лабораторни условия. Процедурите
преминават през няколко етапа, като в началото се стартира с изследвания и приемането на конкретни медикаменти.
Факторите, които оказват влияние върху вероятността за ин витро забременяване, са различни. Клиниките за
оплождане ин витро в Стара Загора са снабдени със съвременно оборудване, както и с лаборатории за прегледи и
изследвания, а специалистите, които работят там са лекари с богат опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78966/invitro-stara-zagora

Ин витро клиника - Пловдив
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които не разполагат с друг шанс за зачеване на дете. Ин витро-то е
метод, чрез който по неестествен начин се опложда яйцеклетката в лабораторна среда. Процедурите преминават през
няколко етапа, като в началото се започва с изследвания и приемането на конкретни лекарства. Причините, които
оказват влияние върху вероятността за ин витро забременяване, са много. Клиниките за оплождане ин витро в Пловдив
са снабдени с модерно оборудване, както и с кабинети за изследвания и прегледи, а екипите, които работят в тях са
медици с огромен опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78965/in-vitro-klinika---plovdiv

Ин витро Русе
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които не разполагат с друг шанс за зачеване на своя рожба. Това е
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метод, чрез който по неестествен начин се опложда яйцеклетката в лабораторна среда. Процедурите се разделят на
няколко стадия, като първоначално се стартира с изследвания и приемането на определени медикаменти. Причините,
които влияят над вероятността за изкуствено опложданe, са много. Лечебните заведения в Русе за оплождане ин витро
разполагат с модерно оборудване, както и с кабинети за прегледи и изследвания, а екипите, които работят там са
лекари с дългогодишен опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78964/in-vitro-ruse

Лечебно заведение за ин витро Стара Загора
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които нямат друга възможност за зачеване на бебе. Това е метод,
чрез който по изкуствен начин се опложда яйцеклетката в лабораторни условия. Процедурите преминават през няколко
етапа, като в самото начало се стартира с изследвания и приемането на специални лекарства. Причините, които
оказват влияние над вероятността за изкуствено опложданe, са много. Клиниките за оплождане ин витро в Стара
Загора разполагат със съвременно оборудване, както и с лаборатории за изследвания и прегледи, а екипите, които
работят в тях са професионалисти с богат опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78963/lechebno-zavedenie-za-in-vitro-stara-zagora

Инвитро в Тутракан
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които нямат друг шанс за зачеване на своя рожба. Това е способ, чрез
който по изкуствен начин се опложда яйцеклетката в лабораторна среда. Процедурите се разделят на няколко етапа,
като в самото начало се започва с изследвания и приемането на конкретни медикаменти. Причините, които влияят над
вероятността за ин витро забременяване, са много. Клиниките в Тутракан за оплождане ин витро са снабдени със
съвременно оборудване, както и с кабинети за прегледи и изследвания, а екипите, които работят там са лекари с богат
опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78962/invitro-v-tutrakan

Инвитро Бургас
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които не разполагат с друг шанс за зачеване на бебе. Ин витро-то е
способ, чрез който по неестествен начин се опложда яйцеклетката в лабораторна среда. Процедурите се разделят на
няколко етапа, като в началото се стартира с изследвания и приемането на определени медикаменти. Факторите,
които влияят върху вероятността за ин витро забременяване, са различни. Клиниките за ин витро оплождане в Бургас
разполагат със съвременно оборудване, както и с кабинети за прегледи и изследвания, а специалистите, които работят в
тях са медици с богат опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78961/invitro-burgas

Клиника за инвитро - Пловдив
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които нямат друга алтернатива за зачеване на бебе. Това е метод,
чрез който по неестествен начин се опложда яйцеклетката в лабораторна среда. Процедурите преминават през няколко
етапа, като в началото се започва с изследвания и приемането на специални лекарства. Факторите, които оказват
влияние върху вероятността за ин витро забременяване, са много. Клиниките за ин витро оплождане в Пловдив
разполагат със съвременно оборудване, както и с кабинети за изследвания и прегледи, а специалистите, които работят в
тях са медици с богат опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78960/klinika-za-invitro---plovdiv

Батерии 1x MAXWELL Alkaline LR-1
Батерии 1x MAXWELL Alkaline LR-1, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/78859/baterii-1x-maxwell-alkaline-lr-1

Батерии 20x MAXWELL Alkaline LR-6
Батерии 20x MAXWELL Alkaline LR-6, 1.5V, + ФЕНЕРЧЕ
http://obiavidnes.com/obiava/78858/baterii-20x-maxwell-alkaline-lr-6
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"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78959/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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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 !
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78958/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Батерии 2x MAXWELL Alkaline LR-14
Батерии 2x MAXWELL Alkaline LR-14, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/78846/baterii-2x-maxwell-alkaline-lr-14

Батерии 2x MAXWELL Alkaline LR-20
Батерии 2x MAXWELL Alkaline LR-20, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/78845/baterii-2x-maxwell-alkaline-lr-20

Батерии 4+2 MAXWELL Alkaline LR-03
Батерии 4+2 MAXWELL Alkaline LR-03, AAA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/78844/baterii-42-maxwell-alkaline-lr-03

Преводачески услуги от заклети преводачи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78957/prevodacheski-uslugi-ot-zakleti-prevodachi

Батерии 4+2 MAXWELL Alkaline LR-6
Батерии 4+2 MAXWELL Alkaline LR-6, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/78835/baterii-42-maxwell-alkaline-lr-6
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Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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/78956/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/78955/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/78954/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

ТУРМАЛИНОВИ МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ ** от 30 на 19 лв.
ТУРМАЛИНОВИ МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ
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** ТОПЛИННАТА ТЕРАПИЯ НА НАКОЛЕНКИТЕ ПРЕМАХВА БОЛКИТЕ В КОЛЕНАТА
ПРИ НЕВРАЛГИИ, АРТРОЗИ, СПАЗМИ, ОТОЦИ, РАЗШИРЕНИ ВЕНИ, РАЗТЕГНАТИ
КОЛЕННИ ВРЪЗКИ И ОБЩО УКРЕПВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМА!
Наколенките поддържат колената и стабилизират динамиката на тялото. Предназначени са за превантивна грижа и
подобряване на състоянието при болки в областта на колената и бедрата при невралгии, спазми на бедрения мускул,
разширени вени, отоци, болки в краката, артрози, разтегнати коленни връзки и др..
Ефективно се прилагат за подобряване циркулацията на кръвта в долните крайници и за ускоряване зарастването на
кости при счупвания.
Наколенките намаляват износването на колянната става, повишават еластичността на коленните връзки, премахват
мускулното напрежение и стреса. Те повишават устойчивостта и издръжливостта на организма и оказват общо
укрепващо въздействие.
ПРЕДИМСТВА:
- създадени по японска технология с използване на турмалинови кристали,
8 постоянни магнити и др. имплантирани в трислойна структура на
специална тъкан от високотехнологични полимерни влакна;
- магнитите осъществяват топлинна терапия с облекчаващо въздействие
при болки в ставите и костите, предизвикани от шипове, артроза
и артрити, както и при влага и студ;
- турмалинът излъчва инфрачервена топлина и отрицателни йони,
създава вихрово магнитно поле, активира клетките и балансира
биотока в организма;
- забавяне стареенето на костното вещество;
- оказване на общо укрепващо въздействие върху организма.
НАКОЛЕНКИТЕ ПРЕМАХВАТ:
- напрежението в мускулите, болките и схващане в областта на коляното;
- отоци и отпадналост на долните крайници;
- износване на колянната става;
- болки и спазми в мускулите на прасците и бедрата и на шипове
в колянната област;
- болки в ставите при промяна на времето;
- невралгии и мускулни спазми;
- разширени вени на долните крайници;
- разтегнати връзки в областта на колената;
- нервно напрежение, стрес и умора;
- изтръпване, измръзване и синдром на студените крака.
Наколенките са особено подходящи за хора със заседнал начин на живот и при активно спортуващите.
Преди поставяне на наколенките е необходимо леко да се намокрят с влажна салфетка откъм вътрешната им страна и
след 10-15 мин. се появява осезаемо усещане за топлина. Могат да се използват и без овлажняване, но усещането за
топлина може да се появи след по-дълго време.
В зависимост от индивидуалното състояние на организма и поносимостта, продължителността на използване на
наколенките е от 30 мин. до 8 часа.
При ползване на наколенките можи до да се усети прекомерно загряване, което е нормална реакция и не причинява вреда
на кожата. При такива случаи се препоръчва наколенките да се свалят за известно време.
Наколенките могат да се носят до 8 ч. в денонощието, а впоследствие да се слагат и за цяла нощ при добра поносимост.
След сваляне на наколенките, понякога се наблюдава зачервявания, които изчезват след няколко часа.
Наколенките не се перат с перилни препарати и обикновен сапун, избелващи и миещи средства. Допуска се използването
на специален турмалинов сапун, или натурални миещи средства. При необходимост могат да се изперат само с течаща
вода, или да се изплакнат в чиста вода с температура 40-450С. Времето за пране, или накисване не трябва да е повече от
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5 минути.
За възстановяване на оздравителните свойства на турмалина, при редовна употреба на наколенките, след всеки 7-10 дни
те трябва да се зареждат за 2-3 ч. на преки слънчеви лъчи, обърнати с вътрешната работна повърхност към слънцето.
В студено време и при липса на слънчево греене, може да се разположат в близост до топлинен източник (радиатор,
камина), но не и до открит огън и температура до 50-600С.
Наколенките не трябва да се използват при: повишена температура, склонност към кръвотечения и при наличието на
кардиостимулатори. Бременни жени, кърмачки и деца трябва да се въздържат от използване на наколенките. При
склонност към алергични реакции да се използват предпазливо.
Произход: Китай
ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
Получаване от офиса 3,80 лв., а до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а в селища без офис на Еконт таксата е 7,00 лв.
и получаване до три работни дни
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/78953/turmalinovi-magnitni-nakolenki--ot-30-na-19-lv

Батерии 4x MAXWELL Alkaline LR-03
Батерии 4x MAXWELL Alkaline LR-03, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/78832/baterii-4x-maxwell-alkaline-lr-03

Батерии 4x MAXWELL Alkaline LR-6
Батерии 4x MAXWELL Alkaline LR-6, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/78830/baterii-4x-maxwell-alkaline-lr-6

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735, чсно лице
- фини шпакловки.
- гипсови шпакловки.
- обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
- топлоизолация.
- гипсова мазилка.

Страница 13/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.03.2014

- пръскана мазилка.
- минерални мазилки.
- зида и измазва комини.
- замазки.
- зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
- гарантирано качество.
- зида и измазва комини.
- започване веднага. 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/78951/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Батерии 4x MAXWELL Super Alkaline LR-6
Батерии 4x MAXWELL Super Alkaline LR-6, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/78827/baterii-4x-maxwell-super-alkaline-lr-6

120GB
120GB, GEIL Zenith S3, 2.5" (6.35 cm), SATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78823/120gb-geil-zenith-s3-25-635-cm-sata-6gbs-3g

240GB
240GB, GEIL Zenith S3, 2.5" (6.35 cm), SATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78822/240gb-geil-zenith-s3-25-635-cm-sata-6gbs-3g

60GB
60GB, Intel 600, SSD SATA 6Gb/s, MLC, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/78821/60gb-intel-600-ssd-sata-6gbs-mlc-25-635-cm-5g

80GB
80GB, Intel 600, DC S3500, SSD SATA 6Gb/s, MLC, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/78820/80gb-intel-600-dc-s3500-ssd-sata-6gbs-mlc-25-635-cm-5g

7.9" (20.07 cm) Acer Iconia A1-830 (NT.L3WEE.003)
7.9" (20.07 cm) Acer Iconia A1-830 (NT.L3WEE.003), сребрист, GPS, двуядрен Intel® Atom™ Z2560 1.6GHz, сензорен
мулти-тъч IPS екран, 1GB RAM, 16GB eMMC (microSD слот), WiFi 802.11n, camera, Android 4.2, 380g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78819/79-2007-cm-acer-iconia-a1-830-ntl3wee003

2000GB WD NAS MyCloud
2000GB WD NAS MyCloud, външен, 3.5" (8.89 cm), USB 3.0, Lan1000, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78950/2000gb-wd-nas-mycloud

4000GB WD NAS MyCloud
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4000GB WD NAS MyCloud, външен, 3.5" (8.89 cm), USB 3.0, Lan1000, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78949/4000gb-wd-nas-mycloud

продавам тютюн вирджиния
Продавам тютюн вирджиния преминал е през термична обработка това му придава вкус и аромат не пари на гърлото и
не митише в затворени помещения.Нарязан е на тънки лентички и е готов за правене на цигари.
http://obiavidnes.com/obiava/78948/prodavam-tyutyun-virdjiniya

Pad SteelSeries QcK Diablo III Reaper of Souls Edition
Pad SteelSeries QcK Diablo III Reaper of Souls Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/78947/pad-steelseries-qck-diablo-iii-reaper-of-souls-edition

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78946/prodavam-diplomi

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78945/prodavam-diplomi

Продавам дипломи за средно и висше образование. Достъпни цени. Експресна и качествена изработка. Коректно
обслужване. 100% безпроблемност при използване. dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78944/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-dostypni-ceni-ekspresna-i-kaches

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78943/prodavam-diplomi

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78942/prodavam-diplomi
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Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78941/prodavam-diplomi

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78940/prodavam-diplomi

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78939/prodavam-diplomi

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78938/prodavam-diplomi

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78937/prodavam-diplomi

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78936/prodavam-diplomi

Продавам дипломи за средно и висше образование
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
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100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78935/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie

Продавам дипломи за средно и висше образование
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78934/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie

Продавам дипломи за средно и висше образование
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78933/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie

Продавам дипломи за средно и висше образование
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/78932/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie

Pad SteelSeries QcK+ Ninjas in Pijamas Team Edition
Pad SteelSeries QcK+ Ninjas in Pijamas Team Edition, 45 х 40 cm
http://obiavidnes.com/obiava/78931/pad-steelseries-qck-ninjas-in-pijamas-team-edition

ATi R7 250X
ATi R7 250X, 1GB, Sapphire Vapor-X OC, PCI-E, GDDR5, 128bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78930/ati-r7-250x

PCI Звукова карта 5+1 (17204)
PCI Звукова карта 5+1 (17204)
http://obiavidnes.com/obiava/78929/pci-zvukova-karta--51-17204

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/78928/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/78927/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Частен детектив-Д
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
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78926/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya

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/78925/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
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78924/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/78923/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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78922/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

