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Чанта Targus Value Traditional Notepac (ONT088)
Чанта Targus Value Traditional Notepac (ONT088), до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79247/chanta-targus-value-traditional-notepac-ont088

Чанта Toshiba PX1769E
Чанта Toshiba PX1769E, черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79244/chanta-toshiba-px1769e

Gamepad HAMA "uRage Essential"
Gamepad HAMA "uRage Essential", 12 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/79243/gamepad-hama-urage-essential

Gamepad HAMA "uRage Vendetta" Wireless
Gamepad HAMA "uRage Vendetta" Wireless, съвместим с PC/PS3, безжичен, вибрация, 12 програмируеми бутона
http://obiavidnes.com/obiava/79242/gamepad-hama-urage-vendetta-wireless

Огради и оградни мрежи! Акция!
Смарт Метал Груп разполага с цех за производство на плетени и електрозаварени оградни мрежи, както и на оградни
пана. Предлагаме широка гама от разнообразни мрежи. Освен самата оградна мрежа, при нас ще откриете и
съпътстващите материали за монтирането й. Ако не можете да я поставите сами или нямате достатъчно свободно
време, ние ще извършим монтажа на оградната Ви мрежа вместо Вас.
http://obiavidnes.com/obiava/79310/ogradi-i-ogradni-mreji-akciya

Слушалки HAMA Fire Starter
Слушалки HAMA Fire Starter, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79238/slushalki-hama-fire-starter

Турмалинова яка
Турмалинова яка
Ефективно подпомага при:
• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
• Проблеми с кръвообращението
• Сънливост
• Проблеми с щитовидната жлеза
• Хроничен тонзилит
• Шийна остеохондроза
• Особено подходящ за хора със заседнал начин на живот и работещи с компютър
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79309/turmalinova-yaka

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/79308/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
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79307/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
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"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/79306/riddeks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

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/79305/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
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без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
http://obiavidnes.com/obiava/79304/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Слушалки OVLENG IP 650
Слушалки OVLENG IP 650, тип "тапи", Метални за телефон
http://obiavidnes.com/obiava/79233/slushalki-ovleng-ip-650

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/79303/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

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/79302/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas

Слушалки OVLENG IP 710
Слушалки OVLENG IP 710 , тип "тапи", Метални за телефон
http://obiavidnes.com/obiava/79224/slushalki-ovleng-ip-710--

Слушалки OVLENG OV-K15MP
Слушалки OVLENG OV-K15MP , тип "тапи", Mp3/4
http://obiavidnes.com/obiava/79215/slushalki-ovleng-ov-k15mp--

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/79301/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Слушалки OVLENG OV-K284MP
Слушалки OVLENG OV-K284MP , тип "тапи", Flat Cable
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http://obiavidnes.com/obiava/79208/slushalki-ovleng-ov-k284mp-

търся запознанство да се запозная с едно младо и неопитно и сладко момиче от 20 до 35 годишна
за забавления и обичам да правя само любов с едно момиче ако си навита още днес чакам те
здравейте аз съм едно сладко и неопитно тъмнокоско момче от софия и търся много спешно запознанство да се запозная
със едно младо и сладко и нежно момиче за забавления и предлагам само да правим сано любов секс и само секс на gsm
0877637211 ОЧАКВАМ ТЕ ОТ пепи :)
http://obiavidnes.com/obiava/79300/tyrsya-zapoznanstvo-da-se-zapoznaya-s-edno-mlado-i-neopitno-i-sladko-momiche-ot-20-

Слушалки OVLENG OV-K285MP
Слушалки OVLENG OV-K285MP , тип "тапи", Flat Cable
http://obiavidnes.com/obiava/79206/slushalki-ovleng-ov-k285mp-

МЪЖ ТЪРСИ ЖЕНА С ЦЕЛ БРАК
ЗДРАВЕЙТЕ НА 55 ГОДИНИ СЪМ ОТ КОЗЛОДУЙ ,НО ЖИВЕЯ 10 ГОДИНИ ВЪВ ВАРНА .ЖЕНАТА ,С КОЯТО ЖИВЯХ Е
ИНВАЛИД И МЕ ОСТАВИ .НЯМАМ НИТО ДОМ, НИТО РАБОТА. НЕ ИСКАМ ДА МЕ ИЗДЪРЖА.ДА СМЕ СЕМЕЙСТВО И
ДА МИ ПОМОГНЕ ДА СИ НАМЕРЯ РАБОТА. С ДОБЪР ХАРАКТЕР СЪМ И ЖЕНАТА, С КОЯТО ЖИВЕЯ ДА МЕ
ПОДСЛОНИ .НЕ РАЗПОЛАГАМ С ВРЕМЕ ,НИТО СРЕДСТВА. ЩЕ ДАМ ВСИЧКО ОТ СЕБЕ СИ ЗА ХАРМОНИЧНА
ВРЪЗКА С ЖЕНА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ВЪЗРАСТ ОТ 47 ДО 57 ГОДИНИ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 0884635345.
http://obiavidnes.com/obiava/79299/myj-tyrsi-jena-s-cel-brak

Слушалки OVLENG OV-K91MP
Слушалки OVLENG OV-K91MP, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/79205/slushalki-ovleng-ov-k91mp

Слушалки OVLENG OV-R207MP
Слушалки OVLENG OV-R207MP , тип "тапи", Mp3/4
http://obiavidnes.com/obiava/79204/slushalki-ovleng-ov-r207mp-

Слушалки OVLENG OV-R211MP
Слушалки OVLENG OV-R211MP, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/79203/slushalki-ovleng-ov-r211mp

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT GROUP-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
"КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И
СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
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 НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВ РЕСУРС ДА Я
ВЪЗСТАНОВИ, НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
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.
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InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79298/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
"КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И
СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
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 НОВ СОБСТВЕНИК КОЙТО ДА ЗАКУПИ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВ РЕСУРС ДА Я
ВЪЗСТАНОВИ, НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
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.
За контакти от цялата страна:
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79297/kupuvame-biznes

ASUS X79-DELUXE
ASUS X79-DELUXE, X79, LGA2011, DDR3 @ 2800MHz, 4x PCI-E 3.0 (CF/SLi), DTS Ultra PC II SB7.1, DualBand WiFi
802.11ac, Bluetooth 4.0, 2x Lan1000, 8x SATA 6Gb/s, 2x eSATA 6Gb/s, 6x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/79265/asus-x79-deluxe

ATI R7 265
ATI R7 265, 2GB, ASUS R7265-DC2-2GD5, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79264/ati-r7-265

21.5" (54.61 cm) Asus VS228DE
21.5" (54.61 cm) Asus VS228DE, FULL HD LED, 5ms, 50 000 000:1, 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/79263/215-5461-cm-asus-vs228de

11.6" (29.46 cm) ACER V5-132P-21296G50nss (NX.MDSEX.001)
11.6" (29.46 cm) ACER V5-132P-21296G50nss (NX.MDSEX.001), двуядрен Intel® Pentium 2129Y 1.1GHz, сензорен мулти-тъч
HD LED Display, 6GB, 500GB, USB3.0, Windows8.1, 1.38kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79262/116-2946-cm-acer-v5-132p-21296g50nss-nxmdsex001

ATI R7 265
ATI R7 265, 2GB, Sapphire Dual-X, BULK, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79296/ati-r7-265

Слушалки MAXELL EB98
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Слушалки MAXELL EB98, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/79295/slushalki-maxell-eb98

8" (20.32 cm)PRESTIGIO MultiPad 2 Ultra Duo 8.0
8" (20.32 cm)PRESTIGIO MultiPad 2 Ultra Duo 8.0
http://obiavidnes.com/obiava/79294/8-2032-cmprestigio-multipad-2-ultra-duo-80

Клубен развъдник "Родопа планина" продава черен шнауцер
Родиха ни се 8 прекрасни кученца от двата пола,
от които 6 са за продажба. Майката е фаворита
на нашият развъдник и има всички възможни за
годините си титли. Бащата е Млад шампион на
България и клуба, нашата нова надежда. Ще се
радваме кученцата да отидат в добър дом и да
поддържаме връзка след това, но всичко след
60-ият ден минимум. Тогава ще получите кученце
с родословие, с всички ваксини за момента,
чип, паспорт и т.н..
http://obiavidnes.com/obiava/79293/kluben-razvydnik-rodopa-planina-prodava-cheren-shnaucer

13.3" (33.78 cm) HP Spectre 13 Pro (F1N51EA)
13.3" (33.78 cm) HP Spectre 13 Pro (F1N51EA), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, UWVA панел, сензорен
FULL HD LED Display (HDMI & miniDP), 4GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8.1 Pro, 1.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79257/133-3378-cm-hp-spectre-13-pro-f1n51ea

14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F0V00EA)
14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F0V00EA), двуядрен Haswell Core i5 4300U 1.9/2.9 GHz, SVA eDP панел, HD+ LED Display &
AMD FirePro M4100 1GB DDR5 (DisplayPort), 4GB, 500GB 7200rpm, 3x USB3.0, Windows7/8 Pro, 1.59kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79253/14-3556-cm-hp-zbook-14-f0v00ea

