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Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Подробности, филмчета, както и
друга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/80081/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

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/80011/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv--pazardjik-haskovo

Gigabyte H61M-HD2
Gigabyte H61M-HD2, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI & DVI, SB7.1, Lan1000, 4x SATA2, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79880/gigabyte-h61m-hd2

Gigabyte H61M-USB3H
Gigabyte H61M-USB3H, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, HDMI & DVI, SB7.1, Lan1000, 4x SATA2, 2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79878/gigabyte-h61m-usb3h

Bootcamp.bg – фитнес тренировки на открито
Bootcamp.bg предлага фитнес тренировки в паркове и градини. Независимо дали сте отегчени от тренировките ви във
фитнес залата, или просто търсите нов, успешен и забавен начин да спортувате, да подобрите формата си или да
отслабнете, ние можем да Ви помогнем!
Нашите тренировки са фантастичен начин да влезнете във форма и да свалите килограми без да трябва да посещавате
някоя тъмна, задушна и пренаселена зала. Не всеки обича да ходи на фитнес и това е една от причините много хора да
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избират Bootcamp тренировките. Това и разбира се, желанието им да стопят ненужната мазнина и да изглеждат
по-добре!
http://obiavidnes.com/obiava/80204/bootcampbg--fitnes-trenirovki-na-otkrito

Gigabyte H77M-D3H
Gigabyte H77M-D3H, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0(CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2x
USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79877/gigabyte-h77m-d3h

Gigabyte H81M-H
Gigabyte H81M-H, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E (HDMI 1.4a), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79876/gigabyte-h81m-h

Gigabyte J1800N-D2H
Gigabyte J1800N-D2H, вграден двуядрен Celeron J1800 2.41/2.58GHz, So-DiMM DDR3/L, PCI-E x1, mini PCI-E x1, HDMI,
SB7.1, Lan1000, 2x SATA2, USB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/79875/gigabyte-j1800n-d2h

11.6" (29.46 cm) Acer C720 Chromebook (NX.SHEEH.001)
11.6" (29.46 cm) Acer C720 Chromebook (NX.SHEEH.001), Granite Gray, двуядрен Intel® Celeron™ 2955M 1.4 GHz, HD LED
Display (HDMI), 2GB, 16GB SSD, USB3.0, Chrome OS, 1.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79874/116-2946-cm-acer-c720-chromebook-nxsheeh001

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/80203/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/80202/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

11.6" (29.46 cm) ACER TravelMate B113-M-33214G50akk V2
11.6" (29.46 cm) ACER TravelMate B113-M-33214G50akk V2, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.8GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, USB3.0, Linux, 1.38kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79872/116-2946-cm-acer-travelmate-b113-m-33214g50akk-v2
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Изкопни услуги със самосвали, мини багери и бобкат
Транспортни услуги със самосвал от 3,5 до 5т. Доставка на всякакви видове строителни материали, пясък, филц,
дренажен камък, скална маса, земновлажен бетон, пернишки и домбаски въглища, въглища на чували , дърва и др.
Извозване и доставка на земни маси. Легално извозване на строителни и битови отпадъци. Къртене и чистене на бетон,
тухли, теракот, фаянс и др. Услуги с минифадрома бобкат753 и минибагер: Товарене, насипи, подравняване, изкопи,
снегопочистване,ВИК,основи за огради,канали,септични ями,дренажи,насипване с инертни материали и др
http://obiavidnes.com/obiava/80201/izkopni-uslugi-sys-samosvali-mini-bageri-i-bobkat

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E1-572G (NX.MJREX.019)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E1-572G (NX.MJREX.019), Iron, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, FULL HD
LED Display & AMD Radeon™ R7 M265 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79869/156-3962-cm-acer-aspire-e1-572g-nxmjrex019

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCEEX.010)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCEEX.010), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, IPS панел, FULL
HD LED Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79864/156-3962-cm-acer-aspire-v5-573g-nxmceex010

15.6" (39.62 cm) ACER E1-522 (NX.M81EX.129)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-522 (NX.M81EX.129), черен, четириядрен AMD E2-3800 1.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79863/156-3962-cm-acer-e1-522-nxm81ex129

15.6" (39.62 cm) ACER E1-522 (NX.M81EX.131)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-522 (NX.M81EX.131), черен, четириядрен AMD A6-5200 2GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
1000GB, USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79860/156-3962-cm-acer-e1-522-nxm81ex131

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД 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 !
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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
noveconsultvt.blogspot.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/80200/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-z

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.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/80199/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o
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КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.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/80198/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
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,
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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
noveconsultvt.blogspot.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/80197/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

15.6" (39.62 cm) ACER V5-572-21174GTamm
15.6" (39.62 cm) ACER V5-572-21174GTamm, Champagne, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Windows 8, 2.0kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/79859/156-3962-cm-acer-v5-572-21174gtamm

Слушалки Nokia 8600 USB / Earphones
Слушалки Nokia 8600 USB / Earphones
http://obiavidnes.com/obiava/79858/slushalki-nokia-8600-usb--earphones

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/80196/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/80195/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/80194/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки OVLENG X-13 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
Слушалки OVLENG X-13 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
http://obiavidnes.com/obiava/79857/slushalki-ovleng-x-13-za-mobilni-telefoni-s-mikrofon-onoff-

КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510
КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510,Черен - P№80C2SK0 - Заб.:2.5K
http://obiavidnes.com/obiava/79856/kaseta-za-lexmark-cx310410510

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT GROUP-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме ви от юридическа и финансова отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел 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.
Цената която заплащате за услугите ни е по договаряне?
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80193/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya
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КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме ви от юридическа и финансова отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел 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.
Цената която заплащате за услугите ни е по договаряне?
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80192/kupuvame-biznes-investconsult-group

Паста за зъби от Amway - Glister.
Паста за зъби от Amway - Glister
Пастата Glister на Amway съдържа патентованата от Acces Business Group почистваща съставка Sylodent silika, която
ефективно противодейства на оцветяването по зъбите и ги почиства до блясък.
Тя избелва зъбите, премахва плаката, ефикасно се бори против увреждането на зъбите от кариеси.
Деликатно почиства. Освежава дъха с ментовия си вкус.
Освен това изчиства зъбите до блясък, без да уврежда емайла. Избелва ги, но не променя естествения им цвят.
Премахва оцветяването, предизвикано от кафе, чай, никотин.
Спира кървенето на венците и намалява възможността за заболявания включително и развитието на парадонтоза.
При двукратна употреба на ден опаковката е достатъчна за 1 човек за 4 месеца.
Употреба: Силно концентрираната формула и активното действие на пастата налагат употребата й в изключително
минимални количества. По грахово зърно на измиване, а за децата над 6 години по половин грахово зърно.
Продукти Glister :
Паста за зъби 50 гр. - 5 лв.
Паста за зъби 150 гр. – 11 лв.
Четка за зъби 5 лв.
Детска четка 5 лв.
Конец за зъби 10 лв.
Спрей за приятен свеж дъх - 12 лв.
Анти бактериална Течност Концентрат 19 лв.
Иванка Пенева
0899 942 557
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http://megashop-bg.info
Разнообразни месечни промоции !
http://obiavidnes.com/obiava/80191/pasta-za-zybi-ot-amway---glister

Джобни Печати.eu
Сигурно търсите бързо да намерите опитен доставчик за изработка на дизайнерски печати? Http://печати.Eu предлага
широко разнообразие от търсените печати.
http://obiavidnes.com/obiava/80190/djobni-pechatieu

APU Athlon X4 5150 четири-ядрен (1.6GHz
APU Athlon X4 5150 четири-ядрен (1.6GHz, 2MB L2, AMD HD 8400 GPU, 25W, AM1) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/80189/apu-athlon-x4-5150-chetiri-yadren-16ghz

APU Athlon X4 5350 четири-ядрен (2.05GHz
APU Athlon X4 5350 четири-ядрен (2.05GHz, 2MB L2, AMD HD 8400 GPU, 25W, AM1) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/80028/apu-athlon-x4-5350-chetiri-yadren-205ghz

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735 -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц дограма и
врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството, започване
веднага,часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/80188/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

APU Sempron X2 2650 дву-ядрен (1.45GHz
APU Sempron X2 2650 дву-ядрен (1.45GHz, 1MB L2, AMD HD 8240 GPU, 25W, AM1) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/80027/apu-sempron-x2-2650-dvu-yadren-145ghz

APU Sempron X4 3850 четири-ядрен (1.3GHz
APU Sempron X4 3850 четири-ядрен (1.3GHz, 2MB L2, AMD HD 8280 GPU, 25W, AM1) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/80026/apu-sempron-x4-3850-chetiri-yadren-13ghz

ASRock AM1B-ITX
ASRock AM1B-ITX, AM1, DDR3, PCI-E (HDMI & DVI), SB5.1, Lan1000, 4x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/80025/asrock-am1b-itx

ASRock AM1B-M
ASRock AM1B-M, AM1, DDR3, PCI-E (DSub), SB5.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/80024/asrock-am1b-m

GF GTX 750 StormX
GF GTX 750 StormX, 2GB Palit, PCI-E, GDDR5, 128-bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/80023/gf-gtx-750-stormx

GF GTX 780 Ti JETSTREAM
GF GTX 780 Ti JETSTREAM, 3GB Palit, PCI-E 3.0, GDDR5, 384-bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
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http://obiavidnes.com/obiava/80022/gf-gtx-780-ti-jetstream

ATI R9 290
ATI R9 290, 4GB, Sapphire Vapor-X TRI-X, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/80019/ati-r9-290

ИСКАМ ПРОСТО ЧАС ЛЮБОВ,ЩЕ ОТКЛИКНЕШ ЛИ НА МОЯ ЗОВ? GSM: 090 363 049
ИСКАМ ПРОСТО ЧАС ЛЮБОВ,ЩЕ ОТКЛИКНЕШ ЛИ НА МОЯ ЗОВ? GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/80187/iskam-prosto-chas-lyubovshte-otkliknesh-li-na-moya-zov--gsm-090-363-049

ТЯЛО ЗА ГРЯХ,ПОРОЧНИ МИСЛИ ПРОВОКИРА GSM:0900 630 23
ТЯЛО ЗА ГРЯХ,ПОРОЧНИ МИСЛИ ПРОВОКИРА GSM:0900 630 23
http://obiavidnes.com/obiava/80186/tyalo-za-gryahporochni-misli-provokira-gsm0900-630-23

ОМАГЬОСВАМ ТЕ ИЗЦЯЛО,СЯКАШ ВРЕМЕТО Е СПРЯЛО GSM: 090 363 049
ОМАГЬОСВАМ ТЕ ИЗЦЯЛО,СЯКАШ ВРЕМЕТО Е СПРЯЛО GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/80185/omagyosvam-te-izcyalosyakash-vremeto-e-spryalo--gsm-090-363-049

14" (35.56 cm) DELL Latitude 3440 (DELL01532)
14" (35.56 cm) DELL Latitude 3440 (DELL01532), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD+ LED Display & GeForce
GT 740M 2GB, 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.1kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80018/14-3556-cm-dell-latitude-3440-dell01532

ИСКАМ ТЕ МОМЕНТАЛНО ДОРИ ДА Е ФАТАЛНО изпрати SMS с текст FATALNA до номер
191999
ИСКАМ ТЕ МОМЕНТАЛНО ДОРИ ДА Е ФАТАЛНО изпрати SMS с текст FATALNA до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/80184/iskam-te-momentalno-dori-da-e-fatalno-izprati-sms-s-tekst-fatalna-do-nomer-19199

НЕ ИГРАЯ ПО ПРАВИЛАТА,ЗА ДА МИ Е ИНТЕРЕСНА ИГРАТА GSM:0900 630 23
НЕ ИГРАЯ ПО ПРАВИЛАТА,ЗА ДА МИ Е ИНТЕРЕСНА ИГРАТА GSM:0900 630 23
http://obiavidnes.com/obiava/80183/ne-igraya-po-pravilataza-da-mi-e-interesna-igrata--gsm0900-630-23

БЪРЗО И ЕФЕКТНО,ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАШ С МЕН ПЕРФЕКТНО GSM: 090 363 034
БЪРЗО И ЕФЕКТНО,ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАШ С МЕН ПЕРФЕКТНО GSM: 090 363 034
http://obiavidnes.com/obiava/80182/byrzo-i-efektnoshte-se-pochuvstvash-s-men-perfektno-gsm-090-363-034