11.6" (29.46 cm) DELL Inspiron 3138 (5397063477616)
11.6" (29.46 cm) DELL Inspiron 3138 (5397063477616), двуядрен Intel Celeron N2815 1.86/2.13Ghz, сензорен HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Windows8.1, 1.43kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78921/116-2946-cm-dell-inspiron-3138-5397063477616

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063477241)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063477241), двуядрен Intel® Pentium® 2127U 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78920/156-3962-cm-dell-inspiron-3521-5397063477241

Стая под наем
Самостоятелна стая с кухня в центъра на Габрово 0895 954 803
http://obiavidnes.com/obiava/78919/staya-pod-naem

Товарни превози
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/61018/tovarni-prevozi

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063477258)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063477258), двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78918/156-3962-cm-dell-inspiron-3521-5397063477258

дезинсекция и дератизация
Унищожаване на хлебарки,бълхи,кърлежи,гризачи и др.
Прогонване на змии,птици,кучета и котки-без химически препарати.
Използване на безвредни прерарати за хора и животни.
В дома и офиса в удобно за вас време.Безплатни консултации по телефон.
Ниски цени - договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/78917/dezinsekciya-i-deratizaciya

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063477272)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063477272), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8670M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78916/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063477272

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5537 (5397063477388)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5537 (5397063477388), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & AMD
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Radeon HD 8670M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.32kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78915/156-3962-cm-dell-inspiron-5537-5397063477388

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 7537 (5397063477395) двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 7537 (5397063477395) двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display &
GeForce GT 750M 2GB DDR5 (HDMI), 6GB, 8GB SSD & 500GB HDD, 4x USB3.0, Windows8.1, 2.6kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78914/156-3962-cm-dell-inspiron-7537-5397063477395-dvuyadren-intel-core-i5-420

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D Проектиране 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/78913/3d-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 Проектиране 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/78912/3d-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 Проектиране 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/78911/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 7537 (5397063477401) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U
1.8/3.0 GHz
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 7537 (5397063477401) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен FULL
HD LED Display & GeForce GT 750M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 1TB HDD, 4x USB3.0, Windows8.1, 2.6kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78910/156-3962-cm-dell-inspiron-7537-5397063477401-dvuyadren-haswell-intel-core

Сладка палавница
Имам перфектно тяло, на 24 години съм и съм изкушение на което няма да устоиш. Истинско бижу, ако искаш да
разтърся сетивата ти и да правим палавства без обвързване, потърси ме! Харесвам уверени и страстни мъже!
http://obiavidnes.com/obiava/78909/sladka-palavnica

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78908/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78907/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78906/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78905/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/78904/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78903/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Превод и легализация на официални документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни
решения и други във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78902/prevod-i-legalizaciya-na-oficialni-dokumenti

Безплатен счетоводен продукт предоставя СК ДАЛ СИАТ АД
Сформиран за целта екип от колектива на Счетоводна къща Дал Сиат ще извърши безплатно проверка на Годишен
финансов отчет на необслужвани клиенти. След получаването на баланса, отчета за приходите и разходите и
финансовия поток, управителя на съответната фирма, или съдружник с участие над 50 %, ще получи експертно мнение в
резултат на проверката. Гарантирана е конфиденциалността - предоставените протоколи няма да бъдат архивирани в
счетовoдната къща и няма да бъдат предоставени по начин, допускащ възможност трети лица да се възползват от тях.
Това решение бе взето на последното заседание на Съвета на директорите на СК ДАЛ СИАТ АД.
Юридически и физически лица, възнамеряващи да се възползват от офертата могат да се обаждат на телефон 0896 601
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851 или да изпращат e-mail-и на offers@dalsiat.com.
http://obiavidnes.com/obiava/78901/bezplaten-schetovoden-produkt-predostavya-sk-dal-siat-ad

15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E5540 (DELL01535)
15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E5540 (DELL01535), двуядрен Intel® Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz, FULL HD LED Display &
GeForce GT 720M 2GB (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 500GB HDD, 2x USB3.0, fingerprint, Linux, 2.3kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78900/156-3962-cm-dell-latitude-e5540-dell01535

15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E6540 (DELL01531)
15.6" (39.62 cm) DELL Latitude E6540 (DELL01531), четириядрен Haswell Core i5 4300M 2.6/3.3 GHz, FULL HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, 4x USB3.0, Windows7 Pro, 2.56kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78899/156-3962-cm-dell-latitude-e6540-dell01531

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77276/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77275/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта.
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77227/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77274/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv
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Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/77634/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77272/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-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.
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

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
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http://obiavidnes.com/obiava/78898/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Частен детектив -0885350440 - ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/78897/chasten-detektiv---0885350440---profesionalni-uslugi

Онлайн секс шоп Амстердам
Online Sex Shop Amsterdam предлага голямо разнообразие от еротично бельо, аксесоари и секс стимуланти за мъже и
жени. Можете да заявите Вашите поръчки денонощно посредством електронната форма в сайта
www.amsterdam-bg.com , както и директно на телефон – 0885 693097, а също така може да посетите нашия магазин,
който се намира на адрес: бул.Ломско шосе # 109.
http://obiavidnes.com/obiava/78896/onlayn-seks-shop-amsterdam

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМИ-ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!! ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА
БЪЛГАРИЯ.
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 И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78895/investconsult-group-kupuvame-biznes

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от отговорност!!!
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМИ-ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!! ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА
БЪЛГАРИЯ.
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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 И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78894/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

ТУРМАЛИНОВИ МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ ** от 30 на 19 лв.
ТУРМАЛИНОВИ МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ
** ТОПЛИННАТА ТЕРАПИЯ НА НАКОЛЕНКИТЕ ПРЕМАХВА БОЛКИТЕ В КОЛЕНАТА
ПРИ НЕВРАЛГИИ, АРТРОЗИ, СПАЗМИ, ОТОЦИ, РАЗШИРЕНИ ВЕНИ, РАЗТЕГНАТИ
КОЛЕННИ ВРЪЗКИ И ОБЩО УКРЕПВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМА!
Наколенките поддържат колената и стабилизират динамиката на тялото. Предназначени са за превантивна грижа и
подобряване на състоянието при болки в областта на колената и бедрата при невралгии, спазми на бедрения мускул,
разширени вени, отоци, болки в краката, артрози, разтегнати коленни връзки и др..
Ефективно се прилагат за подобряване циркулацията на кръвта в долните крайници и за ускоряване зарастването на
кости при счупвания.
Наколенките намаляват износването на колянната става, повишават еластичността на коленните връзки, премахват
мускулното напрежение и стреса. Те повишават устойчивостта и издръжливостта на организма и оказват общо
укрепващо въздействие.
ПРЕДИМСТВА:
- създадени по японска технология с използване на турмалинови кристали,
8 постоянни магнити и др. имплантирани в трислойна структура на
специална тъкан от високотехнологични полимерни влакна;
- магнитите осъществяват топлинна терапия с облекчаващо въздействие
при болки в ставите и костите, предизвикани от шипове, артроза
и артрити, както и при влага и студ;
- турмалинът излъчва инфрачервена топлина и отрицателни йони,
създава вихрово магнитно поле, активира клетките и балансира
биотока в организма;
- забавяне стареенето на костното вещество;
- оказване на общо укрепващо въздействие върху организма.
НАКОЛЕНКИТЕ ПРЕМАХВАТ:
- напрежението в мускулите, болките и схващане в областта на коляното;
- отоци и отпадналост на долните крайници;
- износване на колянната става;
- болки и спазми в мускулите на прасците и бедрата и на шипове
в колянната област;
- болки в ставите при промяна на времето;
- невралгии и мускулни спазми;
- разширени вени на долните крайници;
- разтегнати връзки в областта на колената;
- нервно напрежение, стрес и умора;
- изтръпване, измръзване и синдром на студените крака.
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Наколенките са особено подходящи за хора със заседнал начин на живот и при активно спортуващите.
Преди поставяне на наколенките е необходимо леко да се намокрят с влажна салфетка откъм вътрешната им страна и
след 10-15 мин. се появява осезаемо усещане за топлина. Могат да се използват и без овлажняване, но усещането за
топлина може да се появи след по-дълго време.
В зависимост от индивидуалното състояние на организма и поносимостта, продължителността на използване на
наколенките е от 30 мин. до 8 часа.
При ползване на наколенките можи до да се усети прекомерно загряване, което е нормална реакция и не причинява вреда
на кожата. При такива случаи се препоръчва наколенките да се свалят за известно време.
Наколенките могат да се носят до 8 ч. в денонощието, а впоследствие да се слагат и за цяла нощ при добра поносимост.
След сваляне на наколенките, понякога се наблюдава зачервявания, които изчезват след няколко часа.
Наколенките не се перат с перилни препарати и обикновен сапун, избелващи и миещи средства. Допуска се използването
на специален турмалинов сапун, или натурални миещи средства. При необходимост могат да се изперат само с течаща
вода, или да се изплакнат в чиста вода с температура 40-450С. Времето за пране, или накисване не трябва да е повече от
5 минути.
За възстановяване на оздравителните свойства на турмалина, при редовна употреба на наколенките, след всеки 7-10 дни
те трябва да се зареждат за 2-3 ч. на преки слънчеви лъчи, обърнати с вътрешната работна повърхност към слънцето.
В студено време и при липса на слънчево греене, може да се разположат в близост до топлинен източник (радиатор,
камина), но не и до открит огън и температура до 50-600С.
Наколенките не трябва да се използват при: повишена температура, склонност към кръвотечения и при наличието на
кардиостимулатори. Бременни жени, кърмачки и деца трябва да се въздържат от използване на наколенките. При
склонност към алергични реакции да се използват предпазливо.
Произход: Китай
ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
Получаване от офиса 3,80 лв., а до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а в селища без офис на Еконт таксата е 7,00 лв.
и получаване до три работни дни
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/78892/turmalinovi-magnitni-nakolenki--ot-30-na-19-lv

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
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0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/78891/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
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/78890/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter
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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
http://obiavidnes.com/obiava/78889/masajna-masajirashta-sedalka

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 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 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 !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/78888/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
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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.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
Квантов Анализатор.
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/78887/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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?
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/78886/vulkanichni-kamyni

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78885/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

GF GTX 780
GF GTX 780, 3GB EVGA Dual FTW w/ EVGA ACX Cooler, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78879/gf-gtx-780

GF GTX 780
GF GTX 780, 3GB EVGA SC w/ EVGA ACX Cooler, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78878/gf-gtx-780

GF GTX 780 Ti
GF GTX 780 Ti, 3GB EVGA ACX Cooler, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78877/gf-gtx-780-ti

GF GTX 780 Ti
GF GTX 780 Ti, 3GB EVGA Dual Classified w/ EVGA ACX Cooler, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78876/gf-gtx-780-ti

GF GTX 780 Ti
GF GTX 780 Ti, 3GB EVGA, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78875/gf-gtx-780-ti

GF GTX 780 Ti
GF GTX 780 Ti, 3GB EVGA Superclocked, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78874/gf-gtx-780-ti

GF GTX 780 Ti
GF GTX 780 Ti, 3GB EVGA Superclocked w/ EVGA ACX Cooler, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78873/gf-gtx-780-ti

Лечебно заведение за ин витро Варна
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които нямат друга алтернатива за зачеване на своя рожба. Това е
способ, чрез който по неестествен начин се опложда яйцеклетката в лабораторна среда. Процедурите се разделят на
няколко етапа, като в началото се започва с изследвания и приемането на определени лекарства. Причините, които
влияят върху вероятността за ин витро забременяване, са много. Клиниките за ин витро оплождане във Варна са
снабдени със съвременно оборудване, както и с лаборатории за изследвания и прегледи, а екипите, които работят в тях
са лекари с огромен опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78872/lechebno-zavedenie-za-in-vitro-varna

Ин Витро в София
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Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които нямат друг шанс за зачеване на бебе. Това е метод, чрез който
по изкуствен начин се опложда яйцеклетката в лабораторна среда. Процедурите се разделят на няколко етапа, като
първоначално се започва с изследвания и приемането на определени медикаменти. Факторите, които влияят върху
вероятността за изкуствено опложданe, са различни. Лечебните заведения за ин витро оплождане в София разполагат с
модерно оборудване, както и с лаборатории за прегледи и изследвания, а специалистите, които работят там са лекари с
огромен опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78871/in-vitro-v-sofiya

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/78870/3d-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/78869/3d-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/78868/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

GF GT 630
GF GT 630, 1GB Gigabyte N630D3-1GI, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/78867/gf-gt-630

Произвежда кошери
Производител на пчелни кошери продава нови Дадан-Блат 10 и 12 рамкови.Цени на 10 рамков - 70 лв. , 12 рамков - 80 лв.За
поръчки над 10 бр. отстъпки.
http://obiavidnes.com/obiava/78866/proizvejda-kosheri

ATI R9 280X
ATI R9 280X, 3GB, Sapphire Toxic, PCI-E3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, 2x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78865/ati-r9-280x

Продавам земеделска земя в месноста Коклюка, с. Морава
Продавам земеделска земя в месноста Коклюка, с. Морава, община В.Търново, на 29 км. от гр.Свищов.9,365 дка
http://obiavidnes.com/obiava/78863/prodavam-zemedelska-zemya-v-mesnosta-koklyuka-s-morava
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Продавам земеделска земя в месноста Коклюка, с. Морава
Продавам земеделска земя в месноста Коклюка, с. Морава, община В.Търново, на 29 км. от гр.Свищов.9,365 дка
http://obiavidnes.com/obiava/78862/prodavam-zemedelska-zemya-v-mesnosta-koklyuka-s-morava

Частна 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/78861/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

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
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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/78860/detektivski-uslugi-bansko-blagoevgrad-sandanski

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD,DVD и BlueRay оптични дискове, бижута, часовници, очила
(вкл. и слънчеви), лупи, гривни, обици, пръстени, монети, клапи, дюзи, пособия за бръснене, четки за зъби, гребени и т.н.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78857/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78856/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Уред за икономия на ток – оригиналът – 2 години гаранция от ТехноМаг
Вече 7-ма година предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо устройство доказва ефективността си в български
условия и все повече хора се убеждават в неговата потребност. Това интелигентно устройство изпълнява ролята на
своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на електрическия кръг, като стабилизира захранващото
напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в
мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез натрупване малко по-малко ползването на тази
допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига значително намаляване на сметката за
електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди всичко за консуматори с ел.двигатели –
перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Устройството е предназначено за един ел.кръг в апартамент, офис,
ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо натоварване се слага второ
устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за безопасност в ЕС. Две години
гаранция. Цената е 29 лева, с вкл. 20% ДДС. Не губете пари, започнете от днес. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти "ТехноМаг" или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на София осигуряваме
ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел.контакти.
http://obiavidnes.com/obiava/78855/ured-za-ikonomiya-na-tok--originalyt--2-godini-garanciya-ot-tehnomag