14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F0V03EA)
14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F0V03EA), двуядрен Intel® Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz, UWVA eDP панел, FULL HD LED
Display & AMD FirePro M4100 1GB DDR5 (DisplayPort), 8GB, 180GB SSD, 3x USB3.0, Windows7/8 Pro, 1.59kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79252/14-3556-cm-hp-zbook-14-f0v03ea

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/79292/3d-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
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http://obiavidnes.com/obiava/79291/3d-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/79290/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Чанта CaseLogic VNAI215
Чанта CaseLogic VNAI215, черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79251/chanta-caselogic-vnai215

Чанта Dicota Base XX / Universal
Чанта Dicota Base XX / Universal, до 17.3" (43.94 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79250/chanta-dicota-base-xx--universal

Раница Targus Intellect (TBB565EU)
Раница Targus Intellect (TBB565EU), до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79249/ranica-targus-intellect-tbb565eu

Онлайн магазин Барбарон
Онлайн магазин за уникални детски подаръци. Различни видове детски барбарони. пуф възглавнички, пуф табуретки и
други играчки за деца на изгодни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/79289/onlayn-magazin-barbaron

Онлайн магазин за цветя в Плевен
Онлайн портал за цветя и разсади в Плевен. Страхотни идеи за аранжировки и букети. Голям избор на квилинг картички,
хубави подаръци и букети за сватба.
http://obiavidnes.com/obiava/79288/onlayn-magazin-za-cvetya-v-pleven

Полезно за цветятя
Онлайн енциклопедия за цветя. Чудесен сайт с полезни факти за цветята. Всичко за дома. Представяне на красиви
туристически дестинации в в целия свят.
http://obiavidnes.com/obiava/79287/polezno-za-cvetyatya

Чанта Targus Laptop Case (BEU3179) +мишка (USB)
Чанта Targus Laptop Case (BEU3179) +мишка (USB), до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79248/chanta-targus-laptop-case-beu3179-mishka-usb

Уроци по укулеле-MusicRoom
Уроци по укулеле (хавайска китара). Укулеле е четириструнна малка китара с найлонови струни и с много приятно
звучене. Подходящ инструмент за всички възрасти, вкл. за деца ( от 4 год.) Частна музикална школа MusicRoom. В
центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/79286/uroci-po-ukulele-musicroom
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Уроци по пиано и солфеж-MusicRoom
Уроци по пиано и солфеж за начинаещи и напреднали. За всички възрасти. Частна музикална школа MusicRoom. В
центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/79285/uroci-po-piano-i-solfej-musicroom

Уроци по китара-MusicRoom
Уроци по китара. Стилове – класика, поп, рок, хард рок, блус, реге и др. Ритъм и соло китара. Разучаване и свирене на
парчета. Развиване на чувството за ритъм. Уроците са индивидуални и се провеждат в центъра на София. Частна
музикална школа MusicRoom.
http://obiavidnes.com/obiava/79284/uroci-po-kitara-musicroom

Уроци по барабани-MusicRoom
Уроци по барабани за начинаещи и напреднали. При професионален музикант. Стилове – поп, рок, хард рок, хеви метъл,
хип-хоп, R&B и др. По желание уроците могат да бъдат комбинирани и с обучение по солфеж. В центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/79283/uroci-po-barabani-musicroom

Уроци по пеене-MusicRoom
Уроци по пеене за начинаещи и напреднали. За всички възрасти. Подготовка и за участие в различни музикални формати.
Частна музикална школа MusicRoom. В центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/79282/uroci-po-peene-musicroom

Уроци по бас китара-MusicRoom
Уроци по бас китара за начинаещи и напреднали. Постановка, звукоизвличане, аранжимент, гами и ладове, джем-сешън
бас и барабани и др. Разучаване на парчета. По желание уроците могат да бъдат комбинирани и с обучение по солфеж. В
центъра на София. Частна музикална школа MusicRoom.
http://obiavidnes.com/obiava/79281/uroci-po-bas-kitara-musicroom

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" ......
"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/79280/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

"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/79279/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 ,
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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/79278/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Суитчер с качулка Pepe Jeans за момичета
Описание: Джоб тип `кенгуру` отпред, декориран с метално лого. Набран ластик в края на ръкавите и основата образен
отвор
на
деколтето
отпред,
завършен
с
разнищени
краища.
Проверете
наличност
тук:
vypros.com/71700/плюшен-суитчер-качулка-ръкави-момичета-пуловери-суитчъри
http://obiavidnes.com/obiava/79277/suitcher-s-kachulka-pepe-jeans-za-momicheta

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
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"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79276/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79275/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
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http://obiavidnes.com/obiava/79274/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79273/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79272/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин

Страница 14/98

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.04.2014

Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79271/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79270/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от отговорност!!!
InvestConsult Group."КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промяна на обстоятелства (преобразуване, продажба, ПРОМЕНИ на собственик, промяна на
адрес-седалище, управител , съдружници продажба на дялове.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
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легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
офис 09.00 до 19.00 понеделник-неделя
За контакти от цялата страна:
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79269/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

InvestConsult
Group."КУПУВАМЕ"
АД
ЕАД
ООД
ЕООД
СД
СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
InvestConsult Group."КУПУВАМЕ" АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промяна на обстоятелства (преобразуване, продажба, ПРОМЕНИ на собственик, промяна на
адрес-седалище, управител , съдружници продажба на дялове.
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.
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
офис 09.00 до 19.00 понеделник-неделя
За контакти от цялата страна:
тел.0897558320 0885017754 за повече информация на http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79268/investconsult-groupkupuvame-ad-ead-ood-eood-sd-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-v

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/79267/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/79266/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Батерия/power bank A-Data PV100
Батерия/power bank A-Data PV100, 4200mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/79261/bateriyapower-bank-a-data-pv100

Hama "mySCAN" Scanner Mouse
Hama "mySCAN" Scanner Mouse
http://obiavidnes.com/obiava/79260/hama-myscan-scanner-mouse

HAMA USB LED вентилатор /светещ в 5 цвята/
HAMA USB LED вентилатор /светещ в 5 цвята/
http://obiavidnes.com/obiava/79259/hama-usb-led-ventilator-svetesht-v-5-cvyata

USB HUB 4x USB3.0
USB HUB 4x USB3.0, HAMA (54544)
http://obiavidnes.com/obiava/79258/usb-hub-4x-usb30

промишлен парцел
парцела се намира цариградско шосе пловдив 5500кв/м 23.35м лице на пътя сменен статут
http://obiavidnes.com/obiava/79256/promishlen-parcel

апартамент под наем
апартамента се намира в подножито на старият град
http://obiavidnes.com/obiava/79255/apartament-pod-naem

продавам промишлен парцел
парцела се намира цариградско шосе пловдив 5500кв/м 23.35м лице на пътя сменен статут
http://obiavidnes.com/obiava/79254/prodavam-promishlen-parcel

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
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-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

Разкриване на изневери -Детективска агнеция
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/79246/razkrivane-na-izneveri--detektivska-agneciya

Частен детектив - Детективска агенция - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
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- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/79245/chasten-detektiv---detektivska-agenciya---0885350440

Александър
"Фирма Александър се занимава с търговия с на едро и дребно с прежди от 1997 година. Преждите стават за ръчно
плетиво и кинкалерия. Марките прежда, които продаваме са:
Мания – 100% акрил
Романа – 100% памук
Фламенко – 100% полакрил
Ира – 100% акрил
Наколен – 50% акрил и 50% вълна
Деси – 100% вълна
В сайта ни можете да откриете информация за още много прежди."
http://obiavidnes.com/obiava/79241/aleksandyr

Сатурн 2 оод
"„Сатурн 2” ООД предлага на своите клиенти следните услуги:
проектиране, изграждане и поддръжка на: слаботокови и силнотокови електрически инсталации;
окабеляване на ново помещение до монтажа на осветителните тела в него;
монтаж на главни разпределителни тела."
http://obiavidnes.com/obiava/79240/saturn-2-ood

Крес - Д- Казанлък
С КРЕС Д www.kres-d.com получавате професионална изработка на стендове за тест на хидравлични маркучи. Приема
поръчки за производство на хидравлични ръчни помпи за високо налягане и запресоване на накрайници към хидравлични и
пневматични маркучи. Поръчки на части с доставка. Запитвания на тел: 0431 63 209, Казанлък.
http://obiavidnes.com/obiava/79239/kres---d--kazanlyk

Изгодни самолетни билети
Сравнение на цени и онлайн резервации на самолетни билети само в нашата търсачка. Ние ща проследим на-изгодната
оферта за пътувания в страната и чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/79237/izgodni-samoletni-bileti