НЕ ГЛЕДАЙ САМО ФОРМАТА ОВАЛНА,ЖЕНАТА ТРЯБВА ДА Е НАТУРАЛНА GSM: 090 363
049
НЕ ГЛЕДАЙ САМО ФОРМАТА ОВАЛНА,ЖЕНАТА ТРЯБВА ДА Е НАТУРАЛНА GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/80181/ne-gleday-samo-formata-ovalnajenata-tryabva-da-e-naturalna-gsm-090-363-049

14" (35.56 cm) DELL Latitude 3440 (DELL01533)
14" (35.56 cm) DELL Latitude 3440 (DELL01533), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD+ LED Display, 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.1kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80016/14-3556-cm-dell-latitude-3440-dell01533
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14" (35.56 cm) DELL Latitude 3440 (DELL01534)
14" (35.56 cm) DELL Latitude 3440 (DELL01534), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD+ LED Display & GeForce
GT 740M 2GB, 6GB, 750GB, 2x USB3.0, Linux, 2.1kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80015/14-3556-cm-dell-latitude-3440-dell01534

Евтина квартира на море в Поморие
Предлагам стаи под наем през лятото,на 50 метра от плажа в стария град Поморие и 200 метра от центъра.
Всяка стая има собствен балкон,ТВ с кабелна,интернет,вентилатор,ел. кана.
На две стаи обща баня с тоалетна.
Цени- от 10 до 16 лв. нощувка
До 23.06 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин , 0888460142 ,kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/80180/evtina-kvartira-na-more-v-pomorie

14" (35.56 cm) DELL Vostro 5470 (5397063477432) Graphite Silver
14" (35.56 cm) DELL Vostro 5470 (5397063477432) Graphite Silver, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display
& GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 1.53kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80014/14-3556-cm-dell-vostro-5470-5397063477432-graphite-silver

14" (35.56 cm) DELL Vostro 5470 (5397063477449) Graphite Silver
14" (35.56 cm) DELL Vostro 5470 (5397063477449) Graphite Silver, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED
Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 1.53kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80005/14-3556-cm-dell-vostro-5470-5397063477449-graphite-silver

Паста за зъби от Amway - Glister.
Паста за зъби от Amway - Glister
Пастата Glister на Amway съдържа патентованата от Acces Business Group почистваща съставка Sylodent silika, която
ефективно противодейства на оцветяването по зъбите и ги почиства до блясък.
Тя избелва зъбите, премахва плаката, ефикасно се бори против увреждането на зъбите от кариеси.
Деликатно почиства. Освежава дъха с ментовия си вкус.
Освен това изчиства зъбите до блясък, без да уврежда емайла. Избелва ги, но не променя естествения им цвят.
Премахва оцветяването, предизвикано от кафе, чай, никотин.
Спира кървенето на венците и намалява възможността за заболявания включително и развитието на парадонтоза.
При двукратна употреба на ден опаковката е достатъчна за 1 човек за 4 месеца.
Употреба: Силно концентрираната формула и активното действие на пастата налагат употребата й в изключително
минимални количества. По грахово зърно на измиване, а за децата над 6 години по половин грахово зърно.
Продукти Glister :
Паста за зъби 50 гр. - 5 лв.
Паста за зъби 150 гр. – 11 лв.
Четка за зъби 5 лв.
Детска четка 5 лв.
Конец за зъби 10 лв.
Спрей за приятен свеж дъх - 12 лв.
Анти бактериална Течност Концентрат 19 лв.
Иванка Пенева
0899 942 557
http://megashop-bg.info
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Разнообразни месечни промоции !
http://obiavidnes.com/obiava/80179/pasta-za-zybi-ot-amway---glister

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063477265)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063477265), двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80004/156-3962-cm-dell-inspiron-3521-5397063477265

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063477234)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063477234), двуядрен Intel® Celeron™ 2955M 1.4 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 320GB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79998/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063477234

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/80178/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/80177/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80176/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/80175/sigurna-rabota

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
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аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/80174/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!
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http://obiavidnes.com/obiava/80173/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063477289)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063477289), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8670M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79995/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063477289

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/80172/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063477296)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063477296), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8850M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79991/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063477296

15.6" (39.62 cm) DELL Latitude 3540 (CA004L35406EM)
15.6" (39.62 cm) DELL Latitude 3540 (CA004L35406EM), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display, 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 2.2kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79987/156-3962-cm-dell-latitude-3540-ca004l35406em

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7737 (5397063477425) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U
1.8/3.0 GHz
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7737 (5397063477425) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен FULL
HD LED Display & GeForce GT 750M 2GB DDR5 (HDMI), 16GB, 8GB SSD & 1TB HDD, 4x USB3.0, Windows8.1, 3.29kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79959/173-4394-cm-dell-inspiron-7737-5397063477425-dvuyadren-haswell-intel-core

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ личен заем КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА
Аз съм Марша Goodman, и аз съм Ипотечен кредит Officer ангажира да
помага на всички мои клиенти напълно проучи възможностите им жилищния кредит и
се чувстват уверени за своите избори. В моите 35 години опит
работа с програми на достъпни жилища за подпомагане на трети страни,
конвенционална, отговаряща и "джъмбо заеми", държавни заеми, дом
капиталови кредитни линии и инвеститорите в недвижими имоти заеми и повече, аз съм
били в състояние да споделя моите знания от ипотечната индустрия и
особено на пазара Peartrees City. Моят сайт предлага ресурси и
калкулатори за ваше удобство, а аз съм на разположение, за да ви помогне при
всяка точка по пътя към срещата си
начало заем goals.Email Us: fasterloanservice@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/80171/nie-predlagame-lichen-zaem-kandidatstvayte-sega

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ личен заем КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА
Аз съм Марша Goodman, и аз съм Ипотечен кредит Officer ангажира да
помага на всички мои клиенти напълно проучи възможностите им жилищния кредит и
се чувстват уверени за своите избори. В моите 35 години опит
работа с програми на достъпни жилища за подпомагане на трети страни,
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конвенционална, отговаряща и "джъмбо заеми", държавни заеми, дом
капиталови кредитни линии и инвеститорите в недвижими имоти заеми и повече, аз съм
били в състояние да споделя моите знания от ипотечната индустрия и
особено на пазара Peartrees City. Моят сайт предлага ресурси и
калкулатори за ваше удобство, а аз съм на разположение, за да ви помогне при
всяка точка по пътя към срещата си
начало заем goals.Email Us: fasterloanservice@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/80170/nie-predlagame-lichen-zaem-kandidatstvayte-sega

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/80169/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/80168/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

ние предлагаме всички видове на заем прилагат сега
Вие сте в търсене на по-добра репутация заемодателя, уморени от отхвърляне банки и ипотечни, вие сте уморени от
търсене за финансиране за вашия бизнес, или сте финансово притеснен, че не може да изплати своите дългове и сметки,
Смятате ли, че тази финансова помощ? ако не сега побързайте и вземете гарантиран необезпечен кредит Днес се
свържете с нас чрез имейл-fasterloanservice@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/80167/nie-predlagame-vsichki-vidove-na-zaem-prilagat-sega

Детоксикатор ПЛЮС подарък електрод
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана среда. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/80166/detoksikator-plyus-podaryk-elektrod

Бидета - различни модели от ТехноМаг
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи - приятен италиански дизайн с елегантна и удобна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
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тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/80165/bideta---razlichni-modeli-ot-tehnomag

Въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/80164/vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-vyzduh-i-voda

За чист въздух у дома
Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1" – С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно
отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали, алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени
жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор,
йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/80163/za-chist-vyzduh-u-doma

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+" с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+" Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за
подобряване състоянието при повече от 100 труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и
много други положителни ефекти за човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита
срещу повече от 700 вида вируси и бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на
планетата. Предлагаме многофункционален уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на
отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна обработка и структуриране на водата за постигане на максимален
биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за
по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура; гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане
на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти
www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/80162/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101-s-bezplatna-dostavka

Уред за Сребърна вода
Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+" Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за
подобряване състоянието при повече от 100 труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и
много други положителни ефекти за човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита
срещу повече от 700 вида вируси и бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на
планетата. Предлагаме многофункционален уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на
отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна обработка и структуриране на водата за постигане на максимален
биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за
по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура; гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане
на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти
www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/80161/ured-za-srebyrna-voda

Страница 16/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.04.2014

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/80160/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/80159/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Eнергиен алкален нано-стик за вода
Този джобен алкален нано стик (известен още като диетичен, или йонизиращ, или турмалинов воден стик), може да
промени всяка чешмяна или бутилирана вода в здравословна питейна вода с качества на естествена изключително
полезна за организма минерална вода – антиоксидант с висок PH, с по-малки и лесно усвоими биомолекули, с повишено
съдържание на кислород алкална вода за пиене. Пречиства, алкализира и създава водородно наситена антиоксидантна
вода директно във Вашата бутилка или чаша само за няколко минути! Помага за нормализиране на алкално-киселинния
PH-баланс в организма Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504,
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/80158/energien-alkalen-nano-stik-za-voda

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира,пречиства, минерализира, йонизира и алкализира водата
по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с доказано полезно ободряващо и
оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното функциониране на човешкия
организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода която е достатъчно чиста или
правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за броени минути ни осигурява
чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се предоставя възможност да
бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и дълголетие на организма си,
да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс! Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/80157/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/80156/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

15.5" (39.37 cm) Lenovo ThinkPad T540p (MTM20BF002M)
15.5" (39.37 cm) Lenovo ThinkPad T540p (MTM20BF002M), двуядрен Haswell Core i7 4600M 2.9/3.6 GHz, IPS панел, 3K
Display & GeForce GT 730M 1GB (miniDP), 8GB, 256GB SSD, WiFi 802.11ac, fingerprint, 4x USB3.0, Windows8 Pro, 2.49kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79955/155-3937-cm-lenovo-thinkpad-t540p-mtm20bf002m
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15.6" (39.62 cm) Lenovo B5400 (59411515)
15.6" (39.62 cm) Lenovo B5400 (59411515), черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display & GeForce
GT 820M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingerprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.34kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79954/156-3962-cm-lenovo-b5400-59411515

Превод и легализация на документи
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/80155/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

15.6" (39.62 cm) Lenovo M5400 (59410389)
15.6" (39.62 cm) Lenovo M5400 (59410389), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display & GeForce GT
740M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, fingeprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.46kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79952/156-3962-cm-lenovo-m5400-59410389

15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad T540p (MTM20BE0042)
15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad T540p (MTM20BE0042), двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display
(miniDP), 4GB, 500GB, WiFi 802.11ac, fingerprint, 4x USB3.0, Windows7/8 Pro, 2.49kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79951/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-t540p-mtm20be0042

15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad T540p (MTM20BE004B)
15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad T540p (MTM20BE004B), четириядрен Haswell Core i7 4800MQ 2.7/3.7 GHz, IPS панел, 3K
Display & GeForce GT 730M 1GB (miniDP), 8GB, 512GB SSD, WiFi 802.11ac, fingerprint, 4x USB3.0, Windows7/8 Pro, 2.49kg,
3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79950/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-t540p-mtm20be004b

160GB Seagate DB35 7200.2
160GB Seagate DB35 7200.2, refurbished, IDE, 7200rpm, 2MB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/80078/160gb-seagate-db35-72002

500GB WD Re
500GB WD Re, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/80076/500gb-wd-re

16GB microSDHC
16GB microSDHC, Samsung +SD адаптер, Class6, водоустойчива, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80064/16gb-microsdhc

32GB microSDHC
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32GB microSDHC, Samsung +SD адаптер, Class6, водоустойчива, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80062/32gb-microsdhc

64GB microSDXC
64GB microSDXC, Samsung EVO +SD адаптер, UHS-1, Class10, водоустойчива, 10г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80052/64gb-microsdxc

64GB microSDXC
64GB microSDXC, Samsung PRO +SD адаптер, UHS-1, Class10, водоустойчива, 10г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80045/64gb-microsdxc

8GB microSDHC
8GB microSDHC, Samsung +SD адаптер, Class6, водоустойчива, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80038/8gb-microsdhc