Дрегери
Алкохолен тестер (дрегер) – Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
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субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с
ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/78854/dregeri

Дрегери
Алкохолен тестер (дрегер) – Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с
ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/78853/dregeri

Детоксикатори
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/78852/detoksikatori

Бидета - различни модели от ТехноМаг
Тоалетна седалка с биде за топла и студена вода – удоволствие и хигиена. Универсална многофункционална електронна
"дъска" с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и студена вода.
Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити плъзгащи се водни
дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните болки! Идеална за
бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за домашна употреба
и хотелски стаи. Цена 295 лв. с ДДС. Само в магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78851/bideta---razlichni-modeli-ot-tehnomag

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78850/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Персонален UV-стерилизатор за четка за зъби
Персонален UV-стерилизатор за четка за зъби – за да избягвате възможността от пренасяне на вируси и зарази чрез
четката за зъби. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване на
повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
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използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. Удобно и практично - можете да го носите навсякъде със
себе си. Цена 23,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78849/personalen-uv-sterilizator-za-chetka-za-zybi

Йонизатори
Настолен йонизиращ въздухопречиствател - Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м.
Предпазва от заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства
на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и
поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78848/yonizatori

Йонизатор и озонатор
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78847/yonizator-i-ozonator

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco. 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 сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало – 07.04.2014 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/78843/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Медицински документи – превод и легализация
Преводаческа агенция Нов Век предлага превод, заверка, легализация на медицински документи, академични справки,
уверения, дипломи, юридически, общински, фирмени, финансови, счетоводни и всички видове документи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78842/medicinski-dokumenti--prevod-i-legalizaciya

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
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учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/78841/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/78840/individualno-obuchenie

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. Нивата са съобразени с Европейската
езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните между 10.30 и
18.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит.
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/78839/ezikovi-kursove

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
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Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78838/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78837/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/78836/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78834/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78833/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-cha

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78831/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Разкриване на изневери - Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
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Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар"-0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/78829/razkrivane-na-izneveri---detektivska-agenciya-star---0885350440

Частен детектив - Детективски услуги- 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар"-0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/78828/chasten-detektiv---detektivski-uslugi--0885350440

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78016/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77532/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
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http://obiavidnes.com/obiava/76946/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76947/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта.
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76942/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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/78826/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/78825/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v
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Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/78824/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E1-772G (NX.MHLEX.026)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E1-772G (NX.MHLEX.026), черен, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz,
FULL HD LED Display & GeForce GT 820M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78661/173-4394-cm-acer-aspire-e1-772g-nxmhlex026

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G (NX.M9VEX.026)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G (NX.M9VEX.026), златист, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz,
FULL HD LED Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 128GB SSD & 1TB HDD, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78660/173-4394-cm-acer-aspire-v3-772g-nxm9vex026

ATI R7 260X
ATI R7 260X, 2GB, ASUS R7260X-DC2OC-2GD5, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78818/ati-r7-260x

GF GTX 750 Ti
GF GTX 750 Ti, 2GB Gigabyte N75TOC-2GI, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, 2x HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/78817/gf-gtx-750-ti

ATI R7 260X
ATI R7 260X, 1GB, Sapphire OC, PCI-E 3.0, DDR3, 128bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78816/ati-r7-260x

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив Пловдив/Пазарджик 0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
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Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78815/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdivpazardjik-0888400413

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/78814/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
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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/78813/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas

Ин Витро в Плевен
Ин витро процедурите са предназначени за двойки, които не разполагат с друг шанс за зачеване на дете. Това е метод,
чрез който по неестествен начин се опложда яйцеклетката в лабораторна среда. Процедурите преминават през няколко
стадия, като в самото начало се започва с изследвания и приемането на конкретни медикаменти. Причините, които
влияят върху вероятността за изкуствено опложданe, са много. Клиниките за оплождане ин витро в Плевен разполагат с
модерно оборудване, както и с кабинети за прегледи и изследвания, а екипите, които работят в тях са медици с
дългогодишен опит.
http://obiavidnes.com/obiava/78812/in-vitro-v-pleven

Дрегери
Алкохолен тестер (дрегер) – Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с
ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/78811/dregeri

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
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на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при поръчка на 30 и повече броя!
http://obiavidnes.com/obiava/78810/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78809/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Уред за защита от птици - ефективно и екологично средство
Уредът за защита от нежелан достъп на птици, гризачи и дребни хищници чрез излъчване на цифрово записани
предупредителни сигнали на хищни птици (ястреби, соколи и кукумявки). Природният инстинкт на повечето видове
птици, гризачи и дребни хищници не им позволява да навлизат в зоната на действие на уреда, което защитава Вашия
обект от тях. Цифровият запис на гласове на хищни птици е резултат от продължителна изследователска работа и е
защитен с патент. Уредът се състои от звуков излъчвател, инфрачервен сензор, регулатор на силата на звука,
превключвател за избор на режим – два режима. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78808/ured-za-zashtita-ot-ptici---efektivno-i-ekologichno-sredstvo

Приставка биде за топла и студена вода
Универсална приставка с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и
студена вода. Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити
плъзгащи се водни дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните
болки! Идеална за бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за
домашна употреба и хотелски стаи. Цена 125 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78807/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda

Уред против къртици
Електронни уреди за борба с подземни гризачи - Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано действие. Доверете се на
е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78806/ured-protiv-kyrtici

Йонизатори
Настолен йонизиращ въздухопречиствател - Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м.
Предпазва от заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства
на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и
поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78805/yonizatori

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
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медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78804/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/78803/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (D8R81AV)
14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 (D8R81AV), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD+ LED Display (DisplayPort),
4GB, 500GB 7200rpm, 4x USB3.0, Free OS, 1.48kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78802/14-3556-cm-hp-elitebook-840-d8r81av

Купуваме Бизнес-фирми със задължения
INVESTCONSULT GROUP-ПРЕДЛАГАМЕ "ИЗКУПУВАНЕ" ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-БЕЗПЛАТНИ
КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЕАД АД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ
БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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 И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78801/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ПРЕДЛАГАМЕ "ИЗКУПУВАНЕ" ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-БЕЗПЛАТНИ
КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЕАД АД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ
БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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 И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
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InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78800/investconsult-group-kupuvame-biznes

Детоксикатори
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/78799/detoksikatori

12.5" (31.75 cm) Lenovo ThinkPad Yoga (20C00045BM)
12.5" (31.75 cm) Lenovo ThinkPad Yoga (20C00045BM), двуядрен Intel® Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz, мулти-тъч сензорен IPS
панел, FULL HD LED Display (miniHDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.59kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78798/125-3175-cm-lenovo-thinkpad-yoga-20c00045bm

12.5" (31.75 cm) Lenovo ThinkPad Yoga (20C0004RBM)
12.5" (31.75 cm) Lenovo ThinkPad Yoga (20C0004RBM), двуядрен Haswell Core i5 4300U 1.9/2.9 GHz, мулти-тъч сензорен IPS
панел, FULL HD LED Display (miniHDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.59kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78797/125-3175-cm-lenovo-thinkpad-yoga-20c0004rbm

14" (35.56 cm) Lenovo IdeaPad M4400s (59392831)
14" (35.56 cm) Lenovo IdeaPad M4400s (59392831), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display &
GeForce GT 730M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 1.98kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78796/14-3556-cm-lenovo-ideapad-m4400s-59392831

15.6" (39.62 cm) Lenovo B5400 (59405432)
15.6" (39.62 cm) Lenovo B5400 (59405432), черен, двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, fingerprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.34kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78795/156-3962-cm-lenovo-b5400-59405432

бързи дърводелски услуги по домове и офиси на ниски цени
Професионален ремонт на мебели,монтаж и демонтаж.Регулиране вратички на шкафове,гардероби и секции.Смяна на
панти.Поправка на спални.Монтаж на врати и первази.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Прогонка и
уплътняване на врати и прозорци.Изолация от шум и вятър.Пребоядисване на стари мебели.Притягане на клатещи се
маси и столове.Веднага.Ниски цени.Тел.:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/78794/byrzi-dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

15.6" (39.62 cm) Lenovo B5400 (59405434)
15.6" (39.62 cm) Lenovo B5400 (59405434), черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 1TB, fingerprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.34kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78793/156-3962-cm-lenovo-b5400-59405434

Евтина квартира на море в Поморие
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Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 200 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор.На две стаи една баня с тоалетна, хладилник и
посуда.
Цени - от 10 до 16 лв.
До 23.06. дете с двама възрастни в стая стри легла е безплатно.
Константин , тел. 0888460142 , 059625987
kostandara@yahoo.comhttp://www.facebook.com/kostandara »
http://obiavidnes.com/obiava/78792/evtina-kvartira-na-more-v-pomorie

15.6" (39.62 cm) Lenovo B5400 (59405439)
15.6" (39.62 cm) Lenovo B5400 (59405439), черен, двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce GT
720M 1GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingerprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.34kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78791/156-3962-cm-lenovo-b5400-59405439

15.6" (39.62 cm) Lenovo B5400 (59405465)
15.6" (39.62 cm) Lenovo B5400 (59405465), черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display & GeForce
GT 720M 1GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingerprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.34kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78790/156-3962-cm-lenovo-b5400-59405465

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78789/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78788/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad T540p (20BF002KBM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad T540p (20BF002KBM), двуядрен Haswell Core i7 4600M 2.9/3.6 GHz, FULL HD LED Display
& GeForce GT 730M 1GB (miniDP), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 2.49kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78787/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-t540p-20bf002kbm

Годежни пръстени
Фирма ДЕН ДОН изработва бижута от бяло и жълто злато, с естествени камъни и диаманти. Ако търсите годежен
или сватбен пръстен или искате да изненадате любимата с изискани обеци или нежнa висулкa, в нашия онлайн магазин ще
намерите изобилие от модели. Купи сега от http://den-don.com
http://obiavidnes.com/obiava/78786/godejni-prysteni
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РАЗПРОДАЖБА - лесно преписване на изпит
Препишете много лесно на изпит с химикала с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин да преписвате на
изпит, без да ви засекат квестори и учители.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения!
При осветяване на UV текста, той става видим и ясно четлив за човешкото око.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/78785/razprodajba---lesno-prepisvane-na-izpit

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z930-18W
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z930-18W, сребрист, двуядрен Intel® Core™ i3 3227U 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 128GB SSD, USB3.0, Windows8, 1.12kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78784/133-3378-cm-toshiba-portege-z930-18w

Да освободим напрежението
Търся неангажиращ и страстен секс! Имам красиво тяло и знам как да го използвам! Ако ти си привлекателен млад мъж
и ме желаеш, потърси ме и ще се запознаем!
http://obiavidnes.com/obiava/78783/da-osvobodim-naprejenieto

Съвременно индивидуално онлайн обучение със счетоводен продукт
ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА РАБОТА СЪС СЧЕТОВОДЕН ПРОДУКТ "МИРАЖ" ЗА КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА
СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ.
Всеки придобил степен на квалификация по специалността "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" ще добие:
- умения да разчита, обработва, приема, съхранява всички първични счетоводни
документи за извършени стопански операции
- да съставя различни счетоводни форми и отчети
- да ползва приложен софтуер за въвеждане и обработка на форми и отчети
- да попълва унифицирани стандартни форми, документи и други
При успешно завършване на професионалното обучение Вие получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ !
От 20.03.2014 до 20.04.2014 - промоция от 30% !!! Цена: 665 лв. - 30% = 465 лв.
За повече информация: http://onlineobuchenie.com/
Телефон за връзка: 02/983 19 00
http://obiavidnes.com/obiava/78782/syvremenno-individualno-onlayn-obuchenie-sys-schetovoden-produkt

13.3" (33.78 cm) Toshiba Satellite Z30-A-130
13.3" (33.78 cm) Toshiba Satellite Z30-A-130, сребрист, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display (HDMI),
8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows8.1, 1.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78781/133-3378-cm-toshiba-satellite-z30-a-130

Легализация и преводи от Нов Век - София
Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва официални бързи и професионални преводи от и на английски, немски, френски,
руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверка и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република
България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
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Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78780/legalizaciya-i-prevodi-ot-nov-vek---sofiya

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества
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/78779/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества
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/78778/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества
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/78777/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva

Онлайн уроци по испански език
Онлайн уроци по испански език в цяла България от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Дистанционни онлайн курсове и
частни уроци по испански език през Skype за всички класове на ниски цени. Онлайн скайп уроци по испански език във Вашия
дом или офис.Онлайн уроците по испански език са за: A1, A2, B1, B2, C1 и C2, подготовка за всички международни
сертификати, матура 12 клас, кандидатстване след 12 клас, както и помощни уроци за всички класове (след 6 клас
включително). 6+ Ви предлага онлайн уроци по испански език за областите: София – град, София област, Благоевград,
Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик,
Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.
http://obiavidnes.com/obiava/78776/onlayn-uroci-po-ispanski-ezik

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·

Фонетика
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При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·

бизнес курс

·

разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78775/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78774/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78773/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Задочен курс по маникюр, педикюр и ноктопластика
Самоучител по маникюр, педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.). Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/78772/zadochen-kurs-po-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

Задочен курс класически масаж, акупресура и рефлексотерапия
Самоучител по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.) Съдействие за получаване на диплома
валидна в цял свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/78771/zadochen-kurs-klasicheski-masaj-akupresura-i-refleksoterapiya

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78770/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77770/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
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burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78622/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76943/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

15.6" (39.62 cm) Toshiba C50D-A-139
15.6" (39.62 cm) Toshiba C50D-A-139, черен, двуядрен AMD E1-2100 1.0 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0,
no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78769/156-3962-cm-toshiba-c50d-a-139

Онлайн уроци по испански език
Онлайн уроци по испански език в цяла България от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Дистанционни онлайн курсове и
частни уроци по испански език през Skype за всички класове на ниски цени. Онлайн скайп уроци по испански език във Вашия
дом или офис.Онлайн уроците по испански език са за: A1, A2, B1, B2, C1 и C2, подготовка за всички международни
сертификати, матура 12 клас, кандидатстване след 12 клас, както и помощни уроци за всички класове (след 6 клас
включително). 6+ Ви предлага онлайн уроци по испански език за областите: София – град, София област, Благоевград,
Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик,
Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.
http://obiavidnes.com/obiava/78768/onlayn-uroci-po-ispanski-ezik