Галея- Варна
В гр. Варна се намира складът на фирма Галея, която предлага стоки от Китай, Турция, Индия на едро или дребно.
Поръчка на бижутерия, козметика, играчки, изкуствени цветя, както и много други стоки за бита. За връзка
www.galeya.bg, ул. Академик Курчатов 1, 052501341.
http://obiavidnes.com/obiava/79236/galeya--varna
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Флаш Ко
С ФЛАШ КО flashco.bg получавате компетентно поставяне на водопроводни инсталации, както и ремонт по
канализацията или отоплението. Поръчки на ВиК части с доставка. Запитвания на тел: 032945865, Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/79235/flash-ko

Геохидродинамика
ГЕОХИДРОДИНАМИКА geohidrodinamika.com е софийска фирма, която работи по мониторинг на подземни води,
извършва хидрогеоложки проучвания, екологични оценки. Контакти: ж-к Люлин 6, бл.611, вх.Б, ап.37, тел: 02/9279581,
0897999585.
http://obiavidnes.com/obiava/79234/geohidrodinamika

Вълков ООД
За поръчка на хидроизолационни продукти за полагане върху нов покрив или при ремонт търсете продуктите на ВЪЛКОВ.
Фирмата е снабдител на големите строителни борси със защитни покрития от най-висок клас. За поръчки:
hidroizolaciq-techna-guma.com. Русе, 0885 442 706.
http://obiavidnes.com/obiava/79232/vylkov-ood

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/79231/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.
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79230/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/79229/cours-de-bulgare-pour-trangers

Вип Симерс Груп
В Лом се намира производството на фирма ВИП СИМЕРС ГРУП, занимаваща се с търговия със захарни изделия с
традиции. Предлага шоколадови бонбони, бисквити и вафли позанти от детството – Обикновени бисквити, Детска
закуска. Повече информация на www.vipsimersgrup.com, 0971 66656.
http://obiavidnes.com/obiava/79228/vip-simers-grup

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/79227/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

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
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/79226/legalizaciya-i-prevodi-ot-nov-vek-sofiya
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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/79225/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79223/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

МВП Секюрити
С охрана на частни и публични събития се занимава в своята охранителна дейност в София фирма MVP Security.
Официален сайт: mvp-bg.com. Персонална охрана за частни лица от опитни гардове. Търсете на адрес ул. Хризантема 15,
ет. 2, 0879 544 868.
http://obiavidnes.com/obiava/79222/mvp-sekyuriti

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
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http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/79221/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/79220/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
http://obiavidnes.com/obiava/79219/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/79218/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Болница Витоша
Работим със Здравна каса по клинични пътеки, които позволяват напълно безплатно лечение в нашата ортопедична
болница. Разполагаме с модерна техника и лекари, които няма да пренебрегнат нуждите на възрастните хора. Болница
”Витоша” може да се похвали с хиляди излекувани пациенти, защото ние сме професионалисти в лечението на
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Гарантираме Ви безплатно лечение и уникално ниска цена на

http://obiavidnes.com/obiava/70254/bolnica-vitosha

Флоутест
В гр. Търговище се намира фирма Флоутест, която реализира измервания в сферата на турбинните и ротационни
разходомери и проверява изправността от 0.4 m3/h
http://obiavidnes.com/obiava/79217/floutest

ЗК Бдинци
Земеделска Кооперация БДИНЦИ е представител на селското стопанство. Произвежданата продукция е от зърнени
клубеплодни и фуражни култури. Кооперацията продава продукцията си. За контакти с ръководството: обл. Добрич,
тел.: 0576 42476.
Земеделска Кооперация БДИНЦИ е производител от сектора на селското стопанство, който отглежда и търгува с
фураж, клубеплодни растения и зърно. За връзка: село Бдинци, Добричка област, телефон 0576 42476.
http://obiavidnes.com/obiava/79216/zk-bdinci

Магазин за обувки Руди Ра
Обувки специално за проблеми със стъпалата, плоскостъпие и деформации Ви осигурява магазин „Комфорт и грижа за
краката” в София http://www.rudy-ra.com/shoes/. Тук ще Ви посъветват кои точно са Вашите обувки и защо е важно да
носите ортопедични стелки. Очакваме Ви на ул. Г.С .Раковски 161, мобилен телефон 0888 46 20 25.
http://obiavidnes.com/obiava/79214/magazin-za-obuvki-rudi-ra

Ауто експрес
Продажба на авточасти за автомобили Дачия и Рено, годишен технически преглед и застраховане извършва Ауто
Експрес с телефон 052/500 590 и сайт www.autoexpress-varna.com. Офис във Варна на ул. Мургаш 27.
http://obiavidnes.com/obiava/79213/auto-ekspres

АДЛ Идеал
С печатарска дейност и дизайн на опаковки, брошури, постери и други рекламни материали като стелажи от велпапе се
занимава пловдивската печатница ИДЕАЛ ideal-as.com. Поръчки на BiB и Pet Pack. Поръчки на: Ул. Нестор Абаджиев 15,
тел.: 032 608 150.
http://obiavidnes.com/obiava/79212/adl-ideal

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема част от Западните Родопи – попада в териториите
на Пазарджик и Батак. Обхваща 10990 хка. с няколко язовира и реки. Област, идеална за риболов, спорт или екотуризъм,
фотолов и реален лов, пълноценна почивка или разходка. Климатът е с късо и проветриво лято, късна пролет, топла есен
и дълбока зима. В „Кемера” и „Дженевра” ще видите истински останки от римско време. В резервата „Дупката”
растителните и животински видове са най-разнообразни. Горите са смесени, срещат се много билки. Скокливите диви
кози за най-типичното животно, наред с всички останали видове от нашит ширини. За любителите на лова се срещат
благороден елен, глухар, сърна, дива свиня, дива коза, мечка, лисица и заек, муфлон. Гр.Батак, местност „Широка
поляна”, тел.: 03553/ 21 68, e-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com.
http://obiavidnes.com/obiava/68300/tp-dyrjavno-lovno-stopanstvo-shiroka-polyana

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!
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ПРЕДИМСТВА
-

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79211/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79210/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Лепенки пластири за отслабване
Лепенки пластири за отслабване
В пластирите е приложена нанотехнология, благодарение, на която натуралните продукти от лепенката, проникват в
цялото тялото, като предизвиква изгаряне на мастни клетки и намаляване на телесното тегло.
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Нано лепенките за отслабване съдържат 100% натурални продукти и работят 24 часа на ден за Вас, без да е необходимо
да променяте начина си на живот.
Пластирите за отслабване имат модерен дискретен външен вид и са лесни за употреба.
Използвайте лепенки за отслабване в продължение на един месец и ще почувствате ефекта.
Нано лепенките са Вашата малка тайна за перфектно тяло!
Забележка:
Не се препоръчва при хора с алергия към някоя от изброените съставки, бременни и кърмачки.
Опаковка : По 10 бр. в пакетче.
Цена за 1 бр.: 1.60 лв.
Произход: Китай
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/79209/lepenki-plastiri-za-otslabvane

sakvartiranti.bg - Ако търсиш квартира или съквартирант
Търсиш изгодна квартира, офис или пък се нуждаеш от съквартирант?! Ние предлагаме много възможности в
намирането на подходящо място и хора, с които да го споделите! Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/79207/sakvartirantibg---ako-tyrsish-kvartira-ili-sykvartirant

24" (60.96 cm) BenQ GW2450HM
24" (60.96 cm) BenQ GW2450HM, VA панел, FULL HD LED, 4ms, 20 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, колонки, черен,
TCO5.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/79202/24-6096-cm-benq-gw2450hm

24" (60.96 cm) BenQ RL2455HM
24" (60.96 cm) BenQ RL2455HM, FULL HD LED, 1ms, 12 000 000:1, 250cd/m2, 2xHDMI, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/79201/24-6096-cm-benq-rl2455hm

ASUS протектор за таблет NEXUS7(светло сив)
ASUS протектор за таблет NEXUS7(светло сив)
http://obiavidnes.com/obiava/79200/asus-protektor-za-tablet-nexus7svetlo-siv

ASUS протектор за таблет NEXUS7(тъмно сив)
ASUS протектор за таблет NEXUS7(тъмно сив)
http://obiavidnes.com/obiava/79199/asus-protektor-za-tablet-nexus7tymno-siv

ASUS протектор за таблет (червен)
ASUS протектор за таблет (червен)
http://obiavidnes.com/obiava/79198/asus-protektor-za-tablet-cherven

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N17, бяла, за лаптопи до 14" (35.56 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79197/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N7, бяла, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
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http://obiavidnes.com/obiava/79196/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение, разследване, издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации, доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители, длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични, адресни, месторабота, телефонни
http://obiavidnes.com/obiava/79195/detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool N9, алуминиев панел, сребърна, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79194/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Електрическа метла -Подочистачка за бързо и лесно почистване на дома.
Електрическа метла -Подочистачка за бързо и лесно почистване на дома.
Добра възможност да улесните труда на вашата съпруга.Купете и подарете!
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му 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.
Малка 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/. Цена 49лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79193/elektricheska-metla--podochistachka-za-byrzo-i-lesno-pochistvane-na-doma
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Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, DeepCool WindPal, черна, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79192/ohlajdashta-postavka-za-laptop