Logitech Desktop MK120
Logitech Desktop MK120, refurbished, комплект клавиатура & мишка, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/80034/logitech-desktop-mk120

11.6" (29.46 cm) Acer Ultrabook S7-191-33214G12Ass +подарък чанта & безжична мишка
11.6" (29.46 cm) Acer Ultrabook S7-191-33214G12Ass +подарък чанта & безжична мишка, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U
1.80 GHz, сензорен IPS панел, FULL HD LED Display (microHDMI), 4GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8.1, 1.0kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80032/116-2946-cm-acer-ultrabook-s7-191-33214g12ass-podaryk-chanta--bezjichna-mish

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G1 (E9Y20EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G1 (E9Y20EA), +подарък чанта, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED
Display (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.26kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80031/156-3962-cm-hp-probook-450-g1-e9y20ea

15.6" (39.62 cm) Lenovo S500 Touch (59392348)
15.6" (39.62 cm) Lenovo S500 Touch (59392348), двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80 GHz, сензорен HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Windows8, 2.3kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80030/156-3962-cm-lenovo-s500-touch-59392348

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
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
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http://obiavidnes.com/obiava/80154/remont-na-pokrivi-sofiya

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
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/80153/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-Разград
.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
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/80152/remont-na-pokrivi-razgrad

11.6" (29.46 cm) Lenovo ThinkPad Helix (N3Z6NBM) таблет +докинг станция
11.6" (29.46 cm) Lenovo ThinkPad Helix (N3Z6NBM) таблет +докинг станция, сензорен мулти-тъч IPS екран, FULL HD
(miniDP), двуядрен Intel Core i5 3337U 1.8/2.7 GHz, 4GB RAM, 128GB SSD, 2x камера, Windows 8 Pro, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/80029/116-2946-cm-lenovo-thinkpad-helix-n3z6nbm-tablet-doking-stanciya

0895 34 92 38 Груб строеж - Покриви и РЕМОНТИ до Ключ
Ние изпълняваме строително-монтажни работи в Жилищното, Промишленото и Гражданско строителство.
Реконструкция и модернизация.
Текуща поддръжка и ремонт.
Строителни консултации .
Със опита който сме придобили през годините,ние сме компетентни в следните дейности
Груб строеж - кофраж армировка бетон зидария дренаж.
Ремонти- Шпакловка,Фаянс-теракота,Боя,Ламинат,Замазка,Ел-инсталации,Вик,Венециански мазилки,Кнаув,Вътрешни
изолации.
Покриви,Покривни конструкции с гаранция,Беседки,Навеси,Усвояване на тераси,Тавански помещения,
Външни работи
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Огради- Бетонни, Тухлени, Каменни, Подпорни стени, Басейни, Топло и Хидройзолация с гаранция . полагане на тротоарни
плочки, бордюри, облицовки с камък и други.
Гарантирано качество на разумни цени.
ДОГОВОР, който може да бъде нотариално заверен!
Ако залагате на качествено извършена работа от професионалисти потърсете ни.
Къща не се прави всеки ден, а един път в живота! тел. 0895 349 238 Ангел
http://obiavidnes.com/obiava/80151/0895-34-92-38--grub-stroej----pokrivi-i-remonti--do-klyuch

Фотоапарат Nikon Coolpix L29 +зарядно у-во Varta & 2 батерии + калъф
Фотоапарат Nikon Coolpix L29 +зарядно у-во Varta & 2 батерии + калъф, черен/сребрист/червен/лилав, 16.1Mpix,
5xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран, поддържа SDHC/SDXC, 2xAA батерии
http://obiavidnes.com/obiava/80150/fotoaparat-nikon-coolpix-l29-zaryadno-u-vo-varta--2-baterii--kalyf

Фотоапарат Nikon Coolpix L330
Фотоапарат Nikon Coolpix L330, черен, 20.2Mpix, 26xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC/SDXC
http://obiavidnes.com/obiava/80149/fotoaparat-nikon-coolpix-l330

Въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/80148/vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-vyzduh-i-voda

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/80147/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Детоксикатори
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана среда. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/80146/detoksikatori

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
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подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/80145/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при поръчка на 30 и повече броя!
http://obiavidnes.com/obiava/80144/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/80143/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Алкохолни тестери (дрегери)
Алкохолен тестер (дрегер) – Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с
ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/80142/alkoholni-testeri-dregeri

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+" с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/80141/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101-s-bezplatna-dostavka

Eнергиен алкален нано-стик за вода
Този джобен алкален нано стик (известен още като диетичен, или йонизиращ, или турмалинов воден стик), може да
промени всяка чешмяна или бутилирана вода в здравословна питейна вода с качества на естествена изключително
полезна за организма минерална вода – антиоксидант с висок PH, с по-малки и лесно усвоими биомолекули, с повишено
съдържание на кислород алкална вода за пиене. Пречиства, алкализира и създава водородно наситена антиоксидантна
вода директно във Вашата бутилка или чаша само за няколко минути! Помага за нормализиране на алкално-киселинния
PH-баланс в организма Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504,
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/80140/energien-alkalen-nano-stik-za-voda

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна алкална нано чаша Наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира,пречиства, минерализира,
йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с доказано
полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/80139/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/80138/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Български хостинг
Заповядайте и изберете своя промокод сега. Ние представляваме българските хостинг компании и разполагаме с
подробен списък на тях. Специалните оферти за валидни, както за родни, така и за чужди компании. Очакваме ви!.
Усъвършенствай бизнеса си!
http://obiavidnes.com/obiava/80137/bylgarski-hosting

Mасажна кушетка
Mасажна кушетка
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен,лилав,бордо,бежав )
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.Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио
винил.Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции
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Описание на кушетката;
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 Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Цената на кушетката 285лв

Доставка до адрес -18 лв

Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80136/masajna-kushetka

Фотоапарат Nikon Coolpix L830
Фотоапарат Nikon Coolpix L830, червен/лилав, 16Mpix, 34xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC/SDXC,
microHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/80135/fotoaparat-nikon-coolpix-l830

Мотофреза ZS-500
Двигател: Бензинов 7 к.с.
Общо тегло: 46/60(kg)
Ширина на фрезоване: 1000(мм)
Дълбочина на фрезоване: min. 150мм, max. 300-350(мм)
Предавки: 0,1,2,-1
Тип редуктор: Маслен
Обем на маслото в скоростите: 0.950(L)
Обем на цилиндъра: 208 куб. см.
Степен на сгъстяване: 8.5:1
Обем на резервоара: 3.2 л
Минимална консумация на гориво: 313 мл. / киловат час
Обем на маслото в двигателя: 0.6 L
Звуково налягане (ISO 5131): 83 dB (A)
Вибрации на кормилото: 14 m /s2 / 3315 rpm
Включен инвентар:
1. Фрезови тела /фреза/
2. Гуми с полуоски
3. Браздир
http://obiavidnes.com/obiava/80134/motofreza-zs-500

TOEFL, SAT и IELTS- курсове в България/Изпитен център
Една от най-добрите езикови школи с дългогодишен опит в подготовката за изпита IELTS, TOEFL iBT, SAT
Курсовете за подготовка на TOEFL се провеждат целогодишно. Нивото се определя с входящ тест, който е безплатен и
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може да се направи всеки делничен ден от 09. 30 до 16. 00 часа в приемната. Университети, които предлагат програми
на английски език, изискват резултати от международно признатият изпит IELTS или TOEFL. Валидността и на двата
изпита е 2 години.
Фондацията е изпитен център.
ТOEFL проверява езиковите ви умения и се състои от 4 части:
Listening (слушане)
Speaking (говорене)
Reading (четене)
Writing (писане)
Оценяването се извършва по точкова система, като максималният брой точки е 120. Тестът е с валидност 2 годин
SAT I
ФОНДАЦИЯТА Е ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА В СОФИЯ.
Преподаватели от СУ и УНСС
Курсовете за подготовка на SAT I са 74 уч. ч. Подготовката включва 46 уч. ч. – Verbal и Writing и 28 уч. ч. - Mathematics.
По време на курса се усвоява значителна част от необходимата терминология и се изгражда правилен подход, нужен за
успешното полагане на изпитите и достигане на желаните високи резултати. В последните две занимания на курса се
работят примерни тестове в близка до изпитната среда.
Валидност на изпита 3 години.
IELTS
Курсовете за подготовка на IELTS са с продължителност 63 уч. ч. .
Необходимо е всеки курсист да направи тест за определяне на нивото на владеене на езика. Тестът е безплатен и може
да се направи всеки делничен ден от 09. 30 до 16. 30 ч. в приемната на Образователни перспективи към мф "Св. св. Кирил
и Методий" или да ни пишете на edperspectives@ , за да изпратим теста.
В процеса на обучение се използва набор материали от различни източници на издателствата Cambridge и Oxford.
Първата половина на курса въвежда последователно изпитните модули на теста – четене, слушане, говорене и писане,
като всеки от тях се упражнява многократно. Втората половина се концентрира изключително върху усъвършенстване
уменията на курсистите да постигнат максимални резултати при стриктно спазване на ограниченията във времето в
среда близка до изпитната. В рамките на курса на всяко учебно занимание се възлагат писмени задачи по формата на
изпита, след като предварително се разясняват критериите за оценка и се дават насоки за възможните подходи.
Говоренето се прави на място на всяко занятие, като покрива в цялост темите за устния изпит. Датите за провеждане
на курсовете са съобразени с изпитните дати.
Целогодишно курсове за Toefl, Sat I, Gre, Gmat, Cambridge Certificates, Ielts, Ilec, Бизнес Английски-BEC, Кандидат
-студентски курсове, подготовка за матура, общо езикови курсове по: английски, немски, испански, японски, френски и
руски. ,
Спестете време и средства като използвате нашите услуги, всичко на едно място!
* Регистриран UCAS център
* Регистрация за TOEFL, SAT, GRE-Subject, General, GMAT
* Оторизиран център за провеждане на SAT, TOEFL, GRE - Subject
* Изчерпателна информация за процедурата по кандидатстване в университети в Европа и САЩ и попълване на
документи
* Консултации
* Проверка на мотивационни и апликационни есета
Нашите консултанти предоставят изчерпателна информация за всяка една отделна стъпка от процеса на
кандидатстване и улесняват кандидатите в избор на подходящото учебно заведение в зависимост от индивидуалните
предпочитания. Учебният център е официален представител за България и партньор на учебни заведения в чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/80133/toefl-sat-i-ielts--kursove-v-bylgariyaizpiten-centyr

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,SAT ,CAE , CPE
Целогодишно предлагаме курсове за toefl, sat i и ii, gre, gmat, cambridge certificates, ielts, ilec, бизнес английски - bec,
кандидатстудентски курсове, подготовка за матура, общо езикови курсове за студенти и работещи по: английски,
немски, испански, японски, френски и руски език.
висше образование в чужбина
спестете време и средства като използвате нашите услуги, всичко на едно място!
* регистриран ucas център
* регистрация за toefl, sat, gre-subject, general, gmat
* оторизиран център за провеждане на sat, toefl, gre - subject
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* изчерпателна информация за процедурата по кандидатстване в университети в европа и сащ и попълване на документи
* консултации
* проверка на мотивационни и апликационни есета
образователните консултанти предоставят изчерпателна информация за всяка една отделна стъпка от процеса на
кандидатстване и улесняват кандидатите в избор на подходящото учебно заведение в зависимост от индивидуалните
предпочитания. учебният център е официален представител за българия и партньор на учебни заведения в чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/80132/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-sat-cae--cpe

Английски – А -2
Методий"

ниво/ Pre –intermediate/ - Международна Фондация "Св. Св. Кирил и

Английски език за ученици ,студенти и работещи по ситемата OUTCOMES на 5 нива.
Английски език - ниво А2 / Pre-Intermediate от 11.05 до 28.06 -съботно-неделен от 13.30
Курс по английски език - ниво В 2 от 11.05 до 28.06 -съботно-неделен от 13.30
-

Курс по немски език за начинаещи (A1) от 14.04 -от 18.30ч.

-

Курс по немски език -ниво А-2 от 15.04- вторник и четвъртък от 18.30ч.