Чанта Hama "Marseille"
Чанта Hama "Marseille", синя, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78767/chanta-hama-marseille

ALOE VERA Гел за пиене с 91% сок от Алое Вера и 9% пчелен мед
Сок от листата на Алое Вера
Безценен дар от боговете, даващ на тялото скъпоценни градивни вещества! Соковете от сърцевината на листата Алое
Вера съдържат около 160 известни съставки, полезни за организма. Те спомагат срещу много симптоми и заболявания,
сред които: за намаляване на нивото на холестерола: предпазват тялото от стрес: предпазват от камъни в бъбреците:
предпазват бъбреците от възпаления:предотвратяват високото кръвно налягане: спомагат за предотвратяване на рака
на дебелото черво и благоприятстват храносмилателният тракт: помагат при запек: подпомагат стабилизирането на
кръвната захар и затова са подходящи и за диабетици.
http://obiavidnes.com/obiava/78766/aloe-vera-gel-za-piene-s-91-sok-ot-aloe-vera-i-9-pchelen-med

Алое Вера 99.6 % чист натурален сок - 500 ml с Витамини С, B5, В6, В7 и В12 Хранителна
добавка
Предназначение: Сокът от сърцевината на Алое Вера е безценен дар от боговете, даващ на тялото скъпоценни градивни
вещества. Съдържа около 160 известни съставки полезни за организма. Витамините от група В допринасят за
нормалното функциониране на нервната система, за нормалното образуване на червени кръвни телца, за нормалния
синтез на цистеин. Витамин В6 допринася за регулирането на хормоналната дейност. Витамин В12 участва в процеса на
делене на клетките. Пантотеновата киселина допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на
енергия, за намаляване на чувството на отпадналост и умора. Биотинът допринася за поддържането на нормалното
състояние на косата и кожата, за нормалната функция на имунната система, за защитата на клетките от
оксидативен стрес, за образуването на колаген, за нормалната функция на зъбите, костите, хрущяла и кръвоносните
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съдове. Витамин С увеличава усвояването на желязото.
http://obiavidnes.com/obiava/78765/aloe-vera-996--chist-naturalen-sok---500-ml-s-vitamini-s-b5-v6-v7-i-v12-hran

ИМУНОКОЛ Перфект Пробио
Предназначение: Коластрата от крави е дар от природата. Тя е първият източник на хранителни вещества преди
млякото. Съдържа 37 естествени имуностимулатори и 8 фактори на растежа. Коластрата съдържа всичките 5
имуноглобулини. Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40% от протеините в кръвния
серум. Има пет класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички
те започват със съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви A,D E G и М. Всеки има своя
собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото. Те се появяват поотделно или
заедно в различни комбинации. Всеки вид може да унищожава или обезврежда специфичен агент. Пробиотици се наричат
"добрите" бактерии, които участват в нормалното функциониране на чревната среда и допринасят за нормалното
функциониране на имунната система. Имунокол Перфект съдържа специално разработени микрокапсулирани култури от
Лактобацилус ацидофилус и Бифидобактериум Лонгум, гарантиращи милиарди живи организми без нуждата от
специално съхранение.
http://obiavidnes.com/obiava/78764/imunokol-perfekt-probio

ИМУНОКОЛ Перфект Пробио
Предназначение: Коластрата от крави е дар от природата. Тя е първият източник на хранителни вещества преди
млякото. Съдържа 37 естествени имуностимулатори и 8 фактори на растежа. Коластрата съдържа всичките 5
имуноглобулини. Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40% от протеините в кръвния
серум. Има пет класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички
те започват със съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви A,D E G и М. Всеки има своя
собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото. Те се появяват поотделно или
заедно в различни комбинации. Всеки вид може да унищожава или обезврежда специфичен агент. Пробиотици се наричат
"добрите" бактерии, които участват в нормалното функциониране на чревната среда и допринасят за нормалното
функциониране на имунната система. Имунокол Перфект съдържа специално разработени микрокапсулирани култури от
Лактобацилус ацидофилус и Бифидобактериум Лонгум, гарантиращи милиарди живи организми без нуждата от
специално съхранение.
http://obiavidnes.com/obiava/78457/imunokol-perfekt-probio

Зеленоуста мида, Gr
Предназначение: За жизнени и здрави стави. При натоварени, износени, възпалени или болезнени стави, както и
профилактично. Чувствително намалява възпалението на ставите, бързо облекчава болката в ставите, заздравява и
подхранва ставния хрущял и съединителната тъкан, предпазва от ранно износване на ставите, благоприятен ефект при
износени и натоварени стави.
Естествената сила на продукта от Зеленоуста мида ни предлага нови възможности за третиране на ревматичните
заболявания.
http://obiavidnes.com/obiava/78763/zelenousta-mida-grn-muschel-gelenkfit

Магарешки бодил ( масло от бял трън)
Предназначение: Екстрактът от магарешки бодил може да Ви бъде от полза в случаи на: свръх активен спорт, системна
консумация на алкохол, прием на хепато-токсични лекарства, хронични заболявания или други агресивни въздействия,
които могат да причинят щети, увреждащи функциите на черния дроб. Доказани ползи: Профилактика и лечение на
хронични хепатити и чернодробни възпаления: Няколко различни изследвания показват, че оралният прием на силимарин
въздейства благоприятно върху тестовете на чернодробните ензими при различни видове хепатит (хронични вирусни или
причинени от алкохол). Профилактика и лечение на Чернодробна цироза, Алкохолна интоксикация: Европейски
проучвания, направени при лечението на цироза при орален прием на екстракт от магарешки бодил показват обещаващи
резултати при много от изследваните пациенти някои, от които са приемали добавката в продължение на пет години.
Щетите от алкохолна интоксикация, чийто симптом е махмурлукът, се повлияват добре при голяма част от
пациентите провели терапия със силимарин в рамките на няколко седмици.
http://obiavidnes.com/obiava/78762/magareshki-bodil--maslo-ot-byal-tryn
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АБОВИЗИН - Обогатена формула с лутеин, зеаксантин, черна боровинка, цинк, Вит.Е и Вит.С
Хранителна добавка за ОТЛИЧНО ЗРЕНИЕ
Предназначение: ABO Visine e комбинация от естествени антиоксиданти - черна боровинка, лутеин, зеаксантин, Вит.С и
Вит.Е, към която е добавен важният минерал Цинк, който допринася за поддържането на нормалното зрение, а също за
защитата на клетките от оксидативен стрес. Лутеинът и Зеаксантинът са антиоксиданти, принадлежащи към
семейството на каротеноидите, регулиращи комуникацията между клетките, укрепват липидната мембрана на
клетките и така предпазват от токсични пероксидазни реакции. Лутеинът и Зеаксантинът са двата естествени
каротиноида, съдържащи се в ретината и са необходими за оптималното функциониране на зрителния нерв и
укрепването на капилярите.Поради много високото си съдържание на антоцианин, черната боровинка допринася за
избягване на макуларната дегенерация на ретината, подобрява зрителната острота и осигурява по-бърза акомодация
към светлината и тъмнината. ABOVisine има благоприятен ефект за зрението срещу вредните свободни радикали,
отделящи се от цигарен дим и прием на лекарства, замърсен въздух, UV лъчи и др. Също така ABOVisine е подходящ за
хора на интензивна работа с компютър и на изкуствено осветление.
http://obiavidnes.com/obiava/78761/abovizin---obogatena-formula-s-lutein-zeaksantin-cherna-borovinka-cink-vite-

FLAX OIL - ЛЕНЕНО МАСЛО Хранителна добавка
Предназначение: Балансираните нива на холестерол и триглицериди са от съществено значение за здраво сърце и
сърдечно - съдовата система. Организмът ни не може сам да произвежда Омега 3, Омега 6 и Омега 9 мастни киселини,
ето защо те трябва да бъдат набавени като част от разнообразното ежедневно хранене. Лененото масло на ABO
PHARMA поддържа в оптимално състояние кръвоносната система и триглицеридите. Алфа - линоленовата киселина
(AЛК) от ленено масло допринася за поддържане на нормална концентрация на холестерол в кръвта.
http://obiavidnes.com/obiava/78760/flax-oil---leneno-maslo--hranitelna-dobavka

ABOFLEX - Абофлекс 500 мл Liquid За здрави стави! Хранителна добавка
ABOFLEX е най-новият и високоефективен комбиниран продукт, който действа благоприятно на опорно-двигателния
апарат. Съчетава по оригинален начин качествата на течната форма, позволяваща оптимална усвояемост и
възможност за прием на високи дневни стойности на основните съставки.
Предназначение: Допринася за поддържане на нормано състояние на опорно-двигателният апарат, ставите и костите.
Допринася за нормално образуване на съединителна тъкан, за образуването на колаген, за нормална функция на костите
и хрущяла. Намалява чувтсвото на отпадналост и умора.
Препоръчителен прием: По 30мл на ден се пие директно или разрвдено с вода. За оптимален ефект се препоръчва
продуктът да се приема 3 месеца. Да не се надвишава препоръчителният дневен прием. Хранителната добавка не бива да
се употребява като заместител на балансираното и разнообразно хранене. Да не се изполва при бременност, кърмене и
от деца под 6-годишна възраст. Да не се използва при непосонимост към някоя от активните съставки.
http://obiavidnes.com/obiava/78759/aboflex---abofleks-500-ml--liquid---za-zdravi-stavi-hranitelna-dobavka

ABO MAGNESIUM (250 mg) + B complex Магнезий (250 мг) + витамин В комплекс, 30 табл./
опак.
Предназначение: Магнезият е изключително важен минерал за много от функциите в организма. Той допринася за
поддържането на зъбите и костите и участва в редица обменни процеси, но основната му роля е да се грижи за
равновесието на нервната и мускулна системи. Магнезият допринася за намаляването на чувството на отпадналост и
умора, електролитния баланс, нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия, нормалния синтез на
белтъчини, участва в процеса на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/78758/abo-magnesium-250-mg--b-complex-magneziy-250-mg--vitamin-v-kompleks-30-ta

ZINK + BIOTIN (цинк + биотин) 30 капс./кутия
Предназначение: Цинкът е минерал, който играе важна роля при метаболизма. Допринася за нормалното състояние на
косата, кожата, ноктите, зрението и имунната система. Допринася за защита на клетките от оксидативен стрес и
допринася за нормалният синтез на ДНК. Биотинът е известен като витамин В7 или Витамин Н. Той участва във
въглехидратната обмяна - за получаване на енергия и в мастната - за синтез на мастни киселини. Биотинът е
задължителен и за синтеза на витамин С.
http://obiavidnes.com/obiava/78757/zink--biotin-cink--biotin-30-kapskutiya
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ABO-SELEN (СЕЛЕН), 30 капсули За естествена защита на клетките Хранителна добавка
Предназначение: Селенът допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес, за нормалната фунция на
щитовидната жлеза и имунната система. Той допринася и за нормалната сперматогенеза и поддържане нормалното
състояние на косата и ноктите.
http://obiavidnes.com/obiava/78756/abo-selen-selen-30-kapsuli-za-estestvena-zashtita-na-kletkite-hranitelna-dobavk

L-Карнитин, 500 mg - 30 капсули Хранителна добавка
Предназначение: L-карнитинът допринася за превръщането на мазнините в енергия и за намаляване на телесното тегло.
Повишава умствената и физическа работоспособност. Подобрява енергийното обезпечаване на сърдечния мускул.
Спомага за подобряване обмяната на веществата. Може да се приема от диабетици и при наднормено тегло. Подобрява
емоционалното състояние.
http://obiavidnes.com/obiava/78755/l-karnitin-500-mg---30-kapsuli-hranitelna-dobavka

IsOFLAVON - Изофлавон от соя, 75 mg, 30 капсули с висока концентрация, Хранителна добавка
Натуралната алтернатива за жените в менопауза
Предназначение: Меките желатинови капсули със съдържание на изофлавон от соя са алтернативен заместител на
хормоналната терапия с естроген в периода преди и по време на климакса. Особено препоръчително е използването на
изофлавона като профилактично и поддържащо средство от жени в периода преди и по време на менопаузата. Той
ефективно премахва и симптоми като главоболие, топли вълни, безсъние, умора, нервност и промени в настроението.
Може да се използва и като профилактично средство срещу развитието на остеопороза и рак на гърдите.
http://obiavidnes.com/obiava/78754/isoflavon---izoflavon-ot-soya-75-mg--30-kapsuli-s-visoka-koncentraciya-hranitel

ABO-EINSCHLAF UND RUHE – 24 капсули за успокоение и подобряване на съня Хранителна
добавка
Преднаначение: ABO-EINSCHLAF UND RUHE съдържа в оптимално съотношение комбинация от L- теанин и екстракти
от корени на валериана и шишарка на хмел. Комбинацията от тези субстанции допринася за съкращаване на времето за
заспиване, за по-лесната адаптация на организма след пътуване със смяна на часовите зони, влияе положително върху
централната нервна система, като понижава възбудимостта й. Допринася за поддържането на нормалната психична
функция, намаляването на чувството на отпадналост и умора. Допринася за поддържането в спокойно състояние на
централната нервна система.
http://obiavidnes.com/obiava/78753/abo-einschlaf-und-ruhe--24-kapsuli-za-uspokoenie-i-podobryavane-na-synya-hranitel

ABOPHOLIC META – метилирана фолиева киселина +Витамини B1, B2, B3, B5, B6, B7 и В 12
ABOPHOLIC META – метилирана фолиева киселина
+Витамини B1, B2, B3, B5, B6, B7 и В 12
Нова подобрена формула с L-метилфолат
Хранителна добавка
Предназначение: L-метилфолатът допринася за нормалното протичане на бременността и нормалното функциониране
на нервната система. Фолатът допринася за нормалния растеж на тъканите у майката по време на бременност,
нормалния синтез на аминокиселини, нормалното кръвообразуване, нормалния метаболизъм на хомоцистеина, за
нормалната функция на имунната система. Фолатът допринася за намаляване чувството на отпадналост и умора.
ABOPHOLIC META се усвоява по-бързо от организма от обикновената фолиева киселина и бързо достига нива, при които
успешно изпълнява биологичните си функции. Витамините от група В са изключително важни.Те допринасят за
нормалното функциониране на нервната система, нормалния синтез на метаболизъм на витамин В и някои
невропредаватели, защита на клетките от оксидативния стрес, участват в процеса на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/78752/abopholic-meta--metilirana-folieva-kiselina-vitamini-b1-b2-b3-b5-b6-b7-i-