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване. -гипсова мазилки. -пръскана мазилка. -влачена маазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария,
зида тераси и стени. -бързо и качествено. -майстор с дългодишна практика часно лице. -започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/79191/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив-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...
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/79190/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv-0888400413

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателст
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/79189/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto-

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Evercool Zodiac II, черна, за лаптопи до 14" (35.56 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79188/ohlajdashta-postavka-za-laptop

НА МЪЖЕТЕ БРОЯ УДВОИХ,ВСИЧКИ ЧУВСТВА СИ ГИ ЗАБРАНИХ GSM: 090 363 022
НА МЪЖЕТЕ БРОЯ УДВОИХ,ВСИЧКИ ЧУВСТВА СИ ГИ ЗАБРАНИХ GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/79187/na-myjete-broya-udvoihvsichki-chuvstva-si-gi-zabranih--gsm-090-363-022

БРОЙКАШ МЕ С ОЧИ,ДАЛИ ХОРИЗОНТАЛНО ИСКАШ С МЕНЕ ДА СИ ТИ GSM:0900 630 23
БРОЙКАШ МЕ С ОЧИ,ДАЛИ ХОРИЗОНТАЛНО ИСКАШ С МЕНЕ ДА СИ ТИ GSM:0900 630 23
http://obiavidnes.com/obiava/79186/broykash-me-s-ochidali-horizontalno-iskash-s-mene-da-si-ti-gsm0900-630-23

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Evercool Zodiac, алуминиев панел, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/79185/ohlajdashta-postavka-za-laptop

PRESTIGIO GPS GeoVision 5000 Navitel
PRESTIGIO GPS GeoVision 5000 Navitel, 5" (12.7cm) сензорен екран, 4GB (+microSDHC слот), карта за България, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/79184/prestigio-gps-geovision-5000-navitel

10.1" (25.65 cm) ASUS TF300T
10.1" (25.65 cm) ASUS TF300T, таблет + станция, четириядрен NVIDIA Tegra3, капацитивен IPS мулти-тъч екран, 1GB
RAM, 32GB eMMC (+microSD слот), micro HDMI, USB, 802.11n, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/79183/101-2565-cm-asus-tf300t

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100, четириядрен Rockchip 3188 1.6GHz, сензорен мулти-тъч IPS екран, 1GB RAM,
8GB Flash памет (&microSD слот), bluetooth, WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.2, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/79182/101-2565-cm-goclever-tab-orion-100

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

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/60988/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
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/59414/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

РАЗПРОДАЖБА - Фосфорни куки за риболов без стръв
Фосфорните куки са за риболов БЕЗ СТРЪВ. Уникални, нестандартни, атрактивни и ефективни. Рибата атакува още
щом види фосфорната кука. В пакета има 30 вързани, подсилени куки номер 7-8. Дължина на повода - 45 см.
Преди да ползвате кука, тя трябва леко да се натрие между пръстите, за да се активизира фосфора. Електрикавият
цвят побърква рибата, особено ако сте пуснали на голяма дълбочина (като хитринка преди да ги пуснете може да ги
потопите в ароматен разтвор за допълнително привличане). Фосфорния налеп доста добре попива и такива аромати.
Каракуда, платика, костур, мряна атакуват куката.
Цена: 10 лв/ пакет от 30 куки
0883 33 88 92
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79181/razprodajba---fosforni-kuki-za-ribolov-bez-stryv

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:
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-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/79180/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/79179/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
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-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/79178/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 102
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 102, четириядрен Rockchip3188 1.6GHz, сензорен мулти-тъч IPS екран, 1GB RAM,
16GB Flash памет (&microSD слот), bluetooth, WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.2.2, 896g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79177/101-2565-cm-goclever-tab-orion-102

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79176/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB TERRA 101
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB TERRA 101, двуядрен AMLogic 8726-MXS 1.5Ghz, сензорен мулти-тъч екран, 1GB DDR3
RAM, 8GB eMMC (& microSD слот), WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.1, 612g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79175/101-2565-cm-goclever-tab-terra-101

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.
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Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79174/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
·
Grammar
·

Phonetic

·

Speaking

·

Reading

·

Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
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time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
·
General Bulgarian course
·

Business course

·

Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .

Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79173/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
http://obiavidnes.com/obiava/79172/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
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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/79171/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Преводачески услуги – стандартни, бързи и експресни
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/79170/prevodacheski-uslugi--standartni-byrzi-i-ekspresni

7" (17.78 cm) GoClever TAB ARIES 70
7" (17.78 cm) GoClever TAB ARIES 70, 3G, GPS, четириядрен MediaTek MT8389 1.2GHz, сензорен мулти-тъч IPS екран, 1GB
RAM, 8GB eMMC, WiFi 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2.2, 312g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79169/7-1778-cm-goclever-tab-aries-70

7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/B
7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/B, 3G, GPS, двуядрен Marvell PXA986 1.2GHz, сензорен мулти-тъч екран, 1GB RAM,
8GB eMMC (&microSD слот), WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.2m, 332g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79168/7-1778-cm-goclever-tab-elipso-71b

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79167/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79166/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79165/riddeks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
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Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79164/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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

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
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http://obiavidnes.com/obiava/77272/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв 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
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76944/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

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

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

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
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- 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/79163/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/79162/chasten-detektiv---0885350440---profesionalni-uslugi

7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/W
7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/W, бял, 3G, GPS, двуядрен Marvell PXA986 1.2GHz, сензорен мулти-тъч екран, 1GB
RAM, 8GB eMMC (&microSD слот), WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.2m 332g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79161/7-1778-cm-goclever-tab-elipso-71w

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/79160/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/79159/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/79158/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

7" (17.78 cm) GoClever TAB ORION 70L
7" (17.78 cm) GoClever TAB ORION 70L, четириядрен Allwinner A31 1GHz, сензорен мулти-тъч екран, 1GB RAM, 4GB Flash
памет (&microSD слот), WiFi 802.11n, camera, Android 4.2.2, 324g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79157/7-1778-cm-goclever-tab-orion-70l

7" (17.78 cm) GoClever TAB TERRA 70W +подарък калъфче GoClever Eco
7" (17.78 cm) GoClever TAB TERRA 70W +подарък калъфче GoClever Eco, двуядрен infoTMIC imapX15 1.0GHz, сензорен
мулти-тъч екран, 512MB DDR3 RAM, 4GB Flash памет, WiFi 802.11n, camera, Android 4.1, 272g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79156/7-1778-cm-goclever-tab-terra-70w-podaryk-kalyfche-goclever-eco

7.85" (19.939 cm) GoClever TAB QUANTUM 785
7.85" (19.939 cm) GoClever TAB QUANTUM 785, двуядрен Action ATM7021 1.3GHz, сензорен мулти-тъч екран, 1GB DDR3
RAM, 8GB Flash памет, WiFi 802.11n, 2x camera, Android 4.1, 378g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79155/785-19939-cm-goclever-tab-quantum-785

7.85" (19.93 cm) GoClever TAB ARIES 785
7.85" (19.93 cm) GoClever TAB ARIES 785, 3G, GPS, четириядрен MediaTek MT8389 1.2GHz, сензорен мулти-тъч IPS екран,
1GB RAM, 8GB eMMC, WiFi 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2.2, 364g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79154/785-1993-cm-goclever-tab-aries-785
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7.85" (19.94 cm) GoClever TAB ORION 785
7.85" (19.94 cm) GoClever TAB ORION 785, бял, четириядрен Allwiner A31s 1GHz, сензорен мулти-тъч IPS екран, 1GB DDR3
RAM, 8GB Flash памет (& microSD слот), WiFi 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2, 382, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79153/785-1994-cm-goclever-tab-orion-785

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

16GB USB Flash
16GB USB Flash, Apacer Handy Steno AH321
http://obiavidnes.com/obiava/79152/16gb-usb-flash

Продавам къща с дворно място
ПРОДАВАМ НЕДВИЖИМ ИМОТ В СЕЛО ДРАГАНОВЦИ, ОБЩИНА ГАБРОВО. ИМОТЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА-ЗЕМЯ/УПИ С
ОБРАБОТВАЕМА ПЛОЩ-900КВ.М/ И МЛАДО И ПЛОДОРОДНО ЛОЗЕ В/У НЕЯ. ВЪНШНАТА ОГРАДА НА ИМОТА Е ОТ
КОВАНО ЖЕЛЯЗО. ИЗГРАДЕНАТА ДВУЕТАЖНА МОНОЛИТНА КЪЩА Е НОВО СТРОИТЕЛСТВО /РЗП:108КВ.М/ С
ВЪТРЕШНА ИЗОЛАЦИЯ НА ПЪРВИ ЕТАЖ И ЛОКАЛНО ПАРНО В ЦЯЛАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА. ДОПЪЛНИТЕЛНО Е
ПРИСТРОЕНА ЖИЛИЩНА ПОСТРОЙКА /РЗП:12КВ.М/ СЪС СОБСТВЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАКТО И 2 БР.
ВТОРОСТЕПЕННИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ ЗА ДРУГ ВИД ОБИТАВАНЕ. ПОЗЕМЛЕНИЯТ ИМОТ Е В
РЕГУЛАЦИЯ, С ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗТОК-ЮГОИЗТОК, ИДЕАЛНО РАЗПОЛОЖЕН ДО ЦЕНТЪРА НА НАСЕЛЕНОТО
МЯСТО, КАТО ПЪТЯТ Е АСФАЛТОВ С ТРАЙНА НАСТИЛКА. ЦЕНА НА ИМОТА-48 000 ЛЕВА. ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
И КОМЕНТАР С ПРОДАВАЧА: 0877433511-СТЕФАН ХРИСТОВ.
http://obiavidnes.com/obiava/79151/prodavam-kyshta-s-dvorno-myasto