Японски език- начинаещи от 24.04 от 18.00ч. и 26.04 –съботно-неделен курс
Испански език от 19.05 до 25.06 с Даниела Йорданова е бивш специализант в Университета Сантиаго де
Компостела, Испания и настоящ докторант по испанска литература в Университа на Кънектикът, САЩ.
Целогодишно предлагаме курсове за Toefl, SAT I, GRE, GMAT, Cambridge Certificates, IELTS, ILEC, Бизнес Английски-BEC,
Кандидатстудентски курсове, подготовка за матура, общо езикови курсове по: английски, немски, испански, японски,
френски и руски.
http://obiavidnes.com/obiava/80131/angliyski--a--2--nivo-pre-intermediate---mejdunarodna-fondaciya-sv-sv-kiri

Английски – D-2 ниво/ Pre –intermediate/ - Международна Фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Английски език за ученици ,студенти и работещи по ситемата OUTCOMES на 5 нива.
Английски език - ниво А2 / Pre-Intermediate от 11.05 до 28.06 -съботно-неделен от 13.30
Курс по английски език - ниво В 2 от 11.05 до 28.06 -съботно-неделен от 13.30
-

Курс по немски език за начинаещи (A1) от 14.04 -от 18.30ч.

-

Курс по немски език -ниво А-2 от 15.04- вторник и четвъртък от 18.30ч.

Японски език- начинаещи от 24.04 от 18.00ч. и 26.04 –съботно-неделен курс
Испански език от 19.05 до 25.06 с Даниела Йорданова е бивш специализант в Университета Сантиаго де
Компостела, Испания и настоящ докторант по испанска литература в Университа на Кънектикът, САЩ.
Целогодишно предлагаме курсове за Toefl, SAT I, GRE, GMAT, Cambridge Certificates, IELTS, ILEC, Бизнес Английски-BEC,
Кандидатстудентски курсове, подготовка за матура, общо езикови курсове по: английски, немски, испански, японски,
френски и руски.
http://obiavidnes.com/obiava/80130/angliyski--d-2--nivo-pre-intermediate---mejdunarodna-fondaciya-sv-sv-kiril

TOEFL, SAT, IELTS, CAE, CPE- интензивни курсове - лято 2014
TOEFL
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от 30. 06 до 11. 07 -с Брент Сандерс
от 14. 07 до 25. 07 -с Брент Сандерс
от 28. 07 до 08. 08
от 11. 08 до 22. 08 -с Брент Сандерс
от 25. 08 до 05. 09 -с Брент Сандерс
от 01. 09 до 12. 09
SAT
от 30. 06 до 13. 07
от 18. 08 до 31. 08
от 01. 09 до 14. 09
IELTS
от 30. 06 до 12. 07 за изпита 19. 07
от 14. 07 до 25. 07 за изпита 02. 08
от 01. 09 до 12. 09 за изпита 30. 09
CAMBRIDGE CERTIFICATES
от 07. 07 до 30. 07
от 04. 08 до 27. 08
Английски език
от 07. 07 до 30. 07
от 04. 08 до 29. 08
Една от най-добрите езикови школи с дългогодишен опит в подготовката за изпита IELTS, TOEFL iBT, SAT
Целогодишно курсове за Toefl, Sat I, Gre, Gmat, Cambridge Certificates, Ielts, Ilec, Бизнес Английски-BEC, Кандидат
-студентски курсове, подготовка за матура, общо езикови курсове по: английски, немски, испански, японски, френски и
руски.
http://obiavidnes.com/obiava/80129/toefl-sat-ielts-cae-cpe--intenzivni-kursove---lyato-2014

Английски за медици /English for Medical Purposes /
Присъствен курс с интензивна програма, която да позволи на медицински лица да общуват по-ефективно в работата си с
колеги и пациенти. Продължителност 60 уч. часа. Стартово равнище – В 2
Курсът English for Medical Purposes (Английски за медици) е предназначен за лекари, медицински сестри и други
професионалисти в областта на здравето, които искат да подобрят общуването си на английски в англоезично
медицинско обкръжение. Курсът ще подобри уменията за комуникиране, така че участниците да се явят на тест за
работа. Ще се подобрят уменията за разбиране и развиване на говорните умения, които се изискват, за да се общува с
пациенти на английски. Набляга се на устното общуване, за да обезпечат професионалистите да общуват ефективно,
надеждно и с пълен професионален капацитет с пациенти и колеги. Курсистите ще усвоят също така професионалния
разговорен език, който се използва с в медицинска среда.
Съдържание на курса:
* Медицинска терминология.
* Най-употребяваните съкращения в медицината
* Снемане на история на заболяването, разпитване за симптоми
* Даване на съвети, даване на разяснения и пояснения
*Как да говорим с пациентите с термини, които да разберат
* Описание на проблеми
* Преглеждане на пациент, перифразиране, обясняване, даване на инструкции
* Поведение при взаимодействието между медицинско лице и пациент
* Попълване на медицински документи
* Професионален език и идиоми
* Практически специализиран речник
* Преглед на граматиката
Полезният ефект от курса е:
*развитие на уменията за слушане (разбиране), говорене, четене и писане в медицински контекст
* развиване на разбирането на професионалния език и идиомите за медицински цели.
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* усвояване на функционален език при работа с пациенти
*развитие на граматическите умения и разширяване на речника
*увеличаване на между културното разбиране
* запознаване с начина на комуникация в медицински среди, говорещи английски и усвояване на техники и стратегии за
явяване на тест
http://obiavidnes.com/obiava/80128/angliyski-za-medici-english-for-medical-purposes-

Фотоапарат Nikon Coolpix S2800 черен/сребрист/червен/розов/лилав
Фотоапарат Nikon Coolpix S2800 черен/сребрист/червен/розов/лилав, 20.1Mpix, 5xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран,
поддържа SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/80127/fotoaparat-nikon-coolpix-s2800-cherensrebristchervenrozovlilav

TOEFL, SAT, IELTS, CAE, CPE- интензивни курсове - лято 2014
TOEFL
от 30. 06 до 11. 07 -с Брент Сандерс
от 14. 07 до 25. 07 -с Брент Сандерс
от 28. 07 до 08. 08
от 11. 08 до 22. 08 -с Брент Сандерс
от 25. 08 до 05. 09 -с Брент Сандерс
от 01. 09 до 12. 09
SAT
от 30. 06 до 13. 07
от 18. 08 до 31. 08
от 01. 09 до 14. 09
IELTS
от 30. 06 до 12. 07 за изпита 19. 07
от 14. 07 до 25. 07 за изпита 02. 08
от 01. 09 до 12. 09 за изпита 30. 09
CAMBRIDGE CERTIFICATES
от 07. 07 до 30. 07
от 04. 08 до 27. 08
Английски език
от 07. 07 до 30. 07
от 04. 08 до 29. 08
Една от най-добрите езикови школи с дългогодишен опит в подготовката за изпита IELTS, TOEFL iBT, SAT
Целогодишно курсове за Toefl, Sat I, Gre, Gmat, Cambridge Certificates, Ielts, Ilec, Бизнес Английски-BEC, Кандидат
-студентски курсове, подготовка за матура, общо езикови курсове по: английски, немски, испански, японски, френски и
руски.
http://obiavidnes.com/obiava/80126/toefl-sat-ielts-cae-cpe--intenzivni-kursove---lyato-2014

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.
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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/80125/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/80124/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.
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Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/80123/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/80122/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
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http://obiavidnes.com/obiava/80121/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/80120/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/80119/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Борман Комерс противопожарни врати
Заповядайте и вижте последните ни предложения на пожароустойчиви полски врати на изключителни цени,
сертифицирани по ISO 9001:2000 стандарт, Качествени изделия на перфектните за целта цени!
http://obiavidnes.com/obiava/80118/borman-komers-protivopojarni-vrati

Фотоапарат Nikon Coolpix S3600
Фотоапарат Nikon Coolpix S3600, черен/сребрист/червен/син/розов, 20.1Mpix, 8xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран ,
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поддържа SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/80117/fotoaparat-nikon-coolpix-s3600

Турски език – официални преводи и легализация на документи
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. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР 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/80116/turski-ezik--oficialni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

Фотоапарат Nikon Coolpix S5300
Фотоапарат Nikon Coolpix S5300, черен, 16Mpix, 8xOptical, 4xDigital zoom, WiFi 802.11n, 3" (7.62 cm) екран, поддържа
SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/80115/fotoaparat-nikon-coolpix-s5300

Фотоапарат Nikon Coolpix S6800
Фотоапарат Nikon Coolpix S6800, черен, 16Mpix, 12xOptical, 4xDigital zoom, WiFi 802.11n, 3" (7.62 cm) екран, поддържа
SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/80114/fotoaparat-nikon-coolpix-s6800

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/80113/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
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нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80112/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/80111/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80110/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Фотоапарат Olympus E-PL5 DZ Kit сребрист/бял +подарък 8GB SD карта & калъф
Фотоапарат Olympus E-PL5 DZ Kit сребрист/бял +подарък 8GB SD карта & калъф, (+обективи 14-42мм & 40-150мм),
D-SLR 16.1Mpix, 3" (7.62 cm) въртящ екран, microHDMI, ултразвуков прахозащитен филтър
http://obiavidnes.com/obiava/80109/fotoaparat-olympus-e-pl5-dz-kit-srebristbyal-podaryk-8gb-sd-karta--kalyf

Фотоапарат Olympus E-PL5 Kit сребрист/бял +подарък 8GB SD карта & кърпичка за почистване
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на обектива
Фотоапарат Olympus E-PL5 Kit сребрист/бял +подарък 8GB SD карта & кърпичка за почистване на обектива, (+обектив
14-42мм), D-SLR 16.1Mpix, 3" (7.62 cm) въртящ екран, microHDMI, ултразвуков прахозащитен филтър
http://obiavidnes.com/obiava/80108/fotoaparat-olympus-e-pl5-kit-srebristbyal-podaryk-8gb-sd-karta--kyrpichka-za-po

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/80107/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/80106/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/80105/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Фотоапарат Olympus E-PM2 DZ Kit черен/сребрист/бял +подарък 8GB SD карта & калъф
CaseLogic DCB-405
Фотоапарат Olympus E-PM2 DZ Kit черен/сребрист/бял +подарък 8GB SD карта & калъф CaseLogic DCB-405,
(+обективи 14-42мм & 40-150мм), D-SLR 16.1Mpix, 3" (7.62 cm) екран, microHDMI, ултразвуков прахозащитен филтър
http://obiavidnes.com/obiava/80104/fotoaparat-olympus-e-pm2-dz-kit-cherensrebristbyal-podaryk-8gb-sd-karta--kalyf

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77532/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg
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Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/76946/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

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

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
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.
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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

Организира два пъти месечно курсове за превоз на опасни товари – ADR.
ОБЛАСТЕН АВТО-МОТОКОМПЛЕКС “РОДЕО” СТ. ЗАГОРА
Организира два пъти месечно курсове за превоз на опасни товари – ADR. ЗА КОНТАКТИ: СТ. ЗАГОРА УЛ. ГЕН. ГУРКО
№84 АП.2 ТЕЛ. 042/600949: 0889821682.Цена; 160 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/80103/organizira-dva-pyti-mesechno-kursove-za-prevoz-na-opasni-tovari--adr

КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
ОБЛАСТЕН АВТО-МОТО КОМПЛЕКС “РОДЕО” СТ. ЗАГОРА.
-КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
-КУРСОВЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ЗА
ВОДАЧИ И КОНСУЛТАНТИ –ADR
-ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ
-АВТО-МОТОТЕХНИЧЕСКА КНИЖАРНИЦА
-ПОДГОТОВКА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕН ИЗПИТ
- ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
042\600 949 ; 0889821682
http://obiavidnes.com/obiava/80102/kursove-za-vodachi-na-mps

Предлага работа за млади инструктори
ОБЛАСТЕН АВТО МОТО КЛУБ “РОДЕО”-СТАРА ЗАГОРА
Предлага работа за млади инструктори / до 35г. с инструкторска правоспособност/ живеещи в Ст.Загора, Гълъбово,
Раднево, Чирпан, Нова Загора или Казанлък. 042/600949 ; 0889821682 ; 0896797952
http://obiavidnes.com/obiava/80101/predlaga-rabota-za-mladi-instruktori