Чанта ASUS Helios Carry Bag
Страница 61/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.03.2014

Чанта ASUS Helios Carry Bag, черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78751/chanta-asus-helios-carry-bag

Рибено масло от сьомга на капсули, 1000 мг Омега 3 мастни киселини + Витамин Е, 60 капсули
При висок холестерол
Предназначение: Балансираните нива на холестерола и триглицериди са от съществено значение за здраво сърце и
сърдечно-съдовата система. Важните Омега 3 мастни киселини са ейкозапентаенова киселина (ЕРА) и докозахексаенова
киселина (DHA). Само няколко вида храни съдържат тези жизнено необходими съставки. Подходящи са студеноводните
риби например: сьомга, херинга, скумрия. Организмът ни не може сам да произвежда Омега-3 мастни киселини, ето защо
те трябва да бъдат набавени като част от разнообразното ежедневно хранене. OMEGA 3 мастните киселини,
съдържащи се в рибеното масло от сьомга, допринасят за нормалната сърдечна функция, за нормалната функция на
мозъка и нормално зрение. Витамин Е допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес.
http://obiavidnes.com/obiava/78750/ribeno-maslo-ot-syomga-na-kapsuli-1000-mg-omega-3-mastni-kiselini--vitamin-e-

Масажен Активен гел от Див кестен с арника и евкалипт
Масажен Активен гел от Див кестен
с арника и евкалипт
За освежаващ и укрепващ масаж, 150 мл
Предназначение: Поддържа, освежава и облекчава при физическо натоварване, навяхване, натъртване и разтягане на
крайниците, мускулите и ставите. Ценните екстракти от див кестен, арника, евкалипт и розмарин активно
възстановяват, подобряват и стимулират оросяването на кръвоносните съдове, мускулите и сухожилията. Облекчава
при шипове, плексит, артрит, ревматизъм, ишиас и невралгия. Препоръчва се за употреба при заболявания на
опорно-двигателния апарат. Подходящ за употреба от бременни.
Препоръка: Достатъчно количество от гела се нанася върху кожата и се втрива добре. Попива бързо без да оставя
следи. Да не се използва при кърмачета и малки деца. Да няма допир с очите и лигавицата.
http://obiavidnes.com/obiava/78749/masajen-aktiven-gel-ot-div-kesten-s-arnika-i-evkalipt

Масажен Активен гел от Арника с пантенол (витамин В5)
За разтривка и масаж, 150 мл

Предназначение: Действа възстановяващо, освежаващо и спомага за успокояване на болката при болезнени и износени
стави. Билката Арника има противовъзпалително и антибактериално действие, което я прави подходяща при
напрежение в мускулите, ревматоидни, артритни и артрозни болки, както и при хематоми.
Препоръка: Достатъчно количество от гела се нанася върху кожата и се втрива добре. Да не се използва при кърмачета
и малки деца. Да няма допир с очите и лигавицата.
http://obiavidnes.com/obiava/78748/masajen-aktiven-gel-ot-arnika-s-pantenol-vitamin-v5

Melkfett - крем с екстракт от невен и витамин Е, 250 мл
Предназначение: Предпазва и се грижи за изтощената кожа. Ускорява възстановяването на клетките на кожата.
Подходящ при възпаления, кожни дразнения, сърбежи и младежки пъпки. Билката Невен стимулира кръвообращението,
помага заздравяването на следоперативни рани и белези, рани от изгаряне, гъбички. Предпазва кожата от студ и
изсушаване. Защитава сухите и напукани устни.Има много добър ефект и е препоръчително да се използва при
кърмачета и малки деца, тъй като предпазва кожата и ускорява възстановяването на клетките на кожата и кожните
обриви. Да няма допир с очите и лигавицата.
http://obiavidnes.com/obiava/78747/melkfett---krem-s-ekstrakt-ot-neven-i-vitamin-e-250-ml

АЛОЕ ВЕРА Активен гел за тяло
Предназначение: Концентриран, овлажняващ гел за тяло с естествени, ценни съставки от растението Aloe Barbadensis
за ежедневни грижи при суха и чувствителна кожа. Стимулира кръвообращението, овлажнява и придава на кожата
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свеж и здрав вид.
Съдържание: вода, екстракт листата на Aloe Vera Barbadensis, пропилегликол, глицерин, диметикон, изопропилов
алкохол, карбомер,натриев хидроксид, парфюм, метилизотиазолинон, фенилпропинол, лимонена киселина, кумарин,
натриев бензоат, калиев сорбат, лимонен, оцветители: C.I.19140, C.I.42090
http://obiavidnes.com/obiava/78746/aloe-vera-aktiven-gel-za-tyalo

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-Пловдив
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/78745/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv

Масажен Активен гел от дяволски нокът с масло от чаено дърво
При физически стрес и натоварване

Предназначение: Екстрактът от корена на южноафриканското растение “дяволски нокът” има противовъзпалителни и
болкоуспокояващи свойства и е подходящо терапевтично средство при хронични и дегенеративни ставни заболявания.
Прилага се и при ревматизъм, подагра, миалгии, лумбаго, и особено при артрити. Доказано е, че при приложение на
дяволския нокът се намалява отокът и болката на възпалените стави и се облекчава подвижността им.
Маслото от чаено дърво се използва при всякакви инфекции, грип, простуда, а също и в борбата с различни видове гъбички
по краката и главата и различни кожни възпаления. Активната формула на гела има релаксиращ ефект за тялото след
физически стрес и напрежение. Подходящ е и за интензивен масаж на раменете.
http://obiavidnes.com/obiava/78744/masajen-aktiven-gel-ot-dyavolski-nokyt-s-maslo-ot-chaeno-dyrvo

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/78743/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v
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From the Ancient Sea

Описание: Магнезиевият гел на ABOPharma се произвежда от бишофит - ултрачиста, силно концентрирана форма на
магнезиев хлорид (magnesium Chloride Hexahydrate - MgCI2.6H2O). Добива се на 1600м. дълбочина директно от земните
недра. Той е чист, натурален, козметичен продукт, компенсиращ дефицита на магнезий в организма.
Предназначение: Магнезиевият гел е не само ефективно средство за повишаване на магнезиевите нива в организма, но е
особено полезен при кожни заболявания (пр. псориазис) и при трансдермална терапия с магнезий.
http://obiavidnes.com/obiava/78742/magneziev-gel-----from-the-ancient-sea

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/78741/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

ТЪРСИМ ОБЕКТИ ТОПЛОИЗОЛАЦИА НА10ЛВ. със скеле сме
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим
във срок за ного повече информациа на тел.089 564 23 19
http://obiavidnes.com/obiava/78740/tyrsim-obekti-toploizolacia-na10lv-sys-skele-sme

ТЪРСИМ ОБЕКТИ ТОПЛОИЗОЛАЦИА НА10ЛВ. със скеле сме
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим
във срок за ного повече информациа на тел.089 564 23 19
http://obiavidnes.com/obiava/78739/tyrsim-obekti-toploizolacia-na10lv-sys-skele-sme

Магнезиево олио

From the Ancient Sea

Описание: Магнезиевото олио на AboPharma се произвежда от бишофит - ултрачиста, силно конецентрирана форма на
магнезиев хлорид (Magnesium Chloride Hexahydrate - MgCI2.6H2O). Добива се на 1600м. дълбочина директно от земните
недра. Той е чист, натурален козметичен продукт, компенсиращ дефицита на магнезий в организма.
Предназначение: Магнезиевото олио е ефективно средство за повишаване на магнезивите нива в организма, при
трансдермална терапия с магнезий, мускулни крампи, екзема, псориазис, брадавици, кокоши трън, разширени вени и
спортни травми, плексит /шийно-раменен и кръсто-поясен/, като подобрява кръвообращението и улеснява движението в
блокираната зона. Подходящ при диабетна невропатия и фибромилагия (мускулни и ставни болки, хронична умора,
напрежение в мускулите, сухожилията и ставите).
http://obiavidnes.com/obiava/78738/magnezievo-olio----from-the-ancient-sea

VITAMAM - мултивитамини и минерали за бременни жени
Предназначение: VITAMAM e е специално създадена формула за бременни жени от витамини, минерали и микроелементи.
Те допринасят за нормалния растеж на тъканите у майката по време на бременност. Допринасят за нормалната
функция на имунната система, за намаляване на чувството на отпадналост и умора. Допринасят за защитата на
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клетките от оксидативен стрес.
Препоръчителен прием: По 1 таблетка дневно без дъвчене с повече вода.
Продуктът не е заместител на разнообразното хранене!
Да не се превишава препоръчителната дневна доза!
Да не се използва като заместител на разнообразното хранене.
http://obiavidnes.com/obiava/78737/vitamam---multivitamini-i-minerali-za-bremenni-jeni

АБОКОЛИКЕН 320 капки За сладки сънища Хранителна добавка
Предназначение: Основната храна за бебетата са млякото, млечните продукти, майчината кърма, адаптираните млека,
които съдържат сложна захар, наречена ЛАКТОЗА, която е съставена от простите захари галактоза и глюкоза.
ЛАКТАЗАТА е ензим, естествено произвеждан от човешкото тяло, който е необходим за разграждане на сложните
млечни захари до прости захари и по този начин подпомага тяхното усвояване от организма. Лактазата подобрява
разграждането на лактозата при бебетата, които изпитват затруднения при разграждането на лактозата. През
първите месеци от своя живот, бебето приема изключително и само млечна храна. Физиологичният временен лактазен
дефицит при кърмачетата води до напрежение в корема вследствие на останалата неусвоена лактоза, поета с храната,
майчината кърма или адаптираното мляко.
http://obiavidnes.com/obiava/78736/abokoliken-320-kapki---za-sladki-synishta--hranitelna-dobavka

Омега 3 Рибено масло от сьомга + Витамин D3 за деца “Рибчо”
Предназначение: Рибчо – EPA и DHA омега-3 мастни киселини са необходими и важни елементи в храненето на децата,
особено по-малките. Те допринасят за нормалната функция на мозъка, зрението и нормалната сърдечна функция.
Витамин D3 допринася за поддържането на нормалнат функция на имунната система и мускулите, нормалното
състояние на зъбите и костите. Допринася за нормалното усвояване и използване на калций и фосфор и нормална
концентрация на калий в кръвта.
http://obiavidnes.com/obiava/78735/omega-3-ribeno-maslo-ot-syomga--vitamin-d3-za-deca-ribcho

А до Z – 27 витаминa, минерали и микроелементи
Препоръчителен прием: По 1 таблетка на ден в продължение на 60 дни с много вода. за възрастни и деца над 12 години.
Показания: При бременни жени да се взима след консултация с лекар поради наличието на Витамин А.
Консумацията на тази добавка да не бъде заместител на разнообразната храна за деня. Да не се превишава
препоръчителната доза.
Количество: 4 блистера х 15=60 таблетки/кутия
http://obiavidnes.com/obiava/78734/a-do-z--27-vitamina-minerali-i-mikroelementi

А до Z – 27 витаминa, минерали и микроелементи Хранителна добавка
Предназначение: Една таблетка набавя 27 витамина, минерала и микроелемента. Допринася за нормалното
функциониране на човешкия организъм.
Препоръчителен прием: По 1 таблетка на ден в продължение на 30 дни с много вода За възрастни и деца над 12 години.
Показания: При бременни жени да се взима след консултация с лекар поради наличието на Витамин А.
http://obiavidnes.com/obiava/78733/a-do-z--27-vitamina-minerali-i-mikroelementi---hranitelna-dobavka

A до Z витамини и минерали
Дозировка и начин на употреба: по 1 таблетка на ден, разтворена в чаша вода.
Тази хранителна добавка не е заместител на балансираното и разнообразно хранене и здравословен начин на живот. Да
не се превишава препоръчителната доза.
http://obiavidnes.com/obiava/78732/a-do-z-vitamini-i-minerali

KINDER FIT сироп за деца с 10 витамина с вкус на портокал и круша, 150 мл
Предназначение: По една супена лъжица от този сироп осигурява 100% от всекидневната нужда от витамини при
малчуганите. Допринася за нормалното състояние на костите и зъбите, за поддържане на нормално зрение, за
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намаляване на чувството на отпадналост и умора и за защита на клетките от оксидативен стрес, стимулира
здравословния растеж и апетита им. Приятният плодов вкус на портокал и круша прави сиропа KINDER FIT желан и
харесван от децата.
Препоръчва се и за деца занимаващи се активно със спорт и/или умствено натоварване.
http://obiavidnes.com/obiava/78731/kinder-fit--sirop-za-deca-s-10-vitamina-s-vkus-na-portokal-i-krusha-150-ml

VITAMIN C DEPOT (400 mg) + Zn (10 mg) капсули Витамин С депо + Цинк, 30 капсули
Предназначение: Витамин С + Zn (цинк) са важни елементи, които допринасят за нормалната функция на имунната
система, за защитата на клетките от оксидативен стрес, за намаляването на чувството на отпадналост и умора.
Допринасят за нормалната функция на костите, кръвоносните съдове, хрущяла. Цинкът допринася за поддържането на
нормалното състояние на зрението, косата, ноктите, кожата, нормалния синтез на ДНК, нормалната когнитивна
функция. Участва в процеса на делене на клетките. АВО Vitamin C+Zn (цинк) Депо чрез своята специална производствена
формула снабдява организма с Витамин С на части през целия ден. По този начин той употребява цялото количество
прието Витамин С без да отделя неабсорбиран излишък.
http://obiavidnes.com/obiava/78730/vitamin-c-depot-400-mg--zn-10-mg-kapsuli-vitamin-s-depo--cink-30-kapsuli

MULTIVITAMIN плюс калций за деца Eфервесцентни разтворими таблетки с различни плодови
вкусове
Предназначение: MULTIVITAMIN плюс калций за деца осигурява 100% oт всекидневните нужди от 10 витаминa и калций
на организма. Повишава тонуса, укрепва имунната система и заздравява зъбите и костите.
Препоръчителен прием:
- За деца между 4-10 години: По 1 таблета на ден - разтворена в чаша студена вода
- За деца над 10 години: По 1-2 таблети на ден, разтворени в чаша студена вода.
http://obiavidnes.com/obiava/78729/multivitamin-plyus-kalciy-za-deca-efervescentni-raztvorimi-tabletki-s-razlichni-pl