32GB USB Flash
32GB USB Flash, Apacer Handy Steno AH321
http://obiavidnes.com/obiava/79150/32gb-usb-flash

4GB USB Flash
4GB USB Flash, Apacer Handy Steno AH321
http://obiavidnes.com/obiava/79149/4gb-usb-flash

8GB USB Flash
8GB USB Flash, Apacer Handy Steno AH321
http://obiavidnes.com/obiava/79148/8gb-usb-flash
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16GB Micro SDHC
16GB Micro SDHC, Samsung Standard +SD адаптер, Class6, водоустойчива, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79147/16gb-micro-sdhc

"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/79146/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
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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/79145/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив , Пазарджик, Хасково
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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/79144/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv--pazardjik-haskovo

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/79143/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

64GB Micro SDHC
64GB Micro SDHC, Samsung Plus +SD адаптер, Class10, UHS-I, водоустойчива, 10г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79142/64gb-micro-sdhc

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
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месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/79141/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/79140/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.
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Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/79139/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

27" (68.58cm) Samsung T27C350
27" (68.58cm) Samsung T27C350, TV Tuner DVB-T/C, FULL HD LED, 2ms, MEGA DCR, 300cd/m2, 2x HDMI (MHL), колонки,
черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/79138/27-6858cm-samsung-t27c350

28" (71.12cm) Samsung T28C570
28" (71.12cm) Samsung T28C570, MVA панел, TV Tuner DVB-T/C, FULL HD LED, 6.5ms, MEGA DCR, 300cd/m2, 2x HDMI
(MHL), колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/79137/28-7112cm-samsung-t28c570

Батерии 4 x DURACELL Rechargeable AA
Батерии 4 x DURACELL Rechargeable AA, Duralock, 2400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/79136/baterii-4-x-duracell-rechargeable-aa

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе,
Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Горна Махала,
Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев, Йоаким Груево, Искра,
Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен,
Куртово Конаре, Леново, Лозен, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село,
Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Равда, Рогош, Руен, Садово,
Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина, Хасково,
Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/79135/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Слушалки Philips SHB7000
Слушалки Philips SHB7000, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/79134/slushalki-philips-shb7000

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе,
Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Горна Махала,
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Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев, Йоаким Груево, Искра,
Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен,
Куртово Конаре, Леново, Лозен, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село,
Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Равда, Рогош, Руен, Садово,
Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина, Хасково,
Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/79133/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

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/79132/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/79131/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
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/79130/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Уроци по Немски език
Предлагам частни уроци по немски език за начинаещи и напреднали, подготовка за изпити и сертификати, разговорен
немски, специализиран в областта на медицината и хотелиерството. Обучение в подходящо за Вас време в центъра на
София. Предлагам обучение по скайп.
http://obiavidnes.com/obiava/79129/uroci-po-nemski-ezik

PRESTIGIO GPS GeoVision 4050
PRESTIGIO GPS GeoVision 4050, 4.3" (10.92cm) сензорен екран, 4GB (+microSDHC слот), 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/79128/prestigio-gps-geovision-4050

PRESTIGIO GPS GeoVision 5050 iGO
PRESTIGIO GPS GeoVision 5050 iGO, 5" (12.7cm) сензорен екран, 4GB (+microSDHC слот), карта за Европа, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/79127/prestigio-gps-geovision-5050-igo

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
http://obiavidnes.com/obiava/79126/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Курс по английски език – Upper-Intermediate
Учебен център Орбис организира съботен курс по английски език, B2. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене, като се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът
се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 26.04.2014г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/79125/kurs-po-angliyski-ezik--upper-intermediate
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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/79124/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/79123/individualno-obuchenie

7.85" (19.94 cm) Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 таблет
7.85" (19.94 cm) Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 таблет, бял, IPS екран, четириядрен Cortex A9 1.6 GHz, 1GB RAM, 16GB
Flash памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, 2x камера, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/79122/785-1994-cm-prestigio-multipad-4-diamond-785-tablet

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

·

Разговор

·

Четене
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Слушане

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/79121/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/79120/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

КРЕДИТИ – уреждане проблемни кредити
КРЕДИТИ – уреждане проблемни кредити
1. Кредитирането – консултации, информация, съдействие;
2. Финансова информация и анализиране;
3. Уреждане проблеми със съдебни изпълнители;
4. Уреждане проблеми с дългове и вземания;
5. Уреждане на проблемни кредити;
6. Консултираме кредитополучатели;
7. Консултации за кредити между физически лица;
8. Оценка кредитоспособност;
9. Проучване на пазара за кредитиране лично за Вас;
10. Информация и проучвания във връзка с предлагани финансови услуги – заеми, кредити, рефинансиране;
11. Дейности по финализиране на проблемни кредити, дългове по договори, вземания;
12. Съдейства при кредитиране и рефинансиране, организация частен бизнес.
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Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 0898 82 97 24
Работно време: от 9.30 ч. До 13.00 часа всеки работен ден
http://obiavidnes.com/obiava/79119/krediti--urejdane-problemni-krediti

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
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/79118/frenski-ezik---individualno-obuchenie

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/79117/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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 :
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79116/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Нотариални актове – превод и легализация
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/79115/notarialni-aktove--prevod-i-legalizaciya

Професионални детективски услуги- 0885350440- Пловдив Пазарджик
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/79114/profesionalni-detektivski-uslugi--0885350440--plovdiv-pazardjik

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!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
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starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар"-0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/79113/razkrivane-na-izneveri---detektivska-agenciya-star---0885350440

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

Хотели и забележителности в София
Полезна информация за хотели, ресторанти и забележителности в София. Предпочитани места за нощувка и
развлечения в столицата на България. http://sofia-today.com
http://obiavidnes.com/obiava/79112/hoteli-i-zabelejitelnosti-v-sofiya

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/79111/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 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
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** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79110/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
Цена 450 лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79109/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik
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Масажна кушетка Restpro Classic-2
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен, лилав, син, винено червен)
Restpro®- светът на удоволствието и релаксацията!

Професионална преносима кушетка за масаж "Restpro Classic-2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността от появата
на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Краката на масажната кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването,
разгъването и пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "Restpro Classic-2" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
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www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/79108/masajna-kushetka-restpro-classic-2

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

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
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78622/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.
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

Камъни Сваровски - Jewels.bg
Красиви и изящни сребърни бижута представени от онлайн магазина Jewels.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79107/kamyni-svarovski---jewelsbg

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

Хотели във Велинград
Блог на СПА Хотел Селект – Велинград. Информация за Велинград, оферти на хотели, интересни статии за
туристически дестинации. http://blog.spahotel-select-velingrad.com
http://obiavidnes.com/obiava/79106/hoteli-vyv-velingrad

Продавам IP68 Вандало устойчив автономен контролер
Продавам IP68 Вандало устойчив автономен контролер с вграден 125 kHz ASK (EM) четец и IR дистанционно за
програмиране SBR-02CR-Metal
100% водонепропусклив, IP68
Програмиране чрез дистанционно и 2 Мастер карти
Може да работи само като 125 kHz ASK(EM) Безконтактен четец
Капацитет за запаметяване до 10 000 потребители
Алармена функция
Anti-pass back функция
Контролер SBR-02CR-Metal е изключително подходящ за външен монтаж. Устойчив е на влага, прах, студ и вандализъм.
Капацитет на потребители 10 000
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Напрежение 12 VDC
Работен ел.ток (mA) ~ 80
Светлинен индикатор Да
Звуков индикатор Да
Работна температура -35 °C
http://obiavidnes.com/obiava/79105/prodavam-ip68-vandalo-ustoychiv-avtonomen-kontroler

Готови ли сте за войната наречена бизнес?
„Мениджмънт на селския туризъм”,„Предприемачество и мениджмънт”,„Разработване и управление на инвестиционен
проект”,„Планиране и разработване на бизнесплан”, „Рекламата на малката и средна фирма”,”Успешно развитие на
малък и среден магазин”, „Бизнес комуникации и кореспонденция”,„Подбор и оценка на персонала в малката и средна
фирма”,”Ръководител на НАСРР екип” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/79104/gotovi-li-ste-za-voynata-narechena-biznes