Авто мото техническа книжарница “РОДЕО” предлага книги
Авто
мото
техническа
книжарница
“РОДЕО”
предлага
книги
и
CD
за
леки
и
товарни
автомобили,автобуси,мотоциклети,трактори,комбайни и др.Специализирана литература за автосервизи, която е на
български,руски или английски език.Доставката може да става и по пощата.042/600949; 0889821682
http://obiavidnes.com/obiava/80100/avto-moto-tehnicheska-knijarnica-rodeo-predlaga-knigi

Фотоапарат Olympus E-PM2 Kit черен/сребрист/бял +подарък чанта CaseLogic TBC-404
Фотоапарат Olympus E-PM2 Kit черен/сребрист/бял +подарък чанта CaseLogic TBC-404, (14-42мм f 3.5/5.6), D-SLR
16.1Mpix, 3" (7.62 cm) екран, microHDMI, ултразвуков прахозащитен филтър
http://obiavidnes.com/obiava/80099/fotoaparat-olympus-e-pm2-kit-cherensrebristbyal-podaryk-chanta-caselogic-tbc-404

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
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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/80098/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/80097/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/80096/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Терапевтичен апарат за дископатии
Терапевтичен апарат за дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
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средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehnoshopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80095/terapevtichen-aparat-za-diskopatii

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/80094/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Фотоапарат Olympus SH-50 +подарък 16GB SD карта & статив EX-macro
Фотоапарат Olympus SH-50 +подарък 16GB SD карта & статив EX-macro, черен/бял, 16Mpix, 24xOptical, 4xDigital zoom,
сензорен 3" (7.62 cm) екран, microHDMI изход, двоен стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/80093/fotoaparat-olympus-sh-50-podaryk-16gb-sd-karta--stativ-ex-macro

Климатици Fujitsu General от Еъркон системс ООД
Предвид топлата зима представете си какво лято ни очаква! Затова за да бъдете подготвени и за най-изненадващите и
неприятни жеги, вземете сега своя нов климатик Daikin - перфектното съчетание на качество и дизайн!
http://obiavidnes.com/obiava/80092/klimatici-fujitsu-general-ot-eyrkon-sistems-ood
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Фотоапарат Olympus SZ-16 черен/сребрист/бял +подарък 8GB SD карта
Фотоапарат Olympus SZ-16 черен/сребрист/бял +подарък 8GB SD карта, 16Mpix, 24xOptical, 4xDigital zoom, 3.0" (7.62 cm)
екран, microHDMI изход, двоен стабилизатор на изображението, поддържа SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/80091/fotoaparat-olympus-sz-16-cherensrebristbyal-podaryk-8gb-sd-karta

Маша и Медвед
Поради по-голямата популярност на руския сериал Маша и Медвед, ние изградихме нашия специализиран сайт изцяло
отдаден на любителите !
http://obiavidnes.com/obiava/80090/masha-i-medved

Фотоапарат Olympus TG-2 черен/червен +подарък 8GB SD карта
Фотоапарат Olympus TG-2 черен/червен +подарък 8GB SD карта, 12Mpix, 4xOptical, 4xDigital zoom, 3" (7.62 cm) OLED
екран, ударо,водо&студо-устойчив, microHDMI изход, стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/80089/fotoaparat-olympus-tg-2-cherencherven-podaryk-8gb-sd-karta

Фотоапарат Olympus XZ-10 черен/бял +подарък 8GB карта & твърд калъф
Фотоапарат Olympus XZ-10 черен/бял +подарък 8GB карта & твърд калъф, 12Mpix, 5xOptical zoom, 3" (7.62 cm) сензорен
екран, microHDMI изход, двоен стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/80088/fotoaparat-olympus-xz-10-cherenbyal-podaryk-8gb-karta--tvyrd-kalyf

10.1" (25.65 cm) Lenovo IdeaTab S6000 (59373790)
10.1" (25.65 cm) Lenovo IdeaTab S6000 (59373790), 3G, GPS, таблет, мултитъч IPS екран, четириядрен MediaTek MTK8125
1.2GHz, 1GB, 32GB eMMC, 802.11n, bluetooth, 2x camera, microHDMI, Android 4.2, 560g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/80087/101-2565-cm-lenovo-ideatab-s6000-59373790

Детективска Агенция Фокс Бургас-Разкриване на изневери, издирва лица, справки
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/80086/detektivska-agenciya-foks-burgas-razkrivane-na-izneveri-izdirva-lica-spravki

Алкомет
В леярен, валцов и пресов цех Алкомет с телефон 054 858 601 произвежда широка гама валцoвани и пресовани алуминиеви
продукти като студено валцовани листа, ленти и фолиа, лети плътни кръгли блокове. Адрес: гр. Шумен, Индустриална
зона II, www.alcomet.eu.
За поръчка на валцoвани и пресовани алуминиеви продукти като лята лента, навита на рула, елоксирани и боядисани
профили и листа ползвайте шуменската фирма Алкомет www.alcomet.eu. Български крупен производител на обработени
алуминиеви сплави. Контакти и запитвания: Индустриална зона II, 054 858 601.
http://obiavidnes.com/obiava/80085/alkomet

Александър
Фирма Александър ООД извършва търговия с прежда на едро и дребно. Преждите са с различен състав, подходящи за
плетене на ръка или кинкалерия. Разполагаме с едноцветни прежди, както и прежди в различни натурални и свежи
цветове. Познати на пазара наши марки са Александър, Мания, Романа, Деси и други. Държим наличност в складове и
магазини в София, Ямбол, Бургас и Кюстендил.
http://obiavidnes.com/obiava/80084/aleksandyr

Крес - Д- Казанлък
На адрес www.kres-d.com е представена фирма КРЕС Д. Тя е производител на хидравлични цилиндри - бутални до Ф250 и
плунжерни до Ф400. Има собствено производство на преси за запресоване на накрайници към хидравлични маркучи. Тел.:
0431 63 209
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/80083/kres---d--kazanlyk

Галея - Варна
За търговци на стоки за дома, играчки, декорация, перилни препарати и др. търсете склада на Галея www.galeya.bg. В
наличност изкуствени цветя, бижута, козметика, чадъри, портмонета. Координати: Варна , телефон 0894475888
http://obiavidnes.com/obiava/80082/galeya---varna

Цени интериорни врати София
Нови модели на интериорни врати на склад от фирма Борман Комерс. Ние ценим високото качество и вашите пари.
Предлагаме модели, които са произведени в заводите на Porta Doors – Полша, Classen – Полша/Германия, Erkado – Полша,
Solodoor- Чехия и Евростил – България.
http://obiavidnes.com/obiava/80080/ceni-interiorni-vrati-sofiya

Ecoteam
Екотим Инженеринг предлага изработване на висококачествени пречиствателни съоръжения за пречистване на вода.
Също така фирмата е специализирана и в изграждането на изгребни ями. Можете да се доверите на
професионалистите от Екотийм.
http://obiavidnes.com/obiava/80079/ecoteam

Реклама
Агенцията се занимава с външна и печатна реклама - графичен дизайн, изработка на стикери, менюта, визитки, покани,
поздравителни картички, табели, уникални тениски по ваш дизайн, надписи на витрини на магазини, заведения.

Страница 40/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.04.2014

http://obiavidnes.com/obiava/80077/reklama

Готова дипломна работа - религиозен туризъм
Продавам дипломна работа на тема „Религиозен туризъм в България”. Цена – по споразумение. Иванова - 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/80075/gotova-diplomna-rabota---religiozen-turizym

Дипломни работи, курсови работи, казуси - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/80074/diplomni-raboti-kursovi-raboti-kazusi---turizym

Продавам голдън ретривъри
Продавам хубави добре гледани голдън ретривъри- мъжки и женски.
Кученцата са родени на 27.03. 2014 г. Oбезпаразитени и ваксинирани са и се продават със здравна книжка.
Кученцата сe гледат в домашни условия и са здрави и жизнени.
Телефон за контакти - 0876670964 - Силвия, daneva78@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80073/prodavam-goldyn-retrivyri

АВТОМАТИЧЕН ПОВОД 5 м ЗА КУЧЕ ** от 38 на 18 лв.
АВТОМАТИЧЕН ПОВОД 5 м ЗА КУЧЕ
Най-подходящия повод за разходка на куче е автоматичния и с възможност за застопоряване на лентата на желаната
дължина.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- елегантен дизайн и удобна ръкохватка;
- атрактивни цветове на дръжката;
- дължина на лентата: 5 м;
- цвят на лентата: черен с широчина: 1 см.;
- застопоряване на лентата на желана дължина;
- телосложение на кучето: до 25 кг.;
- цвят: едноцветни и многоцветни;
- тегло: 200 грама
СУПЕР ЦЕНА: 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване
от офиса 3,80 лв., до адрес 5,70 лв. и получаване на
следващия ден,а до селища без офис на Еконт такса 6,90 лв.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/80072/avtomatichen-povod--5-m-za-kuche--ot-38-na-18-lv

Страница 41/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.04.2014

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/80071/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/80070/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/80069/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
3D проектиране 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/80068/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
3D проектиране 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/80067/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
3D проектиране 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/80066/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
3D проектиране 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/80065/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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ДР ГЕОРГИ ИВАНОВ НППДП
"СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ ИВАНОВИ осигурява най-съвременни методи за дентално лечение. За Вас се грижат
най-добрите специалисти. В кабинета на д-р Георги Иванов се прави професионално избелване на зъби, обтурации с
фотокомпозити и с глазйономерни цименти, кореново лечение, направа на мостове и корони, изработка на снемаеми
протези (плакови и силиконови), почистване на зъбен камък и полиране на зъби, орална и лицево-челюстна хирургия,
козметична стоматология. Приемаме и по Здравна каса. Адрес на кабинета: гр. София, ж.к Дружба, бл. 501, вх. 2, ет. 3,
ап. 9, 02/ 978 89 30, 0898/ 921 211, 0885/ 825 398.
"
http://obiavidnes.com/obiava/80063/dr-georgi-ivanov-nppdp

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
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/80061/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
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language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
·
Grammar
·

Phonetic

·

Speaking

·

Reading

·

Listening

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

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/80060/bulgarian-for-foreigners

Община Криводол
Община Криводол е част от Област Враца и е разположена в Северозападна България. Площта й е 326 кв. км. с население
от 9 469 души в 15 села. Добре развито е селското стопанство – зърнепроизводството и млечното говедовъдство.
Централната общинска администрация е на адрес: гр. Криводол, ул. Освобождение 13, 09117/ 2545, www.krivodol.com.
http://obiavidnes.com/obiava/80059/obshtina-krivodol

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
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- 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/80058/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80057/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

СХБАЛ ПРОФЕСОР ТЕМЕЛКОВ
В Хирургическа болница „Професор Темелков” има отделения по Гастроентерология, Урология, АГ, УНГ и др. Стационар
за лежащо болни, лаборатория за изследвания, скенер, ехограф, ЯМР. Намира се в гр. Варна, www.temelkov.com, ул. Алеко
Константинов 3-5, 052 600 126.
http://obiavidnes.com/obiava/80056/shbal-profesor-temelkov

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/80055/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Флаш Ко - Пловдив
В Пловдив се намира офисът на фирма за ВиК части ФЛАШ КО, занимаващо се с проектиране и пускане в експлоатация
на водопроводни инсталации и отоплителни системи. Повече информация на flashco.bg, 032945865.
На адрес flashco.bg е представена фирма ФЛАШ КО. Извършва монтаж на нови водопроводни системи или отстранява
аварии по вече съществуващи канализации. Тел.: 032945865
http://obiavidnes.com/obiava/80054/flash-ko---plovdiv

Геохидродинамика
Софийската фирма ГЕОХИДРОДИНАМИКА работи по хидрогеоложки проекти, проучване на подземни води,
експлоатационни схеми geohidrodinamika.com. Адрес: ж-к Люлин 6, бл.611, вх.Б, ап.37, тел: 02/9279581, 0897999585.
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/76897/geohidrodinamika