KINDER - мултивитамини и минерали за деца
Предназначение: KINDER мултивитамини и минерали за деца допринасят за нормалната функция на имунната система
по време на интензивни физически упражнения и след това.Поддържат нормалното състояние на костите и
зъбите.Повишават тонуса.
Препоръчителен прием: По 1 таблетка на ден за деца между 4-10 години; по 1-2 таблетки на ден за деца над 10 год.
Продуктът не е заместител на разнообразното хранене! Да не се превишава препоръчителната дневна доза!
http://obiavidnes.com/obiava/78728/kinder---multivitamini-i-minerali-za-deca

Магнезий -MagneForce- 250 mg Хранителна добавка
Предназначение: Мазнезият е изключително важен минерал за много от функциите в организма. Той допринася за
поддържане на зъбите и костите и участва в редица обменни процеси, но основната му функция е да се грижи за
нормалното функциониране на нервната и мускулна система. Магнезият допринася за намаляването на чувството на
отпадналост и умора, електролитният баланс, нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия,
нормалния синтез на белтъчини, уаства в процеса на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/78727/magneziy--magneforce--250-mg--hranitelna-dobavka

БИО СОК ГОДЖИ 330ml (Концентрат)
Предназначение: Известни с високото си съдържание на антиоксиданти, плодовете на Годжи имат изключителен
здравословен ефект и се използват от векове в традиционната китайска медицина. Според нея те усилват имунната
система, подобряват зрението, функционирането на черния дроб, кръвоносната система, бъбреците. Доказано е, че
свободните радикали, на които сме изложени ежедневно, са отговорни за редица заболявания като рак, диабет, сърдечни
болести, неврологични болести, артрити и др. Антиоксидантите неутрализират свободните радикали и с това си
действие те са изключително ценни за организма. Плодовете на Годжи са една от най-богатите на антиоксиданти
природни храни - годжи се характеризира с 25300 антиоксидантни единици Orac (единици за измерване на съдържанието
на антиоксиданти). За сравнение съответната стойност при портокалите е 750 Orac. Друго ценно качество на тези
плодове е подпомагането на отделянето на "хормона на растежа" от хипофизата. Установено е, че на 70-годишна
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възраст организмът произвежда от този хормон само 1/10 от количеството, произвеждано на 20-годишна възраст, в
резултат на което се наблюдава понижаване на енергията, загуба на мускулна маса, натрупване на мастна тъкан и др.
Поради този факт Годжи е известен със забавящото процесите на стареене въздействие. Освен за всички останали
качества, китайските лекари обикновено използват Годжи за лечение на мъжкия стерилитет.
http://obiavidnes.com/obiava/78726/bio-sok-godji-330ml-koncentrat

БИО СОК НОНИ 330ml (Концентрат)
Предназначение: Виталният Био Сок от плода на Нони (Morinda citrifolia L) е един от най-силните антиоксиданти,
познати на човека. Ефективно подпомага състоянието и дейността на сърдечно-съдовата и храносмилателната
системи. Има мощен болкоуспокояващ ефект. Подобрява клетъчната обмяна и регенерацията. Нормализира кръвното
налягане. Мощен имуномодулатор и силен антиоксидант. Препоръчва се за подпомагане при: вирусни и бактериални
инфекции; диабет; регулиране на кръвното налягане; хепатит; тумори, кисти; безплодие, менструални болки, запушени
маточни тръби, артрит и ставни болки; остеопороза и фрактура на костите; астма, синузит, кашлица, катар,
бронхит; мигрена и главоболие, депресия; болести на простатата; изгаряния; при проблеми на черния дроб, бъбреците,
пикочния мехур, дебелото черво. Високоефективен общо тонизиращ продукт. Притежава антибактериални и
противовъзпалителни свойства. Стимулира имунната система чрез активиране на Т-клетките и макрофагите, в
резултат на което има и противотуморна активност. Подобрява сексуалната функция.
http://obiavidnes.com/obiava/78725/bio-sok-noni-330ml-koncentrat

БИО СОК АРОНИЯ 330ml (Концентрат)
Предназначение: Сокът от арония има редица полезни ефекти и свойства: Тонизиращ ефект повишава жизнените сили
на организма, подпомага преодоляването на нервните разтройства и преумора, стимулира регенерирането на
мускулната и костна тъкан, кръвообразуването и обмяната на веществата. Антисептични свойства - мощно средство
за борба с грипа, предпазва от вирусни и бактериални иинфекции, облекчава бронхити. С високо съдържание на йод влияе благотворно на растежа при децата, както и на йододефицитни заболявания (ендемична гуша).
http://obiavidnes.com/obiava/78724/bio-sok-aroniya--330ml-koncentrat

Био сок от Алое Вера (99,8%) Хранителна добавка
Предназначение: Сокът от листата на Алое Вера е безценен дар от боговете, даващ на тялото скъпоценни градивни
вещества! Соковете от сърцевината на листата на Алое Вера съдържат около 160 известни съставки, полезни за
организма. Те спомагат срещу много симптоми и заболявания, сред които: за намаляване на нивото на холестерола;
предпазват тялото от стрес; предпазват от камъни в бъбреците; предпазват бъбреците от възпаления;
предотвратяват високото кръвно налягане; спомагат за предотвратяване на ракa на дебелото черво и благоприятстват
храносмилателния тракт; помагат при запек; подпомагат стабилизирането на кръвната захар и затова са подходящи и
за диабетици.
http://obiavidnes.com/obiava/78723/bio-sok-ot-aloe-vera-998-hranitelna-dobavka

Био сок от ОРГАНИЧЕН НАР - Райски плод (Концентрат)
От праисторически времена Нарът (плод на любовта) е символ на живот и плодородие. В много култури ароматният
сок е известен и като жив еликсир, както и символ на безсмъртие и чувственост. Той има положителни ефекти,
дължащи се на взаимодействието на различни растителни вещества. За науката от огромен интерес са съдържащите
се в него елагова киселина, фенолна киселина и флавоноиди поради антиоксидантния им ефект и способността им да
подобряват ефективността на имунната система. Сокът е полезен за подобряване на имунитета, жизнеността при
настинки и грип, стомашно-чревни разстройства, бъбречни кризи. Спомага за по-лесното възстановяване след
инфекциозни заболявания и операции. Съставките спомагат за стимулирането на кръвообръщението и регулирането на
нивата на кръвната захар и холестерола. Затова е полезен за сърдечно-съдовата система, намалявайки и риска от
развитие на атеросклероза. Консумацията на био сок от нар е полезен и за мъжете, включително за подобряване на
еректилната функция.
http://obiavidnes.com/obiava/78722/bio-sok-ot-organichen-nar---rayski-plod-koncentrat

БИО СОК ОРГАНИЧЕН МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ(облепиха) - "Лимон" на Севера (Концентрат)
Оранжево-червени, много кисели на вкус плодове на морския храст зърнастец за едни от най-известните местни
доставчици на витамин С, заедно с шипката. Естественото съдържание на витамин С в плодовете на морския
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зърнастец не могат да бъдат надминати от други местни плодове. Затова морски зърнастец е отличен за превантивна
подкрепа на имунната система през зимните месеци. Растението ракитник е най-добрият източник на Омега 7 мастна
киселина позната още като палмилетоленова киселина. Научни изследвания доказват, все повече ползи от действието й
спрямо Омега 3,6 и 9 мастни киселини. Палмитолеиновата киселина е богата на серум, който намалява появата на
белезите на възрастта. Тя подхранва и подмладява кожата, спомага за укрепване здравето на лигавиците, подпомага
функциите на пикочо-половата, храносмилателната и дихателната система, подобрява хидратацията на тялото.
Човешкото тяло е способно само да призвежда важната палмитолеинова киселина, но не винаги тя е достатъчна на
организма.
http://obiavidnes.com/obiava/78721/bio-sok-organichen-morski-zyrnastecoblepiha---limon-na-severa--koncentrat

БИО СОК ОТ ЧЕРНА БОРОВИНКА, 330ml (Концентрат)
Боровинките са сините перли на горските поляни. Богат извор от антиоксиданти, фибри и витамин С. Помага на
сърдечно съдовата система, укрепва кръвоносните съдове , зрението, отслабването на мозъчната дейност, забавя
стареенето, спомага на черния дроб. Мощен антиоксидант- активността на витамин А ефективно неутрализира
действието на свободните радикали. Притежава антисептични свойства.
http://obiavidnes.com/obiava/78720/bio-sok-ot-cherna-borovinka-330ml-koncentrat

БИО СОК МАНГОСТАН 330ml (Концентрат)
Предназначение: Сокът от мангостан повишава енергията; подобрява състоянието на кожата; облекчава болките и
мигрената; понижава холестерола; облекчава климактеричния синдром; способства здравето на дихателната и
сърдечно-съдовата системи; способства здравето на ставите и хрущялите; предпазва от загуба на костна маса;
анти-артритно; анти-гъбично; анти-възпалително; противотуморно действие; забавя процесите на остаряване;
анти-диабетично действие; анти-холестеролово действие. Отличен като един от супер плодовете на света, Мангостана
е бил използван като медицинска помощ от столетия от традиционните лечители на Юго-Източна Азия.
Вътрешността на плода е богат хранителен източник сам по себе си, но външната обвивка наричана перикарп – има още
по изявени хранителни свойства. Перикарпа на Мангостана е богат на Ксантони; всъщност, той съдържа едно от найвисоките нива открити в който и да е натурален продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/78719/bio-sok-mangostan-330ml-koncentrat

Раница Canyon CNL-TNB07
Раница Canyon CNL-TNB07, черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78718/ranica-canyon-cnl-tnb07

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
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до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78717/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Раница Canyon CNR-FNB01
Раница Canyon CNR-FNB01, черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78716/ranica-canyon-cnr-fnb01

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/78715/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,
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

Страница 69/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.03.2014

www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78714/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/78713/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/78712/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali
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Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/78711/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Чанта Hama "Miami"
Чанта Hama "Miami", черна, до 14.1" (35.81 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78710/chanta-hama-miami

Чанта Hama "Miami"
Чанта Hama "Miami", черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78709/chanta-hama-miami

Чанта Hama "Tortuga"
Чанта Hama "Tortuga", черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78708/chanta-hama-tortuga

GF GTX 760 JETSTREAM
GF GTX 760 JETSTREAM, 4GB Palit, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78707/gf-gtx-760-jetstream
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AMD HD5450
AMD HD5450, 2GB PowerColor Go Green V2, безвентилаторно охлаждане, PCI-E, DDR3, 64-bit, HDMI & DVI (HDCP)
http://obiavidnes.com/obiava/78706/amd-hd5450

AMD HD7730
AMD HD7730, 1GB PowerColor, PCI-E 3.0, DDR5, 128-bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/78705/amd-hd7730

AMD R9 270X
AMD R9 270X, 2GB, PowerColor OC, PCI-E, 256bit, DDR5, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78704/amd-r9-270x

ATI R7 250X
ATI R7 250X, 1GB, PowerColor, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/78703/ati-r7-250x

AMD HD7850
AMD HD7850, 2GB, Sapphire Dual-X, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78702/amd-hd7850

ATi R7 250X
ATi R7 250X, 1GB, Sapphire, PCI-E, GDDR5, 128bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78701/ati-r7-250x

11.6" (25.65 cm) ACER V5-131 (NX.M89EX.034)
11.6" (25.65 cm) ACER V5-131 (NX.M89EX.034), черен, двуядрен Celeron® 1017U 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 3x USB3.0, Windows8, 1.38kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78700/116-2565-cm-acer-v5-131-nxm89ex034

14" (35.56 cm) ACER Aspire V5-472 (NX.MB3EX.004)
14" (35.56 cm) ACER Aspire V5-472 (NX.MB3EX.004), Champagne, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Linux, 1.85kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/78699/14-3556-cm-acer-aspire-v5-472-nxmb3ex004

Време за секс
Ненаситно и палаво момиче търси секс авантюра с похотлив мъж.
Харесва ми да правя секс постоянно и с различни мъже! Ако ти си опитен и смяташ че можеш да ме впечатлиш в
леглото, потърси ме!
http://obiavidnes.com/obiava/78698/vreme-za-seks

14" (35.56 cm) ACER TravelMate P645 (NX.V9LEX.002)
14" (35.56 cm) ACER TravelMate P645 (NX.V9LEX.002), черен, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, IPS
панел, FULL HD LED Display & AMD Radeon HD 8750M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 256GB SSD, fingerprint, 3x USB3.0,
Windows8 Pro, 1.52kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78697/14-3556-cm-acer-travelmate-p645-nxv9lex002

15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-530G (NX.MJ5EX.009)
Страница 72/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.03.2014

15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-530G (NX.MJ5EX.009), сребрист, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8 GHz, HD LED
Display & GeForce 820M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/78696/156-3962-cm-acer-aspire-e1-530g-nxmj5ex009

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/78695/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas

Частен Детектив-Д
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
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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/78694/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-varnaburgas

15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-572G (NX.MJREX.021)
15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-572G (NX.MJREX.021), сребрист, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, FULL HD
LED Display & AMD Radeon™ R7 M265 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/78693/156-3962-cm-acer-aspire-e1-572g-nxmjrex021

15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-572 (NX.MA4EX.009)
15.6" (39.62 cm) ACER Aspire E1-572 (NX.MA4EX.009), Champagne, дву-ядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.8GHz, HD LED
Display (HDMI), 6GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/78692/156-3962-cm-acer-aspire-e1-572-nxma4ex009

15.6" (39.62 cm) ACER Aspire R7-572G (NX.M95EX.019)
15.6" (39.62 cm) ACER Aspire R7-572G (NX.M95EX.019), Aluminium, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz,
сензорен мулти-тъч FULL HD LED Display & GeForce GT 750M 2GB DDR5 (HDMI), 12GB, 256GB SSD, 2x USB3.0,
Windows8, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78691/156-3962-cm-acer-aspire-r7-572g-nxm95ex019

15.6" (39.62 cm) ACER E1-510-29204G50Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER E1-510-29204G50Mnkk, черен, четири-ядрен Intel® Celeron® N2920 1.86/2.0 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, no OS, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78690/156-3962-cm-acer-e1-510-29204g50mnkk

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

Страница 74/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.03.2014

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/78689/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78688/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78687/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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
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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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78686/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !