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

Курсове по счетоводство и планиране
„Двустранно счетоводство”, „Едностранно счетоводство”,„Оперативни счетоводители”,„Счетоводство за
мениджъри”,„Счетоводство за самоосигуряващите се”,„ Направи си сметката”,„Как да предотвратявате измамите в
счетоводството” и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/79103/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane

Професионално дистанционно обучение
„Бизнес – услуги”,„Сътрудник в малък и среден бизнес”,„Офис–мениджър”,„Офис–секретар”,„Икономика и
мениджмънт”,„Посредник
на
трудовата
борса”,„Сътрудник
социални
дейности”,„Еколог”,„Хотелиерство”,„Ресторантьорство”,„Туризъм” и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/79102/profesionalno-distancionno-obuchenie

Подготвените успяват в бизнеса
„Тънкости при рекламирането в Интернет”,„Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите”,„Какво
трябва да направим, когато напуска ключов служител”,„Безплатната реклама в Интернет”,„Комуникации и
етикет”,„Конфликти и управление на конфликтите в организацията”,„Кризисен PR за малкия и среден
бизнес”,„Невербални комуникации”, „Комуникацията и етикета в бизнеса”,„Ползите от дезинформацията”,„PR за
малкия и среден бизнес” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
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и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/79101/podgotvenite-uspyavat-v-biznesa

Специализирани обучения за мениджъри и предприемачи
„Разработване и управление на проекти”,„Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна”,„Управление на риска”,„Бизнес комуникации и кореспонденция” ,„Счетоводство за мениджъри”,„Как да
предотвратявате измамите в счетоводството”,„Финансова етика” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/79100/specializirani-obucheniya-za-menidjyri-i-predpriemachi

Искаш ли да разбереш от нас
„Как да разпределяш времето си”,„Че финансовата грамотност е необходимост без алтернатива”,„Как да изчистиш
речта си от паразитни думи”,„За тайните на успешното общуване”,„Как да се справиш със стреса”,„Как да станеш
богат човек”,„Да определиш и постигнеш целите си”,„Как освободиш творческото си мислене”, „Как се постига
емоционално равновесие” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/79099/iskash-li-da-razberesh-ot-nas

Ако не знаеш, научи от нас
„За практиката на хранителните добавки”,„За квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни
добавки”,„Как да защитиш на личната си интелектуална собственост”,„За какво да внимаваш при постъпване на
работа”,„Къде са пропуските на шефа и какво негово може да стане твое”,„Какво да си вземеш от фирмата, когато
напускаш или те уволнят”,„Как да се обличаш за офиса”,„Как да се държиш и възпитаваш детето си” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/79098/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

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

Хотели в Цигов Чарк
Хотели и места за почивка в Цигов Чарк. Курортен комплекс Цигов Чарк се намира в западните Родопи на 7км от град
Батак, на 7км от град Ракитово, и на 19км от град Велинград. http://cigov-chark.com
http://obiavidnes.com/obiava/79097/hoteli-v-cigov-chark

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-

PC "Flux" +подарък игра
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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

тютюн качество
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 kg.king tabaco 60 lv. ot 2 kg na gore po 5 lv otstypki
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки +безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.камел 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
за поголеми поръчки цената е по договаряне
www.tutunbg.com
тел.0876174042
http://obiavidnes.com/obiava/79096/tyutyun-kachestvo

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

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

Пакет „Великден” от 17 Април до 21 Април 2014г. от 219,00 лв. на човек
3 или 4 нощувки, 3 или закуски, 1 вечеря по специално меню „Великден” на 19 април 2014 г. + 1 вечеря по меню
„Вълшебство” при 4-ри дневния пакет
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Великден е един от най-големите и най-важни православни празници. Според народната традиция на този ден се
отбелязва възкръсването на природата за нов живот, победата на пролетта над зимата. Този празник е призван да
възкресява най-доброто, което човек носи в себе си и носи надежда у всеки човек да съхрани вярата и възроди
надеждата, идващи с пролетното събуждане на природата.
Тридневен пакет:
Тематична стая : 219,00 лв. на човек
Тематично студио: 239,00 лв. на човек
Тематичен апартамент: 299,00 лв. на човек
Четиридневен пакет:
Тематична стая : 279,00 лв. на човек
Тематично студио: 299,00 лв. на човек
Тематичен апартамент: 359,00 лв. на човек
Гореспоменатите цени са за човек и включват:
•
•
•
•
•

3 или 4 нощувки в стая, студио или апартамент
3 или 4 закуски /блокмаса/
1 великденска вечеря на 19 Април, празнична програма + 1 вечеря по меню „Вълшебство” за 4-ри дневния пакет
Ползване на финландска панорамна сауна
Ползване на тенис на маса, шах, безплатен паркинг, всички ДДС и туристически такси.

За повече информация, моля да ни посетите на http://arthotel.bg/bg/paketi/233-velikdenski-paket
http://obiavidnes.com/obiava/79095/paket-velikden-ot-17-april-do-21-april-2014g-ot-21900-lv-na-chovek

Speed Dating в София - zapoznaj.me
Ако желаете да се забавлявате и да се запознаете с представители на противоположния пол, заповядайте на някое от
събитията на http://www.zapoznaj.me. Oрганизираме speed dating събития (бързи запознанства) в комбинация със социални
игри. Липсата на строги правила и ограничения за време, както и елементът на игра спомагат за бързото разчупване на
леда между участниците и прекарване на много приятни мигове! Очакваме ви на някое от нашите събития!
http://obiavidnes.com/obiava/79094/speed-dating-v-sofiya---zapoznajme

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

Provestra
На нашия уебсайт www.provestraplus.com ще откриете най-нужните сведения във връзка с Provestra и хормоните.
Разберете нещо полезно за себе си какво иска тялото ви за по-добър и пълноценен живот.
http://obiavidnes.com/obiava/79093/provestra

2000GB Toshiba
2000GB Toshiba, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/78981/2000gb-toshiba

Детективска Агенция Фокс-Бургас-Детективски Услуги
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/79092/detektivska-agenciya-foks-burgas-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс-Варна-Детективски Услуги
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
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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/79091/detektivska-agenciya-foks-varna-detektivski-uslugi

Детективска агенция АГЕНТ 007 - разкриване на изневери, наблюдение, намиране на
информация, контранаблюдение, измами
Частния детектив на първо място решава въпроси свързани със съхранението и получаването на информация за всички
сфери в бизнеса и личния живот.
Нашите постижения:
- Доказани изневери - 79
- Проведени разследвания - 278
- Намерени безследно изчезнали хора - 64
- Намерени автомобили - 79
Ние достигаме до тези въпроси за които не всеки се решава да говори. Ние от детективска агенция ”Агент 007” сме
професионалисти, които имат огромен опит и знания за съхраняването на Вашите тайни и за предоставянето на чужди
тайни с цел осигуряване на Вашата безопасност.
Ние от детективска агенция ”Агент 007” се занимаваме с търсене, събиране и анализиране на информация и услугите на
детективската ни агенция са свързани именно с това.
Работим в цяла България, както и в чужбина!
Добрият частен детектив на първо място е честен, невероятен професионалист и резултатите при него са
гарантирани.
Даже и когато не знаете какво трябва да се направи в дадена проблемна ситуация, не се колебайте да се свържете с нас
- ние ще Ви предоставим най-правилното решение на Вашия проблем!
Частния детектив е единствения сигурен източник на информация!
Предоставяме следните услуги:
- Разследване и доказване на изневери
- Намиране на биологични родители
- Създаване на фалшиво алиби
- Проучване на бъдещи съпруг или съпруга
- Установяване на идентичност
- Проучване на база данни
- Зависимости – алкохол, наркотици, хазарт
- В помощ на адвокати
- В подкрепа на бизнеса
- Проблемни деца
- Събиране на информация по номера на телефона
- Издирване и намиране на хора
- Дискретни разработки
- Проверка на лоялността на персонала
- Създаване на фалшиво алиби
- Фирмена сигурност и информация
- Издирване
- Контранаблюдение
- Намиране на скрити камери и подслушвателни устройства
Гаранция за успех !
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http://obiavidnes.com/obiava/79090/detektivska-agenciya-agent-007---razkrivane-na-izneveri-nablyudenie-namirane-na-

Детективски услуги на най-ниски цени
Професионален детектив специализиран в изневери на двойки и семейства ,плаща се само при доказана изневяра
(наблудение,следене,записване и снимане),пишете ми на имейл с обяснение за вашият проблем.
http://obiavidnes.com/obiava/79089/detektivski-uslugi-na-nay-niski-ceni

Маркови и дизайнерски дрехи на едро, зарежда магазини-0886378957
Продавам на едро маркови нови дрехи от експорт и ишлеме , нови модели,мъжки и дамски само екстра качество.Разпола
гам с артикули като- тениски,блузи,пу ловери,суитчери, жилетки,поли,панталони,дънки,рок ли,джинси,якета,
палта,туники,риз и и др.Повечето от моделите са на серии но има и единични бройки.Всяка седмица зареждане на нова
стока,много добри цени и супер качество.Дрехите са на различни марки,Италянски, Френски,Немски,И спански ,Английски
и др . Тел 0886378957 igfoxy@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/79088/markovi-i-dizaynerski-drehi-na-edro--zarejda-magazini-0886378957