26Г БИ ГОСПОЖИЦА ТЪРСИ ДИСКРЕТНА ВРЪЗКА
26Г БИ ГОСПОЖИЦА ТЪРСИ ДИСКРЕТНА ВРЪЗКА С РАЗКРЕПОСТЕН МЪЖ ИЛИ ЖЕНА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ
СЕКСУАЛНИ ОТНОШЕНИЯ МОЖЕ И СЕМЕЙСТВО ИМАМ ТЕРЕН И КОЛА МОГА ДА ПЪТУВАМ НА НОМЕР 2669 С
ТЕКСТ КАТИ2 ДАВАМ АДРЕСА СИ ВЕДНАГА СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/80053/26g-bi-gospojica-tyrsi-diskretna-vryzka

Вълков ООД
Изолации за хидрозащита в строителството произвежда в Русе ВЪЛКОВ hidroizolaciq-techna-guma.com. Фирмата
изработва най-високо качество еластично покритие, каучукова изолация и т.н. За връзка: тел.: 08115 2552.
http://obiavidnes.com/obiava/76896/vylkov-ood

ВИП СИМЕРС ГРУП – сладките изделия, които познавате
На адрес www.vipsimersgrup.com е представена фирма ВИП СИМЕРС ГРУП, която е търговец и производител на
шоколадови бонбони, вафли, закуски, бисквити. Компанията е с традиции в производството от близо 50 години. Тел.:
0971 66576.
С ВИП СИМЕРС ГРУП www.vipsimersgrup.com получавате захарни изделия с традиционен вкус – истниски Обикновени
бисквити, Златна есен. Фирмата гарантира автентичен вкус и цени от производител за поръчки на едро. Запитвания на
тел: 0971 66656, Лом.
http://obiavidnes.com/obiava/80051/vip-simers-grup--sladkite-izdeliya-koito-poznavate

МВП Секюрити
М В П СЕКЮРИТИ със сайт mvp-bg.com е специализирана охранителна фирма. Разчитайте на опитни охранители,
професионалисти обучени да охраняват частни лица или организирани събития – концерти и др. Офис в София, Телефон:
0897 847 438.
http://obiavidnes.com/obiava/80050/mvp-sekyuriti

Страница 46/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.04.2014

Болница Витоша
Старите хора са рисков контингент за оперативно лечение, което ги прави нежелани в повечето болници. Болница
”Витоша” няма да постъпи така с Вас – може да разчитате денонощно на нашите лекари. Ние имаме дългогодишен
опит в лечението на фрактури при възрастните хора и цялата болнична структура е подготвена за това. Разполагаме и
със социална програма, благодарение на което заплащате възможно най-ниските цени за импланти или пък символични
такива, ако сте с нисък социален статус.
http://obiavidnes.com/obiava/80049/bolnica-vitosha

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/80048/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
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http://obiavidnes.com/obiava/80047/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr

Спа хотел Извор
Хотел с четири звезди в Старозагорски минерални бани е SPA хотел Извор izvor-hotel.com. Предоставя басейн, масажи и
сауна, паркинг, интернет и детски кът. Всички удобства сред невероятна природа и чист въздух. Свържете се на тел. :
04111 22 14, 088 889 20 72.
http://obiavidnes.com/obiava/80046/spa-hotel-izvor

Лаборатория ФЛОУТЕСТ за проверка на разходомери за газ
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/77973/laboratoriya-floutest-za-proverka-na-razhodomeri-za-gaz

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/80044/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ БДИНЦИ
Земеделска Кооперация БДИНЦИ извършва селскостопанска дейност като произвежда и търгува с житни култури,
зърно, технически култури. За запитвания: обл. Добрич, тел.: 0576 42476.
Земеделска Кооперация БДИНЦИ продава технически култури, които произвежда на собствен терен и добива зърно и
фураж. Свържете се с кооперацията в село Бдинци, област Добрич, тел.: 0576 42476.
http://obiavidnes.com/obiava/80043/zemedelska-kooperaciya-bdinci

Контур уелнес спа
KONTUR WELLNES е модерен СПА център, където ще се почувствате свежи, здрави и изпълнени с положителна енергия.
Етно масажи, Класически масаж и арома масажи, Индийски масаж на глава, Кранио-сакрална терапия, сауна,
детоксикиращ лимфодренаж, антицелулитни масажи, Възстановяване и баланс, Сайонджи масаж, Активен релакс,
Йога, Гимнастика, Лицева козметика. Кратки програми или разточително дълги процедури. За любителите на
експерименти: Китайски, Бали, Тай, Хавайски масажи, масаж със стъпала на тибетските монаси – Ашиацу, Хамам.
Хранителни режими. Адрес: София, кв. Манастирски Ливади, бул. България 90, телефон: 02 8549559, 0886 102942,
www.kontur-wellness.com.
http://obiavidnes.com/obiava/80042/kontur-uelnes-spa
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/80041/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/80040/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/80039/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80037/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
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/80036/ventilator--s-vodna-mygla

Масажна кушетка Restpro Classic
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?.
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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
http://obiavidnes.com/obiava/80035/masajna-kushetka-restpro-classic

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

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.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/78308/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg
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Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само 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/79312/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-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
http://obiavidnes.com/obiava/77272/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Сайт за парфюмерия,козметика,грижа за косата,декоративна козметика
Ако не можете да се откажете от любимия си аромат, ние можем да ви го предложим при изключително изгодни
условия. Намаление на маркови парфюми с до 20% само в angelcosmetics.bg!
http://obiavidnes.com/obiava/80033/sayt-za-parfyumeriyakozmetikagrija-za-kosatadekorativna-kozmetika

Терапевтичен апарат за кръста и гръбначния стълб
Терапевтичен апарат за кръста и гръбначния стълб
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
на практика е мултифункционален. Самата манупулация е лесна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за
Вас място.
Самозалепващи се електоимпулсни електроди за локално третиране. Всяка една точка, в която се локализира се нарича
„Аши”
Върху раменете – за лечение на периартрит -На кръста – за облекчаване на болките в лумбарния мускул -Върху коляното
– за лечение на периартрит -Върху корема – лекува dysmenorrhea менструални болки, масажира корема
Като опция към комплекта биха могли да се поръчат чифт електроимпулсни масажни джапанки / цена 36 лв. / и
комплект електроимпулсни вендузи с ръчна помпичка за създаване на вакум / цена 36 лв. /. Същите се включват на
мястото на електроимпулсните самозалепващи се електроди за локална "Аши" акупунктурна и физиотерапия.
В интернет магазина са подробно описани действуващите терапии;
Пулсовата терапия
Топлинна терапия
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Инфрачервена терапия
Магнитна терапия
Можете да ползвате уреда ежедневно – веднъж или два пъти, като интервалът между две терапии не трябва да бъде
по – малък от 3 часа, времетраенето на терапията може да бъде 15 или 30 минути. Един курс на терапия е 10 дни, като
почивката е от един- два дни между провеждането на курсовете е задължителна.
Гаранционен срок : 12 месеца Цена : 290 лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80021/terapevtichen-aparat-za-krysta-i-grybnachniya-stylb

Вулканични камъни "35"бр + съд за подгряване на камъните
Вулканични камъни "35"бр + съд за подгряване на камъните
В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни "35"бр
Добро здраве и душевна хармония.
Масажът с горещи камъни (стоун терапия),е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване.
При контакт с тялото предварително затоплените гладки лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия. Цена 270лв
За подгряване на камъните е необходим специален съд,който се състои от 3 части:
- Основно тяло с нагряваща плоча и терморегулатор
- Междинно тяло от неръждавейка
- керамичен капак
Мощност : 1200W
Захранване : 220V
Подгряване : до 100 градуса
Внос от Шотландия
Гаранционен срок : 12 месеца. Цена 289лв
цената на комплекта е 559лв
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/80020/vulkanichni-kamyni-35br--syd-za-podgryavane-na-kamynite

Паста за зъби от Amway - Glister
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Пастата Glister на Amway съдържа патентованата от Acces Business Group почистваща съставка Sylodent silika, която
ефективно противодейства на оцветяването по зъбите и ги почиства до блясък.
Тя избелва зъбите, премахва плаката, ефикасно се бори против увреждането на зъбите от кариеси.
Деликатно почиства. Освежава дъха с ментовия си вкус.
Освен това изчиства зъбите до блясък, без да уврежда емайла. Избелва ги, но не променя естествения им цвят.
Премахва оцветяването, предизвикано от кафе, чай, никотин.
Спира кървенето на венците и намалява възможността за заболявания включително и развитието на парадонтоза.
При двукратна употреба на ден опаковката е достатъчна за 1 човек за 4 месеца.
Употреба: Силно концентрираната формула и активното действие на пастата налагат употребата й в изключително
минимални количества. По грахово зърно на измиване, а за децата над 6 години по половин грахово зърно.
Продукти Glister :
Паста за зъби 50 гр. - 5 лв.
Паста за зъби 150 гр. – 11 лв.
Четка за зъби 5 лв.
Детска четка 5 лв.
Конец за зъби 10 лв.
Спрей за приятен свеж дъх - 12 лв.
Анти бактериална Течност Концентрат 19 лв.
Иванка Пенева
0899 942 557
http://megashop-bg.info
Разнообразни месечни промоции !
http://obiavidnes.com/obiava/80017/pasta-za-zybi-ot-amway----glister-pastata-glister-na-amway-sydyrja-patentova

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
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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/80013/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

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/80012/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/80010/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от550лв 700
лв http://superpc.site11.com http://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/80009/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
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3D проектиране 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/80008/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
3D проектиране 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/80007/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Магазин за бижута- www.luksozni-bijuta.com
Онлайн магазин за бижута – www.luksozni-bijuta.com предлага голям избор на позлатени бижута с кристали Сваровски
(Swarovski) – обеци, гривни, колиета, пръстени, комплекти и аксесоари на най-добри цени. Антиалергични, не съдържат
никел. В магазина можете да намерите и ръчно изработени гривни с естествени камъни и амулети за здраве с червен
конец. Редовно добавяне на нови модели бижута и атрактивни промоции.Бърза доставка.
http://obiavidnes.com/obiava/80006/magazin-za-bijuta--wwwluksozni-bijutacom

Лятна почивка на планина
Вила "Петлето" предлага
www.vila-petleto.smolyanbg.net

лятна

почивка

в

Родопите.Риболов,

туризъм

и

езда.За

повече

подробности

http://obiavidnes.com/obiava/80003/lyatna-pochivka-na-planina

"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
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.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/80002/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
noveconsultvt.blogspot.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/80001/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.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/80000/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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

бизнес курс

·

разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79999/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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/79997/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
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/79996/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/79994/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
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/79993/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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/79992/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79990/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
ЕТО ТУК >>> http://easymoneybg.ovo.bg/
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: > http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК > http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК > http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79989/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79988/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
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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/79986/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Масажна кушетка Restpro Classic
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, 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,
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
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http://obiavidnes.com/obiava/79985/masajna-kushetka-restpro-classic

Купувам ГОРИ за сеч и изсечени гори в област ЛОВЕЧ
Купувам ГОРИ за сеч и изсечени гори в област ЛОВЕЧ - общ.ЛОВЕЧ, общ.ТРОЯН, общ.Летница, общ.Угърчин,
общ.Луковит
Изготвям всички документи!
0878229309; 0889229309
http://obiavidnes.com/obiava/79984/kupuvam-gori-za-sech-i-izsecheni-gori-v-oblast-lovech

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/79983/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
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http://obiavidnes.com/obiava/79982/ventilator--s-vodna-mygla

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/79981/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Продавам машини
Продавам машини за PVC и AL дограма. Заедно с профили и аксесоари .
Възможно договаряне или бартер за ниви.
http://obiavidnes.com/obiava/79980/prodavam-mashini

АВТОМАТИЧЕН ПОВОД 5 м ЗА КУЧЕ ** от 38 на 18 лв.
АВТОМАТИЧЕН ПОВОД 5 м ЗА КУЧЕ
Най-подходящия повод за разходка на куче е автоматичния и с възможност за застопоряване на лентата на желаната
дължина.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- елегантен дизайн и удобна ръкохватка;
- атрактивни цветове на дръжката;
- дължина на лентата: 5 м;
- цвят на лентата: черен с широчина: 1 см.;
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- застопоряване на лентата на желана дължина;
- телосложение на кучето: до 25 кг.;
- цвят: едноцветни и многоцветни;
- тегло: 200 грама
СУПЕР ЦЕНА: 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване
от офиса 3,80 лв., до адрес 5,70 лв. и получаване на
следващия ден,а до селища без офис на Еконт такса 6,90 лв.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/79979/avtomatichen-povod--5-m-za-kuche--ot-38-na-18-lv