Страница 77/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.03.2014

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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78685/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Агенция Делта 3 Принт Търси спешно да наеме Двустаен обзаведен апартамент. За сериозни
клиенти.Тел. 0892480110, 0876838588
Агенция Делта 3 Принт Търси спешно да наеме Двустаен обзаведен апартамент. За сериозни клиенти.Тел. 0892480110,
0876838588
http://obiavidnes.com/obiava/78684/agenciya-delta-3-print-tyrsi-speshno-da-naeme-dvustaen-obzaveden-apartament-za-se

15.6" (39.62 cm) ACER E1-510-35204G1TMnkk
15.6" (39.62 cm) ACER E1-510-35204G1TMnkk, четириядрен Pentium® N3520 2.17/2.42GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
1TB, USB3.0, no OS, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78683/156-3962-cm-acer-e1-510-35204g1tmnkk

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
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/78682/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/78681/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-Пловдив
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/78680/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv

ЩЕ ИЗПЪЛНИМ ТЯЛОТО ТИ С ПЛАМ,СТРАСТИ И ЖЕЛАНИЯ WWW.GEPIMEBG.COM
ЩЕ ИЗПЪЛНИМ ТЯЛОТО ТИ С ПЛАМ,СТРАСТИ И ЖЕЛАНИЯ WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/78679/shte-izpylnim-tyaloto-ti-s-plamstrasti-i-jelaniya-wwwgepimebgcom

СТРУВА СИ ДА ПОСЕТИТЕ WWW.GEPIMEBG.COM-СУПЕР МАЦКИТЕ СА ТУК!!!
СТРУВА СИ ДА ПОСЕТИТЕ WWW.GEPIMEBG.COM-СУПЕР МАЦКИТЕ СА ТУК!!!
http://obiavidnes.com/obiava/78678/struva-si-da-posetite-wwwgepimebgcom-super-mackite-sa-tuk

Превод и легализация на дипломи и академични справки
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на на дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на конкурентни цени!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78677/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-i-akademichni-spravki

15.6" (39.62 cm) ACER E1-510 (NX.MGREX.037)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-510 (NX.MGREX.037), черен, четири-ядрен Intel® Celeron® N2920 1.86/2.0 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78676/156-3962-cm-acer-e1-510-nxmgrex037

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
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френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78675/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78674/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
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*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА 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/78673/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78672/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

15.6" (39.62 cm) ACER E1-530 (NX.MGWEX.026)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-530 (NX.MGWEX.026), сребрист, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/78671/156-3962-cm-acer-e1-530-nxmgwex026

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP- Сделки с търговски
проблеми.Безплатни юридически консултации.

предприятия-Със

задължения,финансови

и

юридически

Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни
за двете страни условия.Подготовка на необходимата документация.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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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 отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на сайта ни: http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78670/investconsult-group-kupuvame-biznes

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP- Сделки с търговски
проблеми.Безплатни юридически консултации.

предприятия-Със

задължения,финансови

и

юридически

Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни
за двете страни условия.Подготовка на необходимата документация.
› 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 отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на сайта ни: http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78669/investconsult-group-kupuvame-biznes-pokupko---prodajba-na-biznes

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
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http://obiavidnes.com/obiava/78668/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ София
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/78667/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

Тяло за Грях
Елегантна, секси, красива, с перфектно тяло. Търся интимна компания и страстен секс. Можеш да получиш нежна
еротика и лудо чукане!!!
http://obiavidnes.com/obiava/78666/tyalo-za-gryah

15.6" (39.62 cm) ACER E1-570G (NX.MJ2EX.004)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-570G (NX.MJ2EX.004), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80 GHz, HD LED Display &
GeForce 820M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78665/156-3962-cm-acer-e1-570g-nxmj2ex004

15.6" (39.62 cm) ACER E1-570 (NX.ML3EX.005)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-570 (NX.ML3EX.005), сребрист, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78664/156-3962-cm-acer-e1-570-nxml3ex005

15.6" (39.62 cm) ACER V5-573PG (NX.MCBEX.002)
15.6" (39.62 cm) ACER V5-573PG (NX.MCBEX.002), сребрист, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, IPS
панел, сензорен FULL HD LED Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 12GB, 1TB, клавитура с подсветка, USB3.0,
Windows8, 2.0kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/78663/156-3962-cm-acer-v5-573pg-nxmcbex002

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E1-771 (NX.MG7EX.013)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E1-771 (NX.MG7EX.013), сребрист, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD+ LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78662/173-4394-cm-acer-aspire-e1-771-nxmg7ex013

60GB
60GB, Kingston SSDNow V300, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/78463/60gb-kingston-ssdnow-v300-ssd-sata-6gbs-25-635-cm-3g

120GB
120GB, Samsung SSD 840 EVO mSATA, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78423/120gb-samsung-ssd-840-evo-msata-3g

1TB
1TB, Samsung SSD 840 EVO mSATA, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78417/1tb-samsung-ssd-840-evo-msata-3g

250GB
250GB, Samsung SSD 840 EVO mSATA, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78416/250gb-samsung-ssd-840-evo-msata-3g

Регистрация на фирма и счетоводно обслужване
Счетоводна къща JJ & K предлага на своите клиенти атрактивни цени за регистрация на фирма - ЕООД, ООД и ЕТ.
Доверете се на екипа от висококвалифицирани специалисти с богат опит. Те ще Ви помогнат в избора на формата на
управление на бизнеса Ви, отчитайки Вашите индивидуални нужди. Ще Ви разяснят особеностите и разликите при
регистрацията на различните дружества. Ще се погрижат за всички необходими документи, спестявайки Ви ценно
време и рискове от грешки с неприятни последствия. Професионалното отношение към поетите ангажименти прави
услугите на JJ & K едни от най-качествените на пазара. Гарантирани ниски цени и бързина.
Ако искате да получите качествени услуги по регистрация на фирма, а след това и много изгодно счетоводно обслужване,
тогава Счетоводна къща JJ & K е правилния избор за Вас и Вашия бизнес.
За повече информация относно всички услуги на тази счетоводна кантора посетете страницата и на адрес http://jjk.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78659/registraciya-na-firma-i-schetovodno-obslujvane

500GB
500GB, Samsung SSD 840 EVO mSATA, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/78415/500gb-samsung-ssd-840-evo-msata-3g

ATi R9 280
ATi R9 280, 3GB, Sapphire Dual-X OC with Boost, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/78537/ati-r9-280

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 .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78658/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/78657/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

HP Officejet Pro X476dw Multifunction Printer
HP Officejet Pro X476dw Multifunction Printer, цветен мастилен принтер/скенер/копир/факс, 2400x1200 dpi; 36/36стр/мин;
4.3" (10.92cm) сензорен екран, ADF, 768MB, WiFi 802.11n & RJ45, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/78532/hp-officejet-pro-x476dw-multifunction-printer

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Cyan (971XL) P№CN626AE - заб.:6600 pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Cyan (971XL) - P№CN626AE - заб.:6600 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78531/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---high-yield-cyan-971xl---p

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Magenta (971XL) P№CN627AE - заб.:6600 pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Magenta (971XL) - P№CN627AE - заб.:6600 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78525/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---high-yield-magenta-971xl-

Хладилна техника и ремонт
Фирма "Апогей 99" е създадена през 1991г. в гр.Бургас с предмет на дейност: внос и дистрибуция на хладилна и
климатична техника, резервни части за битови и промишлени електроуреди, бойлери, инфрачервено и конвекторно
отопление, ел. материали и кабели.
Ние разполагаме с два магазина в гр.Бургас за търговия на едро и дребно, складова база, работилница за изработка на
хладилни уплътнения, офис помещение, транспортни средства и високо квалифициран персонал.
Поддържаме широка гама от резервни части за перални,хладилници,климатици, готварски печки, бойлери,
фритюрници,ел. скари, микровълнови печки, както и готови изделия като: климатици, бойлери, отоплителни уреди и
други.
Предлагаме допълнителни услуги като:
- Монтаж на климатични системи
- Изграждане на хладилни камери
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- Ремонт на хладилни съоръжения
- Изработка на хладилни уплътнения по поръчка
- Изработка на нагреватели по поръчка
- Транспортни услуги
Ние можем да бъдем вашия коректен партньор.
http://obiavidnes.com/obiava/78656/hladilna-tehnika-i-remont

Частни детективи - 24ч. детективски услуги на територията на България и ЕС
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/78655/chastni-detektivi---24ch-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-bylgariya-i-es

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
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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/78654/detektivska-agenciya-foks-izneverirazsledvaprouchvadokazva

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Yellow (971XL) P№CN628AE - заб.:6600 pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - High Yield Yellow (971XL) - P№CN628AE - заб.:6600 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78522/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---high-yield-yellow-971xl--

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Black (970) - P№CN621AE - заб.:3000
pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Black (970) - P№CN621AE - заб.:3000 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78521/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---black-970---pcn621ae---z

Превод и легализация на официални документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни
решения и други във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/78653/prevod-i-legalizaciya-na-oficialni-dokumenti

Практическо СЧЕТОВОДСТВО в Център Максима - Стара Загора !
Център за образование и наука МаксимА Ви предлага курс по Практическо Счетоводство на малък и среден бизнес - 60
учебни часа, 2-3 пъти седмично.
Специално сме съставили ефективен план на обучение, състоящ се от три основни модула, включващи професионална
насоченост към : нормативните актове; организация на счетоводството в малки предприятия (с едностранно или
двустранно отчитане); в големи предприятия ( при задължително прилагане на двустранно счетоводство); отчитане на
ДДС; установяване и отчитане на данъците от печалбата; и накрая сме включили практическа работа със счетоводни
програми, актуални в бранша.
Освен с всичко друго, ще ви помогнем с приятен и ефективен стил, създаден специално за вас. Ще бъдете обучавани с
доказани професионалисти в бранша, в предразполагаща атмосфера, разпределени в малки групи (до 4-5 човека) и
съобразено според вашите изисквания време: сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни часове. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
След успешно завършване на курса се полага изпитен тест, в резултат на който се издава лицензиран Сертификат по
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фирмено счетоводство.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78652/praktichesko-schetovodstvo-v-centyr-maksima----stara-zagora-

Курс Photoshop, Illustrator, InDesign - Предпечат, Реклама и Графичен дизайн
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курс ,, Предпечат, реклама и графичен дизайн” в 45
уч.ч.. Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните
технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база.Едно от нашите преимущества е, че
Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност. Качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и
групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78651/kurs-photoshop-illustrator-indesign---predpechat-reklama-i-grafichen-dizayn

Компютърна грамотност 2-ниво в ЦОН МАКСИМА
Център за образование и наука МаксимА - Стара Загора предлага на своите клиенти компютърно обучение Компютърна грамотност II ниво (работа с WINDOWS, WORD, EXСEL, POWER POINT, ACCESS, INTERNET) в 50 у.ч.
Като Център за професионално обучение ние притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със
съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна
учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите
потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Качествено обучение с висока ефективност и трайни
резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78650/kompyutyrna-gramotnost-2-nivo-v-con-maksima

Компютърна грамотност 1-ниво в ЦОН МАКСИМА
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти компютърно обучение - Компютърна грамотност I
ниво (работа с WINDOWS, WORD, EXСEL, INTERNET) в 50 у.ч. Като Център за професионално обучение ние
притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и
осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме
в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Качествено
обучение с висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.

Страница 88/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.03.2014

Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78649/kompyutyrna-gramotnost-1-nivo-v-con-maksima

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти отлично компютърно
обучение : КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ и над 20 компютърни програми / AUTOCAD, ARCHICAD, SOLIDWORKS,
PHOTOSHOP, CORELDRAW, ACCESS, WEB DESIDG, ILLUSTRATOR, IN DESING и много други.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78648/kompyutyrni-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

Турски, Гръцки и Руски език в Център МАКСИМА
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Турски ,
Гръцки и Руски език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/. В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от
най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78647/turski-grycki-i-ruski-ezik-v-centyr-maksima

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК /1-3 ниво/ Обучение в малки групи !
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ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по
Италиански език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от
най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – PROGETTO ITALIANO , развиваща
четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с
диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас
/ учебник, учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в
удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест
в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени,
отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78646/italianski-ezik-1-3-nivo-obuchenie-v-malki-grupi-

ИСПАНСКИ ЕЗИК /1 -3 ниво/ в Център МАКСИМА
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Испански
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/. В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение - NUEVO VEN , развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78645/ispanski-ezik-1--3-nivo-v-centyr-maksima

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/78644/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

НЕМСКИ ЕЗИК от 1 до 4 ниво (A1 – B2) в Център Максима – Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Немски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 4 ниво /. В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение –THEMEN AKTUEL , развиваща четирите ключови умения:
за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/78643/nemski-ezik-ot-1-do-4-nivo-a1--b2-v-centyr-maksima--stara-zagora

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/78642/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

От 29.03 Английски език 4 ниво (B2-C1) в Център МАКСИМА – Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора стартира обучение по Английски език за
напреднали - 4 ниво (B2-C1; Upper-Intermediate по Европейската езикова рамка). Обучението ще се проведе в 100 уч. часа,
съботно-неделна форма, по водещата система на Оксфордския университет – NEW HEADWAY. Групата ще бъде 4 – 7
човека. Всички курсове по Английски език са с включен учебен комплект и мултимедиен диск. Даваме Ви възможност да
овладеете езика по най-добрия начин. В рамките на програмата с вас ще работят едни от най-добрите квалифицирани и
мотивирани преподаватели по английски език - по ефективен и съвременен метод, по системата на Оксфордския
университет – NEW HEADWAY - актуална, комуникативна и бързо развиваща говорните умения. Материалът е
представен по достъпен, интересен и запомнящ се начин.
Едно от нашите преимущества е обучението в много малки групи, в удобно за вас време, в съвременна и модерна
материална база. Даваме Ви възможност за плащане на вноски, без оскъпяване и ползване на различни отстъпки.
След успешно завършване на курса се полага изпитен тест, в резултат на който Ви издаваме Сертификат по Общата
Европейска Езикова Рамка. Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към
МС.
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Присъединете се към нас и се уверете, че сте направили правилния избор !
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78641/ot-2903-angliyski-ezik-4-nivo-b2-c1-v-centyr-maksima--stara-zagora

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/78640/individualno-obuchenie

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. Нивата са съобразени с Европейската
езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните между 10.30 и
18.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит.
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/78639/ezikovi-kursove

Курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1-5 ниво (A1 – C2) в Център Максима- Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Английски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 5 ниво/. В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на Оксфордския университет – NEW HEADWAY , развиваща четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас
време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
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гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78638/kursove-po-angliyski-ezik-1-5-nivo-a1--c2-v-centyr-maksima--stara-zagora-

EЗИКОВИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате:
Над 10 езика - Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Гръцки, Турски, Руски и др. В рамките на курса с вас
ще работят едни от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешни системи на обучение, развиващи четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78637/ezikovi-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