"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/79087/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas
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"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/79086/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
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Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79085/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79084/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
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http://obiavidnes.com/obiava/79083/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79082/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79081/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
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Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79080/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79079/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
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гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79078/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79077/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
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web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79076/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79075/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79074/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
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едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/79073/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Хороскопи за всяка зодия - здраве, астрология, съдби, секс и зодии
Всичко за астрологията и зодията Ви. Подробен седмичен хороскоп, както и много други статии на тази тематика.
Възможност за изготвяне на индивидуален хороскоп. Посети http://www.астром-хороскопи.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79072/horoskopi-za-vsyaka-zodiya---zdrave-astrologiya-sydbi-seks-i-zodii

Най-Добрият Онлайн Секс Сайт
Това е най-добрият сайт за онлайн секс камери и еротичен чат! Избери една от многото категории на секс
моделите(блондинки, брюнетки, тинейджърки, възрастни, космати, бръснати,тинейджърки, възрастни и др.)и се кефи
на невероятни секс представления! Еротичния чат ти предоставя възможност да пишеш на моделът, който си избрал!
Регистрирай се безплатно и влез в светът на виртуалния секс!
http://obiavidnes.com/obiava/79071/nay-dobriyat-onlayn-seks-sayt

Производство и монтаж на гаражни и индустриални секционни врати
Гаражна секционна врата, изработена от висококачествени панели с изолация 40 мм. Предназначена за гаражни и
складови пространства.
Вратата разполага с всички системи за безопасност - система против прищипване на пръсти между панелите, система
против скъсване на пружините, система против влизане с взлом и аварийно отваряне при прекъсване на
електричеството (при автоматичните секционни врати).
Перфектна изолация от влага, вятър и студ. Вратите се изработват по стандартни размери. Тракционните пружини се
разполагат отстрани или под водачите.
Голям избор от панели с различен релеф и структура - гладки, грапави, с дървесна структура, както и панели тип касета.
Разнообразие от цветове по гама RAL и няколко вида имитация дърво: златен дъб, тъмен дъб, светъл дъб, орех, венге,
махагон.
Максимални размери за поръчка - 3000 х 2250 мм (широчина х височина).
Срок за доставка - 7-10 работни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/79070/proizvodstvo-i-montaj-na-garajni-i-industrialni-sekcionni-vrati

Производство и монтаж на гаражни и индустриални секционни врати
Гаражна секционна врата, изработена от висококачествени панели с изолация 40 мм. Предназначена за гаражни и
складови пространства.
Вратата разполага с всички системи за безопасност - система против прищипване на пръсти между панелите, система
против скъсване на пружините, система против влизане с взлом и аварийно отваряне при прекъсване на
електричеството (при автоматичните секционни врати).
Перфектна изолация от влага, вятър и студ. Вратите се изработват по стандартни размери. Тракционните пружини се
разполагат отстрани или под водачите.
Голям избор от панели с различен релеф и структура - гладки, грапави, с дървесна структура, както и панели тип касета.
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Разнообразие от цветове по гама RAL и няколко вида имитация дърво: златен дъб, тъмен дъб, светъл дъб, орех, венге,
махагон.
Максимални размери за поръчка - 3000 х 2250 мм (широчина х височина).
Срок за доставка - 7-10 работни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/79069/proizvodstvo-i-montaj-na-garajni-i-industrialni-sekcionni-vrati

Ковано желязо, метални конструкции, гаражни врати и автоматика за врати
Изработка на портални врати, огради, решетки, парапети, метални конструкции, дворни мебели, мебели за дома,
цветарници, навеси, беседки и всичко от ковано желязо и кухи профили по наша и Ваша идея! И още - автоматика за
всички видове врати. Доставка и монтаж на конзолни врати, секционни и ролетни врати, ветроупорни ролетни завеси,
бързи ролетни автоматични врати и други.
http://obiavidnes.com/obiava/79068/kovano-jelyazo-metalni-konstrukcii-garajni-vrati-i-avtomatika-za-vrati

Ковано желязо и изработка на метални конструкции
* Портални еднокрили и двукрили, плъзгащи еднокрили и двукрили врати.
* Решетки, парапети, огради, шатри, мебели, метални конструкции и други изделия.
* Алуминиеви парапети
* Порталите се предлагат с и без автоматика.
* Изработка от ковано желязо, кухи профили.
* Изработка на алуминиеви парапети.
* Изработка на всякакви изделия от стомана и желязо.
* Дизайн по наш избор или проект на клиента.
* Изпълнение на всички цветове и патина.
http://obiavidnes.com/obiava/79067/kovano-jelyazo-i-izrabotka-na-metalni-konstrukcii

Секционни гаражни и индустриални врати с изолация 40 мм
Секционните врати се изработват от термопанели с изолация 40 мм, с високо качество и устойчивост на слънце, вятър,
влага, прах и удар.
Вратите са надеждни и сигурни, с елегантен дизайн. Извършват плавно и тихо движение. Нуждаят се от минимална
поддръжка. Технологията на изработка е в съответствие с европейските норми за сигурност. Вратите осигуряват
добра изолация и подобряват условията на работа в помещението.
Можем да изпълним всички цветове по гама RAL, включително имитация дърво "златен дъб", "черен дъб (венге)", "орех",
"махагон".
Секционните врати са със странични уплътнения и двойно уплътнение в долната част. Произведени със система против
скъсване на пружините, система против прищипване на пръстите между панелите, система за сигурност против
влизане с взлом, както и аварийно отваряне при прекъсване на електричеството (за секционни врати с мотор).
Предлагаме вграждане на прозорци (full vision панели), пешеходна врата и пешеходна врата с нисък праг в самите
секционни врати.
Всички гаражни секционни врати могат да се управляват автоматично. Богатата гама на Сабутом от таванни мотори
ни позволява задвижването на врати с различни размери и тегло. Управление с дистанционно с динамичен код, който не
може да бъде копиран.
Перфектни цени, бърза доставка и монтаж!
http://obiavidnes.com/obiava/79066/sekcionni-garajni-i-industrialni-vrati-s-izolaciya-40-mm

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
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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/79065/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

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/79064/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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/79063/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

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/79062/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

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/79061/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

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”!
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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!
http://obiavidnes.com/obiava/79060/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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/79059/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

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/79058/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

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/79057/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

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/79056/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
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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/79055/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

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/79054/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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/79053/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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/79052/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

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/79051/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1
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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/79050/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

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/79049/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

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/79048/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

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/79047/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

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/79046/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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
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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/79045/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

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/79044/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

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/79043/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/79042/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
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Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/79041/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/79040/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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.
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tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/79039/3d-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/79038/3d-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/79037/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

ПЪЛНЕНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ СОФИЯ ОТ 29 ДО 39 ЛВ
1.Дозареждане на автоклиматична система - 29лв
2.Цялостно зареждане на фреон ------- 39 лв
3Посещение на адрес--------София--- -- 10 лв
4Диагностика на автоклиматична система--10 лв
Какво представлява цялостното зареждане на климатичната инсталация :
Надуване на автоклиматичната система ако е необходимо
Вакумиране на системата с вакуумпомпа.
Поставяне на UV оцветител и масло.
Цялостно пълнене на системата с необходимото количество фреон R134a.
Замерване на изходящият въздух от въздухоотводите
тел 0894761944
тел 0897047586
гр София
www.avtoklimaticisofiq.com
http://obiavidnes.com/obiava/79036/pylnene-na-avtoklimatici-sofiya-ot-29-do-39-lv

1.Дозареждане на автоклиматична система - 29лв
2.Цялостно зареждане на фреон ------- 39 лв
3Посещение на адрес--------София--- -- 10 лв
4Диагностика на автоклиматична система--10 лв
Какво представлява цялостното зареждане на климатичната инсталация :
Надуване на автоклиматичната система ако е необходимо
Вакумиране на системата с вакуумпомпа.
Поставяне на UV оцветител и масло.
Цялостно пълнене на системата с необходимото количество фреон R134a.
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Замерване на изходящият въздух от въздухоотводите
тел 0894761944
тел 0897047586
гр София
www.avtoklimaticisofiq.com
http://obiavidnes.com/obiava/79035/1dozarejdane-na-avtoklimatichna-sistema---29lv-2cyalostno-zarejdane-na-freon---

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от отговорност!!!
INVESTCONSULT GROUP-предлага професионална и компетентна помощ на фирми ЕООД,АД,ЕАД,ООД,СД и др.,
натрупали задължения към държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени. Всички
консултации се извършват от юристи с богат опит в областта на фирмените задължения
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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/79034/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-предлага професионална и компетентна помощ на фирми ЕООД,АД,ЕАД,ООД,СД и др.,
натрупали задължения към държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени. Всички
консултации се извършват от юристи с богат опит в областта на фирмените задължения
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДИН ЧАС.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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/79033/investconsult-group-kupuvame-biznes