гр.БЯЛА СЛАТИНА и околните села– Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в гр.БЯЛА СЛАТИНА и околните села– гр.Бяла Слатина, с.Трнава, с.Попица, с.Бъркачево,
с.Соколаре, с.Бърдарски геран, с.Галиче и околните.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
Плащаме веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяне на всички документи необходими за бързо реализиране на сделката.
Коректно и бързо обслужване!
Офис мениджър: 0887512663-Петрова
Управител: 0878229309, 0889229309–Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/79978/grbyala-slatina-i-okolnite-sela-kupuvame-zemedelska-zemya---nay-visoki-ceni-

ВЕЛИКОТЪРНОВСКА област - купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ до 1000лв./дка.
Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- общ.Горна Оряховица, общ. В.Търново, общ.Стражица,
общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Сухиндол, общ. Лясковец, общ.Полски Тръмбеш
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Плащаме веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяне на документи !
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
Офис мениджър: 0887512663-Петрова
Управител: 0878229309, 0889229309–Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/79977/velikotyrnovska-oblast---kupuvame-zemedelski-zemi-do-1000lvdka

ПЛЕВЕНСКА област – Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ПЛЕВЕНСКА област – Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.Плевен, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Белене, общ.Кнежа,
общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия, общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Никопол, общ.Червен Бряг.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяне на документи !
Сделката се осъществява пред Нотариус!
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
Офис мениджър: 0887512663-Петрова
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Управител: 0878229309, 0889229309–Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/79976/plevenska-oblast--kupuvame-zemedelski--zemi

област ЛОВЕЧ - Купува НИВИ, пасища, ливади
Купуваме НИВИ, ПАСИЩА, ЛИВАДИ, ИЗОСТ.НИВИ, ОВОЩ.ГРАДИНИ, ЛОЗЯ и ГОРИ в област ЛОВЕЧ – гр.Летница,
Чавдарци, Александрово, Горско Сливово, Дренов, Дойренци, Владиня, Йоглав, Горан, Къкрина, Деветаки, Пресяка,
Славяни, Слатина, Лисец, Баховица, Гостиня, Горно Павликене, Умаревци, Смочан, Бежаново, Ъглен, Дерманци, Угърчин,
Катунец, Брестово, Абланица, Българене, Врабево, Стефаново, Добродан, Голец, Микре
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта!
Плащане на място пред Нотариус / по банков път.
Изготвяне на документи.
Компетентно правно обслужване !
Коректно и бързо обслужване !
0887512663-Петрова
0878229309, 0889229309–Караиванов
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм
http://obiavidnes.com/obiava/79975/oblast-lovech---kupuva-nivi-pasishta-livadi

На 07.05.14г СТАРТИРА курс по Немски език ІІ в Интер Алианс Стара Загора!!
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво . Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN
AKTUELL. Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.
При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния
език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системата за обучение по
немски език е разработена по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Използва се учебник,
учебна тетрадка, аудио записи, както и допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на
курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Всички учебни
помагала са осигурени от нас. Бърз и ефективен начин да научите чужд език. Активно участие на курсистите в учебния
процес. Вечерни, дневни, съботно-неделни групи! Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен
за Вас график, оптимално съобразен с Вашите възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на
всеки един от Вас, без да се налага да жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове! След всяко
завършено ниво на обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания, сертифицирано
към МОН . Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79974/na-070514g-startira-kurs-po-nemski-ezik---v-inter-alians-stara-zagora

ВЕЛИКОТЪРНОВСКА област - купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ до 1000лв./дка.
Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- общ.Горна Оряховица, общ.Павликени, общ.Свищов,
общ.Лясковец, общ.В.Търново, общ.Полски Тръмбеш, общ.Стражица, общ.Сухиндол
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяне на документи !
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
Офис мениджър: 0887512663-Петрова
Управител: 0878229309, 0889229309–Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/79973/velikotyrnovska-oblast---kupuvame-zemedelski-zemi-do-1000lvdka

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ! ! ! ! ! ! ! !
Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- общ.Горна Оряховица, общ.Павликени, общ.Свищов,
общ.Лясковец, общ.В.Търново, общ.Полски Тръмбеш, общ.Стражица, общ.Сухиндол
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
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Заплащане веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяне на документи !
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
Офис мениджър: 0887512663-Петрова
Управител: 0878229309, 0889229309–Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/79972/oblast-veliko-tyrnovo--------

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ - Купуваме НИВИ, ПАСИЩА, ЛИВАДИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!!!!!!
Купуваме НИВИ, ПАСИЩА, ЛИВАДИ, ИЗОСТ.НИВИ, ОВОЩ.ГРАДИНИ, ЛОЗЯ и ГОРИ в област ЛОВЕЧ – гр.Летница,
Чавдарци, Александрово, Горско Сливово, Дренов, Дойренци, Владиня, Йоглав, Горан, Къкрина, Деветаки, Пресяка,
Славяни, Слатина, Лисец, Баховица, Гостиня, Горно Павликене, Умаревци, Смочан, Бежаново, Ъглен, Дерманци, Угърчин,
Катунец, Брестово, Абланица, Българене, Врабево, Стефаново, Добродан, Голец, Микре
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта!
Плащане на място пред Нотариус / по банков път.
Изготвяне на документи.
Компетентно правно обслужване !
Коректно и бързо обслужване !
0887512663-Петрова
0878229309, 0889229309–Караиванов
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм
http://obiavidnes.com/obiava/79971/oblast-lovech---kupuvame-nivi-pasishta-livadi---nay-visoki-ceni-

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/79970/detoksikator

Продавам, неупотребявана гума
Продавам, неупотребявана гума ( външна, вътрешна и пояс) –„Вида”- 8,25 R 20, подходящи за газ-53.
http://obiavidnes.com/obiava/79969/prodavam-neupotrebyavana-guma

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- общ.Горна Оряховица, общ. В.Търново, общ.Стражица,
общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Сухиндол, общ. Лясковец, общ.Полски Тръмбеш
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НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Плащаме веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяне на документи !
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
Офис мениджър: 0887512663-Петрова
Управител: 0878229309, 0889229309–Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/79968/oblast-veliko-tyrnovo--kupuva-zemedelski-zemi--nay-visoki-ceni-

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/79967/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

обл.ВРАЦА – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВРАЦА – общ. БЯЛА СЛАТИНА, общ.Борован, общ.Козлодуй, общ.Мизия, общ.Оряхово,
общ.Хайредин, общ.Враца, общ.Криводол
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
Плащане на място пред Нотариус / по банков път.
Изготвяне на документи.
Компетентно правно обслужване !
Коректно и бързо обслужване !
0887512663-Петрова
0878229309, 0889229309–Караиванов
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм
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http://obiavidnes.com/obiava/79966/oblvraca--kupuva-zemedelski-zemi

Продавам части за мотоциклет
Продавам части за мотоциклет MZ-250
0889821682, 0896797952
http://obiavidnes.com/obiava/79965/prodavam-chasti-za-motociklet

ПЛЕВЕНСКА област – Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ПЛЕВЕНСКА област – Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.Плевен, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Белене, общ.Кнежа,
общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия, общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Никопол, общ.Червен Бряг.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяне на документи !
Сделката се осъществява пред Нотариус!
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
Офис мениджър: 0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/79964/plevenska-oblast--kupuvame-zemedelski--zemi

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
INVESTCONSULT GROUP-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме ви от юридическа и финансова отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел 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.
Цената която заплащате за услугите ни е по договаряне?
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79963/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ПЛЕВЕН, обл.ЛОВЕЧ, обл.ВРАЦА,
обл.МОНТАНА!
Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ПЛЕВЕН, обл.ЛОВЕЧ, обл.ВРАЦА, обл.МОНТАНА!
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Плащаме веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Цена в зависимост от землището и декарите !
Изготвяне на документи !
Сделката се осъществява пред Нотариус!
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За контакт с клиенти:
Офис мениджър - 0887512663-Петрова
Управител - 0878229309, 0889229309–Караиванов
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/79962/kupuvame-zemedelski-zemi--v-oblvtyrnovo-oblpleven-obllovech-oblvraca-obl

Предлагаме работа за семейство или добри приятели
Предлагаме работа за семейство или добри приятели (екипна работа)като инструктори с инструкторска
правоспособност в гр. Гълъбово, обл. Стара Загора.
Тел: 0889821682, 0896797952, Митко Трайков
http://obiavidnes.com/obiava/79961/predlagame-rabota-za-semeystvo-ili-dobri-priyateli

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме ви от юридическа и финансова отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел 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.
Цената която заплащате за услугите ни е по договаряне?
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79960/kupuvame-biznes-investconsult-group

обл.ПЛЕВЕН и обл.ЛОВЕЧ-Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ГОРИ
Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ГОРИ в землищата на обл.ПЛЕВЕН и обл.ЛОВЕЧ
-обл.ПЛЕВЕН–общ.Плевен, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Белене, общ.Кнежа, общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия,
общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Никопол, общ.Червен Бряг.
-обл.ЛОВЕЧ-общ.Ловеч, общ.Летница, общ.Угърчин, общ.Луковит
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Плащане на място пред Нотариус / по банков път.
Изготвяне на документи.
Компетентно правно обслужване !
Коректно и бързо обслужване !
0887512663-Петрова
0878229309, 0889229309–Караиванов
-обл.ПЛЕВЕН–общ.Плевен, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Белене, общ.Кнежа, общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия,
общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Никопол, общ.Червен Бряг.
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-обл.ЛОВЕЧ-общ.Ловеч, общ.Летница, общ.Угърчин, общ.Луковит
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Плащане на място пред Нотариус / по банков път.
Изготвяне на документи.
Компетентно правно обслужване !
Коректно и бързо обслужване !
0887512663-Петрова
0878229309, 0889229309–Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/79958/oblpleven-i-obllovech-kupuvame-zemedelski--zemi--i-gori

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

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

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

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

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.
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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

гр.БЯЛА СЛАТИНА и околните села– Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в гр.БЯЛА СЛАТИНА и околните села– гр.Бяла Слатина, с.Трнава, с.Попица, с.Бъркачево,
с.Соколаре, с.Бърдарски геран, с.Галиче и околните.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
Плащаме веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяне на всички документи необходими за бързо реализиране на сделката.
Коректно и бързо обслужване!
Офис мениджър: 0887512663-Петрова
Управител: 0878229309, 0889229309–Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/79957/grbyala-slatina-i-okolnite-sela-kupuvame-zemedelska-zemya---nay-visoki-ceni-

Продавам парцел в Стара Загора
Продавам парцел в Стара Загора 2.200 дка в промишлена зона „Голеш”. до ДАП №1 /пътя за с.Хришени/.Комуникации, в
регулация, УПИ ІІІ . СПЕШНО! Цена – 10 евро/кв.м. 0889821682
http://obiavidnes.com/obiava/79956/prodavam-parcel-v-stara-zagora

**0882551735*** - фини шпакловки. - започване веднага,без почивен ден.
0882551735, чсно лице
- фини шпакловки.
- гипсови шпакловки.
- обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
- топлоизолация.
- гипсова мазилка.
- пръскана мазилка.
- минерални мазилки.
- зида и измазва комини.
- замазки.
- зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
- гарантирано качество.
- зида и измазва комини.
- започване веднага. 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/79953/0882551735---fini-shpaklovki---zapochvane-vednagabez-pochiven-den

Мрежова камера TP-Link TL-SC2020N
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Мрежова камера TP-Link TL-SC2020N, 150Mbps Wireless N, 3GPP, RJ45
http://obiavidnes.com/obiava/79763/mrejova-kamera-tp-link-tl-sc2020n

10.1" (25.65 cm) ASUS Transformer Book T100TA-DK003H таблет +докинг станция
10.1" (25.65 cm) ASUS Transformer Book T100TA-DK003H таблет +докинг станция, сензорен мулти-тъч IPS екран,
четириядрен Intel® Bay Trail-T Z3740 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 64GB Flash памет (+MicroSD слот), камера, Windows 8.1 &
Office Home & Student 2013
http://obiavidnes.com/obiava/79762/101-2565-cm-asus-transformer-book-t100ta-dk003h-tablet-doking-stanciya