ЕЗИКОВО, КОМПЮТЪРНО и ПРОФЕСИОНАЛНО обучение в ЦОН МАКСИМА – Стара
Загора!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате:
Над 10 езика - Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Гръцки, Турски, Руски, както и редки езици. В
рамките на курса с вас ще работят едни от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешни системи на обучение,
развиващи четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални
ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са
осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
При нас може да преминете отлично компютърно обучение: КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ и над 20 компютърни
програми / AUTOCAD, ARCHICAD, SOLIDWORKS, PHOTOSHOP, CORELDRAW, ACCESS, WEB DESIDG, ILLUSTRATOR, IN
DESING и много други.
Ние Ви предлагаме и професионално обучение като: СЧЕТОВОДСТВО, ВАЛУТЕН КАСИЕР, ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ,
ОФИС АСИСТЕНТ, АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ, ЕКСКУРЗОВОД, АНИМАТОР и други.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4-7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
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Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/78636/ezikovo-kompyutyrno-i-profesionalno-obuchenie-v-con-maksima--stara-zagora

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Black (970XL ) - P№CN625AE заб.:9200 pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Black (970XL ) - P№CN625AE - заб.:9200 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78520/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---black-970xl----pcn625ae-

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Cyan (971) - P№CN622AE - заб.:2500
pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Cyan (971) - P№CN622AE - заб.:2500 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78519/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---cyan-971---pcn622ae---za

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Magenta (971) - P№CN623AE заб.:2500 pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Magenta (971) - P№CN623AE - заб.:2500 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78518/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---magenta-971---pcn623ae--

ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Yellow (971) - P№CN624AE - заб.:2500
pages.
ГЛАВА HP Officejet Pro X451dw/X476dw/X551dw/X576dw - Yellow (971) - P№CN624AE - заб.:2500 pages.
http://obiavidnes.com/obiava/78517/glava-hp-officejet-pro-x451dwx476dwx551dwx576dw---yellow-971---pcn624ae---

Онлайн уроци по немски език
Онлайн уроци по немски език в цяла България от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Дистанционни онлайн курсове и
частни уроци по немски език през Skype за всички класове на ниски цени. Онлайн скайп уроци по немски език във Вашия дом
или офис.Онлайн уроците по немски език са за: A1, A2, B1, B2, C1 и C2, подготовка за всички международни сертификати,
матура 12 клас, кандидатстване след 12 клас, както и помощни уроци за всички класове (след 6 клас включително).6+ Ви
предлага онлайн уроци по немски език за областите: София – град, София област, Благоевград, Бургас, Варна, Велико
Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив,
Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.
http://obiavidnes.com/obiava/78635/onlayn-uroci-po-nemski-ezik

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
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-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·

Фонетика

·

Разговор

·

Четене

·

Слушане

.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·

бизнес курс

·

разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78634/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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
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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/78633/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

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/78632/3d-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
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визия
http://obiavidnes.com/obiava/78631/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/78630/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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 !
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78629/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78628/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav
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Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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/78627/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/78626/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/78625/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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
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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/78624/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77831/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78623/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", бордо, до 10.2" (25.91 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78562/kalyf-hama-velour

Мъжка риза - черна Hot spring L-XL
Ризата е изработене с висококачествени материали, памук и полиестер.
Тази риза е с размери:
дължина: 70 см.
гръдна обиколка: 104
ръмена: 44 см
ръкави: 22 см.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!!!
Ако имате въпрос не се колебайте да се свържете с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/78621/myjka-riza---cherna-hot-spring-l-xl
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Мъжка риза - бордо Neckline stylish M-L
Ризата е изработене с висококачествени материали, памук и полиестер.
Тази риза е с размери:
дължина: 70 см.
гръдна обиколка: 100
ръмена: 44 см
ръкави: 63 см.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!!!
Ако имате въпрос не се колебайте да се свържете с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/78620/myjka-riza---bordo-neckline-stylish-m-l

Мъжка риза - маслено зелена Slim Stylish L-XL
Ризата е изработене с висококачествени материали, памук и полиестер.
Тази риза с размери:
дължина: 73 см.
гръдна обиколка: 100
ръмена: 46 см
ръкави: 63 см.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!!!
Ако имате въпрос не се колебайте да се свържете с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/78619/myjka-riza---masleno-zelena-slim-stylish-l-xl

Мъжка риза - светло синя New men's shirt L-XL
Ризата е изработене с висококачествени материали, памук и полиестер.
Тази риза е с размери:
дължина: 70 см.
гръдна обиколка: 104
ръмена: 45 см
ръкави: 63 см.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!!!
Ако имате въпрос не се колебайте да се свържете с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/78618/myjka-riza---svetlo-sinya-new-mens-shirt-l-xl

Мъжка риза - сива New style размер "S"
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Ризата е изработене с висококачествени материали, памук и полиестер.
Тази риза е с размери:
дължина: 70 см.
гръдна обиколка: 94
ръмена: 42 см
ръкави: 60 см.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!!!
Ако имате въпрос не се колебайте да се свържете с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/78617/myjka-riza---siva-new-style-razmer-s

Мъжка риза - бяла New style размер "L"
Ризата е изработене с висококачествени материали, памук и полиестер.
Тази риза е с размери:
дължина: 70 см.
гръдна обиколка: 104
ръмена: 45 см
ръкави: 65 см.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!!!
Ако имате въпрос не се колебайте да се свържете с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/78616/myjka-riza---byala-new-style-razmer-l

Оригинално колие от неръждаема стомана Puzzle Black Ed.
Оригинално колие от неръждаема стомана. Много подходящо за подарък за двама. Подарък за сватба, Свети Валентин,
Годеж и др. Висококачествена изработка. Унисекс, мъжки и дамски модели!
http://obiavidnes.com/obiava/78615/originalno-kolie-ot-neryjdaema-stomana-puzzle-black-ed

Оригинално колие от неръждаема стомана Feather
Оригинално колие от неръждаема стомана. Много подходящо за подарък за двама. Подарък за сватба, Свети Валентин,
Годеж и др. Висококачествена изработка. Унисекс, мъжки и дамски модели!
http://obiavidnes.com/obiava/78614/originalno-kolie-ot-neryjdaema-stomana-feather

Оригинално колие от неръждаема стомана Cute Key
Оригинално колие от неръждаема стомана. Много подходящо за подарък за двама. Подарък за сватба, Свети Валентин,
Годеж и др. Висококачествена изработка. Унисекс, мъжки и дамски модели!
http://obiavidnes.com/obiava/78613/originalno-kolie-ot-neryjdaema-stomana-cute-key

Елегантни гривни Whitе-flower
Гривната е с високо качество на изработка. Изработена от естествена 100% телешка кожа и стомана. Гривните са с
магнитно закопчаване. Един от най-предпочитаните подаръци за специални случаи. Елегантно и уникално бижу.
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http://obiavidnes.com/obiava/78612/elegantni-grivni-white-flower

Елегантни гривни Black-Butterfly charm
Гривната е с високо качество на изработка. Изработена от естествена 100% телешка кожа и стомана. Гривните са с
магнитно закопчаване. Един от най-предпочитаните подаръци за специални случаи. Елегантно и уникално бижу.
http://obiavidnes.com/obiava/78611/elegantni-grivni-black-butterfly-charm

Елегантни гривни Whitе-Clover Steel
Гривната е с високо качество на изработка. Изработена от естествена 100% телешка кожа и стомана. Гривните са с
магнитно закопчаване. Един от най-предпочитаните подаръци за специални случаи. Елегантно и уникално бижу.
http://obiavidnes.com/obiava/78610/elegantni-grivni-white-clover-steel

Eзикови курсове
Френски A1 (1-о ниво) 29.03- Събота и неделя от 10:00 до 14:00 ч.
Адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ №7В, ет.1, ап.22 /зад НАТФИЗ/
Тел: 02/981 59 45; 0879 039 860
E-mail: office@ezikovikursove-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/78609/ezikovi-kursove

Леки автомобили части
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/78608/leki-avtomobili-chasti

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", бордо, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78561/kalyf-hama-velour

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, 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: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78607/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, 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: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
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http://obiavidnes.com/obiava/78606/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, 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: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78605/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, 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: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78604/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, 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: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78603/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, 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: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78602/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, 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: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78601/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2
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Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, 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: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78600/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

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: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78599/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: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78598/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: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78597/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78596/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1
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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: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78595/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: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78594/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: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78593/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: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78592/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: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
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http://obiavidnes.com/obiava/78591/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: 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78590/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 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78589/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 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78588/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 23.04.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78587/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: 22.04.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
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За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/78586/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", кафяв, до 10.2" (25.91 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78558/kalyf-hama-velour

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/78585/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Частен детектив -0885350440 София Пловдив Варна Бургас
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/78584/chasten-detektiv---0885350440-sofiya-plovdiv-varna-burgas

СЕКСИ ИГРАЯ С КОСАТА,БАВНО СИ ДВИЖА БЕДРАТА,С ЕДНА ДУМА-РАЗБИРАМ ГИ
НЕЩАТА GSM: 090 363 022
СЕКСИ ИГРАЯ С КОСАТА,БАВНО СИ ДВИЖА БЕДРАТА,С ЕДНА ДУМА-РАЗБИРАМ ГИ НЕЩАТА GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/78583/seksi-igraya-s-kosatabavno-si-dvija-bedratas-edna-duma-razbiram-gi-neshtata-gsm-
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ИСКАМ ДА МИ СЕ УСМИХНЕШ НЕЖНО И ДА МЕ НАЕБЕШ НЕБРЕЖНО GSM: 090 363 049
ИСКАМ ДА МИ СЕ УСМИХНЕШ НЕЖНО И ДА МЕ НАЕБЕШ НЕБРЕЖНО GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/78582/iskam-da-mi-se-usmihnesh-nejno-i-da-me-naebesh-nebrejno-gsm-090-363-049

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", син (индиго), до 10.2" (25.91 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78552/kalyf-hama-velour

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", син (индиго), до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78548/kalyf-hama-velour

КУПУВАМЕ БИЗНЕС..... ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78581/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-cha

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
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"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78580/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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
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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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78579/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", черен, до 10.2" (25.91 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78547/kalyf-hama-velour

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", черен, до 11.6" (29.46 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78546/kalyf-hama-velour

Калъф Hama "Velour"
Калъф Hama "Velour", черен, до 13.3" (33.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78545/kalyf-hama-velour

Чанта Hama "Marseille"
Чанта Hama "Marseille", цвят-пурпур, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/78544/chanta-hama-marseille

самолетни билети fly4u.bg
Туристическата агенция fly4u.bg, предлага самолетни билети на изгодни цени. Оферираме хотелски резервации както и
коли под наем. При нас винаги можете да намерите сгодни оферти за самолетни билети. За повече информация
свържете се с нас.
http://obiavidnes.com/obiava/78578/samoletni-bileti-fly4ubg

Надгробни паметници от мрамор и гранит
Изработка на паметници,облицовки,вази,фенери от мрамор и гранит.За повeче инф.www.granit-joro81.com i 0895869019
0878739749
http://obiavidnes.com/obiava/78577/nadgrobni-pametnici-ot-mramor-i-granit

Частен Детектив-Дет
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
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-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/78576/chasten-detektiv-detektivsi-uslugi-dobrich-shumenveliko-tyrnovo-ruse

Частни детективи - 24 детективски услуги на територията на България и ЕС
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
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78575/chastni-detektivi---24-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-bylgariya-i-es

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78574/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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
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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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78573/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив / Пазарджик
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“!
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Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/78572/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv--pazardjik

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78571/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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 !

Страница 115/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.03.2014

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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78570/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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/78569/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
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/78568/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
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-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78567/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78566/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/78565/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от отговорност!!!
INVESTCONSULT GROUP-ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ!!!
› Сделки с търговски предприятия.
Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни
за двете страни условия.Подготовка на необходимата документация.
› 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.
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Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме ви от юридическа,финансова отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на сайта ни: http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78564/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ!!!
› Сделки с търговски предприятия.
Достъп до голям брой купувачи,Водене на преговори с потенциални купувачи, за постигане на максимално задоволителни
за двете страни условия.Подготовка на необходимата документация.
› 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 отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
InvestConsult Group.
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на сайта ни: http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/78563/investconsult-group-kupuvame-biznes

АКО СИ САМОТЕН -ЕЛА ПРИ НАС ДА НИ УСЕТИШ ПОСЕТИ WWW.GEPIMEBG.COM
АКО СИ САМОТЕН -ЕЛА ПРИ НАС ДА НИ УСЕТИШ ПОСЕТИ WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/78560/ako-si-samoten--ela-pri-nas-da-ni-usetish-poseti-wwwgepimebgcom

НАПРАВИ СИ УДОВОЛСТВИЕТО С МОКРИ И ОЧАКВАЩИ В САЙТА ЗА ЗАПОЗНАНСТВА
WWW.GEPIMEBG.COM
НАПРАВИ СИ УДОВОЛСТВИЕТО С МОКРИ И ОЧАКВАЩИ В САЙТА ЗА ЗАПОЗНАНСТВА WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/78559/napravi-si-udovolstvieto-s-mokri-i-ochakvashti-v-sayta-za-zapoznanstva-wwwgepimebg

ЮРИДИЧ.
СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" И
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и
Събирателни Дружества !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78557/yuridich--sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-i-osvobojdavane-ot-so

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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 !
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78556/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78555/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

Страница 121/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.03.2014

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78554/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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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 !
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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/78553/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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/78551/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/78550/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v
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Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/78549/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 455 (H0W30EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 455 (H0W30EA), четириядрен AMD A8-4500M 1.9/2.8 GHz, HD LED Display & AMD Radeon™
HD 8750M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 750GB, Linux, 2.29kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78506/156-3962-cm-hp-probook-455-h0w30ea

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge S440 (20AY007PBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge S440 (20AY007PBM), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED
Display (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, fingerprint, Windows7 Pro/Windows8 Pro, 1.77kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78491/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-s440-20ay007pbm

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge S440 Touch (20AY001CBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge S440 Touch (20AY001CBM), черен, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0
GHz, сензорен мулти-тъч HD+ LED Display & AMD Radeon HD8670M 2GB (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows8,
1.92kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78486/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-s440-touch-20ay001cbm

15
15,6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge S540 (20B3002KBM), сребрист, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz,
FULL HD LED Display & AMD Radeon HD8670M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, fingerprint, Free DOS, 2.11kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/78484/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-edge-s540-20b3002kbm-srebrist-dvuyadren-hasw

Страница 124/124