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
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Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79032/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/79031/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
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- 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 .
*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/79030/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/79029/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Преводи от лицензирана агенция Нов век
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
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http://obiavidnes.com/obiava/79028/prevodi-ot-licenzirana-agenciya-nov-vek

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже и жени без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за промишлени
стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,перални,печатници,европалети,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/79027/rabota-v-chehiya-za-myje--i--jeni--bez-komision-v-bylgariya

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!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/79026/detektivska-agenciya-star-0885350440

„Ценкор” ЕООД – производство на хартиени продукти
Ценкор ЕООД предлага тоалетна хартия “Линда” и “Стиви”, салфетки, кухненски ролки, течен сапун, мокри кърпи,
дамски превръзки, бъркалки, ароматизатор за въздух.Контакти: София, кв. Левски, ул. Добровски 9, 02 945 09 03, 0888 326
551, http://cenkor.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/79025/cenkor-eood--proizvodstvo-na--hartieni-produkti

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/79024/remont-na-pokrivi-sofiya

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
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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

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само 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/77533/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.
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

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

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

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
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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

Работни позиции в Чехия за мъже, жени и семейства
Складови работници - Хопи - 750 евро чисто
Озеленяване и зелесяване - 800 евро чисто
Автобояджии - 10 души , 44 евро на ден ,около 900 евро чисто и да могат да работят с пясъкоструйка
Складове - пакетиране, сортиране , опаковане , сгъване на кашони - около 750-800 евро чисто
Строителство фаянс , теракот , изолация , шпакловка , гипс- картон - 5 евро на час
10 часа , 26 работни дни = 1300 евро спират 120 евро за квартира = 1180 чисто
общи работници 850 евро чисто
Арматуристи 4 евро на час
Към всички позиции има осигурена квартира, трудов договор, осигуровки валидни и в България, ежеседмичен аванс до
заплата.
Език не е наложителен.
Заминаване веднага
Телефон за контакт 0988978981
http://obiavidnes.com/obiava/79023/rabotni-pozicii-v-chehiya--za-myje-jeni-i-semeystva

Работни позиции в Чехия за мъже, жени и семейства
Складови работници - Хопи - 750 евро чисто
Озеленяване и зелесяване - 800 евро чисто
Автобояджии - 10 души , 44 евро на ден ,около 900 евро чисто и да могат да работят с пясъкоструйка
Складове - пакетиране, сортиране , опаковане , сгъване на кашони - около 750-800 евро чисто
Строителство фаянс , теракот , изолация , шпакловка , гипс- картон - 5 евро на час
10 часа , 26 работни дни = 1300 евро спират 120 евро за квартира = 1180 чисто
общи работници 850 евро чисто
Арматуристи 4 евро на час
Към всички позиции има осигурена квартира, трудов договор, осигуровки валидни и в България, ежеседмичен аванс до
заплата.
Език не е наложителен.
http://obiavidnes.com/obiava/79022/rabotni-pozicii-v-chehiya--za-myje-jeni-i-semeystva

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

Как да достъпя bet365 от България?
Bet365 е най-големия спортен букмейкър в Европа, а може би и в България. Научете как да влизате в Bet365 въпреки
забраната от комисията по хазарта.
http://obiavidnes.com/obiava/79021/kak-da-dostypya-bet365-ot-bylgariya

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
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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

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
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/79020/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

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/79019/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv--pazardjik-haskovo

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

Гранитогрес и плочки за баня
Не можете да си създадете цялостна картина на своята бъдеща баня?! Заедно ще изготвим 3D проект с цялостно
обзавеждане за баня, както сте си я представяли, съобразена с Вашите предпочитания и най-новите тенденции.
http://obiavidnes.com/obiava/79018/granitogres-i-plochki-za-banya

От 01 до 30 април 15% отстъпка за преводи и легализация
Само от 01 до 30 април предлагаме 15% отстъпка за преводи от и на всички езици и още 15% отстъпка от фирмената
такса при легализация на всякакви документи от и за чужбина!
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“
Адрес: гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 77
ет. 2, ап. 5
Телефони: 029899867; 0888 888 400
Факс: 02 9899867
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. Христо Спиридонов № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
Факс: 0675 35059
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/79017/ot-01-do-30-april-15-otstypka-za-prevodi-i-legalizaciya

Екскурзии и почивки.
Екскурзии до Турция, почивки в Гърция, както и много други интересни и екзотични дестинации с АСТЕА ТУР. Ние ще се
погрижим да прекарате незабравими великденски празници. Специално за случая сме ви приготвили и специални
промоционални оферти.
http://obiavidnes.com/obiava/79016/ekskurzii-i-pochivki

Паркет, Ламинат
ПРЕДЛАГАМЕ

ЦЯЛОСТЕН

РЕМОНТ

НА
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ЦИКЛЕНЕ(ШЛАЙФАНЕ),ФУГИРАНЕ,ЛАКИРАНЕ НА НОВИ И СТАРИ ПАРКЕТИ И ДЮШЕМЕТА.РАБОТИМ С
КАЧЕСТВЕНИ ВНОСНИ ЛАКОВЕ(ГЛАНЦ,САТЕН,МАТ) ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА ПАРКЕТ И ДЮШЕМЕ.
http://obiavidnes.com/obiava/79015/parket-laminat

Апартаменти в София за продажба и под наем.
Ние сме специализиран брокер в отдаването и продажбата на апартаменти под наем за град София и предлагаме
най-ниските цени на пазара. Изберете сега своя нов дом с BULGARIAN PROPERTIES!
http://obiavidnes.com/obiava/79014/apartamenti-v-sofiya-za-prodajba-i-pod-naem

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/79013/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
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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/79012/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79011/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Дива и еблива
Знам как да накарам мъжът да излети от удоволствие! Имам собствен терен и съм готова за поредната секс авантюра
с някой потентен и добре изглеждащ мъж!
http://obiavidnes.com/obiava/79010/diva-i-ebliva

Рива кредит - бързи и лесни кредити
• Бърз отговор в рамките на 24 часа от кандидатстването
• Удобни месечни или седмични вноски
• Достъпни само срещу лична карта за всички български граждани или чужденци с документ за постоянно пребиваване в
България
• Рива бърз кредит е предназначен за хора с редовни доходи, със постоянна или сезонна заетост
• За град Пловдив и региона
• Без такси за кандидатстване, управление на кредита и предсрочно погасяване.
• Ползване на по-изгодни условия по кредитите за редовни клиенти
• Специални предложения за редовни клиенти
• Заедно избираме най-подходящия вариант за вашият Рива кредит като размер и срок за връщането му
• Финансирането, което получавате, е съобразено с вашите възможности
РИВА КРЕДИТ - ПАРИ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВАТ!
гр. Пловдив, Рива Център,
ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 2
email: ytoneva@rivacredit.com
www.rivacredit.com
моб.:0895 66 21 57; 0895 75 50 76
тел.: 032 60 14 20
http://obiavidnes.com/obiava/79009/riva-kredit---byrzi-i-lesni-krediti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
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Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата 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/79008/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie
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Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
·
Грамматика
·

Фонетика

·

Практика речи

·

Чтение

·

Аудирование

При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
·
общий курс болгарского
·

курс делового болгарского

·

разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .

Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79007/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
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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/79006/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Превод и легализация на актове за раждане
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, 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/79005/prevod-i-legalizaciya-na-aktove-za-rajdane

"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/79004/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 !
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http://obiavidnes.com/obiava/79003/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

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/79002/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/79001/kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-vik-i-dovyrshitelni-raboti-na-niski-ceni

Ремонт на покриви-Ботевград
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/79000/remont-na-pokrivi-botevgrad

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
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GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/78999/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/78998/remont-na-pokrivi-sofiya

Сгъваема маса за лаптоп с вграден охладител E-table
Сгъваема маса за лаптоп с вграден охладител E-table!
В леглото, на двора, на терасата, в парка
Характеристики:
Съвместима с всеки модел лаптоп;
Размери в сгънато положение: 285х316х36 мм;
Височина от 200 до 310 мм - регулируеми крака;
Размери на плота: 560x316 мм;
Подложка за мишка;
Поставка за чаша, химикал или молив;
2 вентилатора;
USB кабел/ конектор
Тегло: 1.5 кг;
Поддържано тегло: 25 кг.

Описание:
Лека, сгъваема и се инсталира за секунди.
Здрава и стабилна.
Голяма работна площ.
Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптоп, за максимално удобство при работа.
Специален дизайн, предпазващ от прегряване на лаптопа с вградени вентилатори.
Поставка за чаша, химикал или молив.

www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/78997/sgyvaema-masa-za-laptop-s-vgraden-ohladitel-e-table

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.

Страница 94/98

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.04.2014

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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
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/77273/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв 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/76945/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

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/78996/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

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
http://obiavidnes.com/obiava/78994/prodava-kyshta-s-dvorno-myasto

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ТОП ОФЕРТА №1-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС-СЪДРУЖИЕ!!!

Страница 95/98

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.04.2014

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
• 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

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

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
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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/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 !
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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/78984/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav
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