Заключване на вход с чип. Контрол на достъп до асансьор с чип. ПРОМОЦИЯ!
Искате ли да заключите входа на вашия блок? Искате ли да ограничите достъпа до асансьора за външни лица или
живущи, които дължат пари на етажната собственост? ПРОМОЦИЯ -50%!
http://obiavidnes.com/obiava/79949/zaklyuchvane-na-vhod-s-chip-kontrol-na-dostyp-do-asansyor-s-chip-promociya

10.1" (25.65 cm) ASUS Transformer Book T100TA-DK007H таблет +докинг станция
10.1" (25.65 cm) ASUS Transformer Book T100TA-DK007H таблет +докинг станция, сензорен мулти-тъч IPS екран,
четириядрен Intel® Bay Trail-T Z3740 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 500GB & 64GB Flash памет (+MicroSD слот), камера,
Windows 8.1 & Office Home & Student
http://obiavidnes.com/obiava/79761/101-2565-cm-asus-transformer-book-t100ta-dk007h-tablet-doking-stanciya

Gigabyte AM1M-S2P
Gigabyte AM1M-S2P, FS1b (AM1), DDR3, PCI-E (DSub), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/79883/gigabyte-am1m-s2p

Gigabyte C1007UN
Gigabyte C1007UN, вграден двуядрен Celeron 1007U 1.5GHz, DDR3, PCI, HDMI 1.4a, SB7.1, 2x Lan1000, 1x SATA 6Gb/s,
eSATA, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/79882/gigabyte-c1007un

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
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"

Страница 73/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.04.2014

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/79948/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
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/79947/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata-strana

АВТОМАТИЧЕН ПОВОД 5 м ЗА КУЧЕ ** от 38 на 18 лв.
АВТОМАТИЧЕН ПОВОД 5 м ЗА КУЧЕ
Най-подходящия повод за разходка на куче е автоматичния и с възможност за застопоряване на лентата на желаната
дължина.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- елегантен дизайн и удобна ръкохватка;
- атрактивни цветове на дръжката;
- дължина на лентата: 5 м;
- цвят на лентата: черен с широчина: 1 см.;
- застопоряване на лентата на желана дължина;
- телосложение на кучето: до 25 кг.;
- цвят: едноцветни и многоцветни;
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- тегло: 200 грама
СУПЕР ЦЕНА: 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване
от офиса 3,80 лв., до адрес 5,70 лв. и получаване на
следващия ден,а до селища без офис на Еконт такса 6,90 лв.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/79946/avtomatichen-povod--5-m-za-kuche--ot-38-na-18-lv

Gigabyte C1037UN-EU
Gigabyte C1037UN-EU, вграден двуядрен Celeron 1037U 1.8GHz, DDR3, PCI, HDMI 1.4, SB7.1, 2x Lan1000, 1x SATA 6Gb/s,
eSATA, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/79881/gigabyte-c1037un-eu

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/79945/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/79944/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на алкохолното съдържание в диапазон от
0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за
редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
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неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/79943/alkoholni-testeri-dregeri

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при поръчка на 30 и повече броя!
http://obiavidnes.com/obiava/79942/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/79941/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Детоксикатор ПЛЮС подарък електрод
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана среда. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/79940/detoksikator-plyus-podaryk-elektrod

Електронен уред против съсели
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/79939/elektronen-ured-protiv-syseli

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/79938/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега само за 189.05 лв. и спестете 5 % от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 май 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/79937/vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-vyzduh-i-voda

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи - приятен италиански дизайн с елегантна и удобна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/79936/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства 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/79695/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79935/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/79934/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79933/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Продажба и отдаване под наем на жилища
На вашето внимание представяме комплекс от апартаменти в КК "Златни Пясъци". Модерна фасада, колони в шумерски
стил, създаден по подобие на комплекс „Аргищ Палас”. Комплексът разполага със собствен лифт, централен водопровод
и канализация.
http://obiavidnes.com/obiava/79932/prodajba-i-otdavane-pod-naem-na-jilishta

Развъдник за Британска късокосместа котка
Развъдник регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвни британски късокосмести
котета от родители шампиони притежаващи дипломи и отличия.При напускане на развъдника котета ще е научени на
хигиенни навици,ще е имунизирани,обезпаразитени, международен вет.паспорт(по желание чип+родословие).Всички
котета в развъдника е с добър нрав,при закупуването ще получите препоръки за отглеждане.За дополнителни снимки
посетете сайта на развъдника: http://www.breedingcattery.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/79931/razvydnik-za-britanska-kysokosmesta-kotka

Персийско класическо котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско класическо мъжко коте от елитни родители..Всички котета при
напускане на развъдника имат изградени хигиенни навици, ваксинирани, обезпаразетени вътрешно и външно,
социализирани с добър нрав и препоръки при отглеждане.тел.0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/79930/persiysko-klasichesko-kotence

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

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
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- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
Виж и научи повече за нас на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79929/lepene-na-fayansnastilkivikremont-na-banyagipskartonboyadisvane-maystori

РАЗПРОДАЖБА - лесно преписване на изпит
Препишете супер лесно на изпит с химикалката с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин за преписване
на изпит, без никой да ви засече.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения!
Когато осветите UV текста, той става видим и ясно четлив за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/79928/razprodajba---lesno-prepisvane-na-izpit

Блиндирани турски врати в София
Ние предлагаме богата колекция от различни турски входни врати, блиндирани, метални и други модели. Нашите цени са
от най-добрите на пазара, а качеството е от най-високо ниво. Заповядайте в Борман Комерс и се убедете сами!
http://obiavidnes.com/obiava/79927/blindirani-turski-vrati-v-sofiya

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата 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
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.
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/79926/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79925/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79924/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79923/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/79922/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Рива кредит - пари до заплата
• 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/79921/riva-kredit---pari-do-zaplata

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
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Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*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/79920/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.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/79313/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.
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

Коли за бракуване на място за части купува
Изкупува коли за рециклиране/скрап/,изгнили,ударени и в движение на добра цена,издава необходимите документи за КАТ
и НАП, плаща в брой на място ,бърза реакция при заявка,безплатно извозване с репатрак.
Тел. 02/9465436, тел.02/4410524,
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M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/79919/koli-za-brakuvane-na-myasto-za-chasti-kupuva

Слушалки OVLENG X-10 за Компютър с микрофон
Слушалки OVLENG X-10 за Компютър с микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79791/slushalki-ovleng-x-10-za-kompyutyr-s-mikrofon

Слушалки OVLENG X-12 за Компютър с микрофон
Слушалки OVLENG X-12 за Компютър с микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79765/slushalki-ovleng-x-12-za-kompyutyr-s-mikrofon

Слушалки OVLENG X-7 за Компютър с микрофон
Слушалки OVLENG X-7 за Компютър с микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79764/slushalki-ovleng-x-7-za-kompyutyr-s-mikrofon-

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
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/79918/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

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
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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/79917/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.
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
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- 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/79916/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79915/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/79914/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Безплатно извозване на хладилници
Извозваме безплатно всякакви хладилници
Извозваме стари и непотребни хладилници
Хладилници тип фризер и комбинирани.
Извозваме търговски хладилни витрини и агрегати.
Транспорта и товаренето са за наша сметка.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
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0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79913/bezplatno-izvozvane-na-hladilnici

Безплатно извозване на всякакви перални.
Извозваме всички видове перални.
Перални с горно зареждане,със и без центрофуга.
Извозваме миални и гладачни машини и оборудване.
Транспорта и товаренето са за наша сметка.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79912/bezplatno-izvozvane-na-vsyakakvi-peralni

Безплатно извозване на стари печки.
Товарим и извозваме всякакви стари и неработещи печки.
Печки на твърдо гориво,микровълнови,готварски печки и акумулиращи печки.
Транспорта и товаренето са за наша сметка.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79911/bezplatno-izvozvane-na-stari-pechki

Транспортни услуги до 2 тона.
Транспорт в рамките на София
Транспорт в цялата страна
Транспортираме вещи,техника,мебели и всякакви стоки.
Разполагаме с хора за товарене и стоварване.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
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http://obiavidnes.com/obiava/79910/transportni-uslugi-do-2-tona

Извозване на отпадъци.
Товарим и извозваме строителни отпадъци.
Извозваме отпадъци от мазета,тавани и апартаменти.
Товарим и извозваме стари вещи и покъщнина.
Товарим и извозваме мебели и обзавеждане.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79909/izvozvane-na-otpadyci

Извозване на отпадъци.
Товарим и извозваме строителни отпадъци.
Извозваме отпадъци от мазета,тавани и апартаменти.
Товарим и извозваме стари вещи и покъщнина.
Товарим и извозваме мебели и обзавеждане.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79908/izvozvane-na-otpadyci

Безплатно извозване на радиатори.
Извозваме безплатно всякакви радиатори без значение от големина и вид.
Чугунени радиатори,глидери,лири,алуминиеви и панелни радиатори.
Демонтираме за наша сметка.
Разполагаме с транспорт и хора за товарене и извозване.
Товарим със и без асансьор без значение от етажа.
Достатъчно е само да ни се обадите и да насрочите ден и час.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
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0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79907/bezplatno-izvozvane-na-radiatori

Извозване на стари мебели
Демонтираме,товарим и извозваме.
Извозваме дограма и врати.
Изовзваме столове,маси,скринове,гардероби,спални.
Изваждаме и извозваме паркет,ламперия и дюшаме.
Извозваме холни гарнитури,портманта и дивани.
Товарим със и без асансьор.
Единственото което трябва е да ни звъннете.
Не сме роми и не работим такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79906/izvozvane-na-stari-mebeli

Безплатно почистване на мазета,тавани и апартаменти.
Почистваме мазета и тавани,гаражи и подпокривни пространства.
Стоварваме боклуци в чували – със и без асансьор.
Товарим и извозваме с камион или контейнер.
Важи за помещения в които има метали,радиатори,
отоплителни уреди,хартия,стари уреди,ТВ и радио апарати.
Единственото което трябва е да ни звъннете.
Не сме роми и не работим с такива.
МегаКом.БГ
гр.София
e-mail:megakom@mail.bg
www.megakom.eu
02/444 6 345
0894 666 345
0879 666 345
0889 666 345
http://obiavidnes.com/obiava/79905/bezplatno-pochistvane-na-mazetatavani-i-apartamenti

Кафе и кафемашини на капсули! Акция! Чибо Tchibo!
Акция на кафе Чибо !!!
Подарък кафе машина на капсули !
При покупка на 350 капсули по 0.65 получавате кафе машина на капсули - cafissimo Tchibo , caffitaly system !
Tchibo Cafissimo Kaffee kr
http://obiavidnes.com/obiava/79904/kafe-i-kafemashini-na-kapsuli-akciya-chibo-tchibo

Собственик продава къща на 7км.от плажa

Страница 88/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.04.2014

Собственик продава къща на северното черноморие на 7км.от плажовете Дуранкулак и Крапец.В близост са
естествените крайбрежни езера на Шабла и Езерец,Дуранкулашкото езеро-подходящо за риболов и Шабленската
тузла-калолечебна зона.Къщата е едноетажна,120кв.м.-5 стаи,три входа,след ремонт,тоалетна и баня вътре,циментова
плоча,ПВЦ.
Двор
просторен,равен,заграден,порта
за
кола,много
зеленина,облагороден-ябълки,смокини,кайсия,череши,орехи.,ток,вода,регулация,постоянно
живеещи,целогодишен
достъп.Имотът e подходящ за целогодишно живеене, почивка или бизнес/ваканционно селище/.Aсфалтов път до
самата къща,снимки.
http://obiavidnes.com/obiava/79903/sobstvenik-prodava-kyshta-na-7kmot-plaja

Заведения в София “Виктория”
В случай, че търсите подходящи заведения в София за събиране с приятели, семейство или бизнес партньори, ресторанти
“Виктория” ще ви предложат уютна обстановка, приятна музика и усмихнато обслужване. Можете да намерите
най-подходящата за вас локация на нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/79902/zavedeniya-v-sofiya-viktoriya

дипломи
Легални дипломи от всички ВУЗОВЕ и специалности.offic@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79901/diplomi

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/79900/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/79899/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-
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Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/79898/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas
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