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КАК ДА СПЕСТИМ от РЕМОНТ на ДВИГАТЕЛЯ ?... НАНО ДОБАВКА „РиМЕТ !
Високотехнологичната НАНО ДОБАВКА „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигателя, скорости и
диференциали чрез нано частици – БЕЗ РЕМОНТ !
Лесена за употреба, достатъчно е да излеете„РиМЕТ” в маслото на двигателя или скорости, а налягането образува
нов микро слой в износените места - от три вида нано частици.
ЕФЕКТА е ДЪЛГОТРАЕН – 50 000 км. и след смяна на маслото:
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво до 3 %.
3. Спира разхода на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигател, скорости и диференциали.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ ЗА СТРАНАТА В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
Информация:0888730087, 0878260718
http://obiavidnes.com/obiava/80206/kak-da-spestim-ot-remont-na-dvigatelya--nano-dobavka-rimet-

55" /139.7 cm/Samsung UE55H7000 3D FULL HD LED TV
55" /139.7 cm/Samsung UE55H7000 3D FULL HD LED TV, 800Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80308/55-1397-cmsamsung-ue55h7000-3d-full-hd-led-tv

55" (139.7 cm)Samsung UE55HU7500 3D 4K UHD LED TV
55" (139.7 cm)Samsung UE55HU7500 3D 4K UHD LED TV, 3840x2160, 1000Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI,
3xUSB, 2x3D Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80307/55-1397-cmsamsung-ue55hu7500-3d-4k-uhd-led-tv

60" (152.4 cm) Samsung UE60H7000 3D FULL HD LED TV
60" (152.4 cm) Samsung UE60H7000 3D FULL HD LED TV, 800Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80305/60-1524-cm-samsung-ue60h7000-3d-full-hd-led-tv

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
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http://obiavidnes.com/obiava/80422/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

65" (165.1 cm) Samsung UE65HU7500 3D 4K UHD LED TV
65" (165.1 cm) Samsung UE65HU7500 3D 4K UHD LED TV, 3840x2160, 1000Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI,
3xUSB, 2x3D Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80297/65-1651-cm-samsung-ue65hu7500-3d-4k-uhd-led-tv

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/80421/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

32" (81.28 cm) Sony KDL-32R430 HD Ready Edge LED TV BRAVIA
32" (81.28 cm) Sony KDL-32R430 HD Ready Edge LED TV BRAVIA, DVB-C HD/T, XR 100Hz, Wi-Fi, HDMI, USB, Speakers,
Black
http://obiavidnes.com/obiava/80295/32-8128-cm-sony-kdl-32r430-hd-ready-edge-led-tv-bravia

Pregnyl Proviron Прегнил Провирон
Донасям ежедневно, продуктите са в наличност, съхраняват се в хладилник!
Anapolon цена: 30лв
Clomiphene citrate цена: 15лв
Deca-Durabolin цена: 8лв
Nandrolone Decanoate цена: 8лв
Pregnyl 1500iu цена: 10лв
Pregnyl 5000iu цена: 14лв
Primobolan Depot цена: 8лв
Proviron цена: 14лв
Sustanon цена: 8лв
Т3 цена: 7лв
Testosterone Enanthate Norma цена:7 лв
http://obiavidnes.com/obiava/80420/pregnyl-proviron-pregnil-proviron

Национален портал за безплатни обяви
Национален портал за безплатни обяви. Най-големият сайт за безплатно публикуване на обяви за работа, обяви имоти,
обяви за автомобили, подредени по-категории. Търсите, предлагате, купувате, продавате, мястото е obiavitel.com
http://obiavidnes.com/obiava/80419/nacionalen-portal-za-bezplatni-obyavi

40" (101.60 cm) Sony KDL-40W605 Full HD Edge LED TV BRAVIA
40" (101.60 cm) Sony KDL-40W605 Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 200Hz, WLAN, HDMI, USB, Speakers,
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Black
http://obiavidnes.com/obiava/80294/40-10160-cm-sony-kdl-40w605-full-hd-edge-led-tv-bravia

32" (81.28 cm) Toshiba 32W2333 LED TV
32" (81.28 cm) Toshiba 32W2333 LED TV
http://obiavidnes.com/obiava/80293/32-8128-cm-toshiba-32w2333-led-tv-

Кабел USB to SERIAL RS232
Кабел USB to SERIAL RS232, DB9M
http://obiavidnes.com/obiava/80373/kabel-usb-to-serial-rs232

Преходник USB to SERIAL RS232
Преходник USB to SERIAL RS232
http://obiavidnes.com/obiava/80370/prehodnik-usb-to-serial-rs232

32" (81.28 cm) Philips 32PFK6509/12 Full HD Smart TV
32" (81.28 cm) Philips 32PFK6509/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 400Hz PMR, Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Passive
3D, 4x goggles, Dual Core, WiFi integrated, Skype ready, white RC, 1.1 sound system 20W, 3x HDMI, 2x USB, Slim & UNB silver
http://obiavidnes.com/obiava/80369/32-8128-cm-philips-32pfk650912-full-hd-smart-tv

40" (101.6 cm) Philips 40PFH4509/88 Full HD Smart TV
40" (101.6 cm) Philips 40PFH4509/88 Full HD Smart TV, 200Hz PMR, Micro Dimming, Pixel Plus HD, Dual Core, WiFi ready,
Skype ready, 2x HDMI, 2x USB, UNB black
http://obiavidnes.com/obiava/80368/40-1016-cm-philips-40pfh450988-full-hd-smart-tv

40" (101.6 cm) Philips 40PFS6609/12 Full HD Smart TV
40" (101.6 cm) Philips 40PFS6609/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 400Hz PMR, Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Active
3D, 2x goggles, Dual Core, WiFi integrated, Skype ready, white RC, 1.1 sound system 20W, 3x HDMI, 2x USB, Slim & UNB silver
http://obiavidnes.com/obiava/80363/40-1016-cm-philips-40pfs660912-full-hd-smart-tv

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
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ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/80418/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие 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
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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/80417/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие 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/80416/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
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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/80415/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/80414/30-50-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/80413/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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42" (106.68 cm) Philips 42PFS7109/12 Full HD Smart TV
42" (106.68 cm) Philips 42PFS7109/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 600Hz PMR, Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Passive
3D, 4x goggles, Dual Core, WiFi integrated, Skype ready, Keyboard RC, 1.1 sound system 20W, 4x HDMI, 2x USB, Slim & XNB
metal
http://obiavidnes.com/obiava/80358/42-10668-cm-philips-42pfs710912-full-hd-smart-tv

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ
И СЪДЕЙСТВИЕ!!!
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!!!
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.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754 от 09.00-20.00 часа и почивните дни.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80412/investconsult-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sdkd-i-dr-sys-zadyljeniyadany

47" (119.38 cm) Philips 47PFH4109/88 Full HD TV
47" (119.38 cm) Philips 47PFH4109/88 Full HD TV, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, 2x HDMI, 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/80357/47-11938-cm-philips-47pfh410988-full-hd-tv

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ
И СЪДЕЙСТВИЕ!!!
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!!!
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.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
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Тел.0897558320 и 0885017754 от 09.00-20.00 часа и почивните дни.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80411/kupuvame-biznes-investconsult-group

47" (119.38 cm) Philips 47PFS7109/12 Full HD Smart TV
47" (119.38 cm) Philips 47PFS7109/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 600Hz PMR, Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Passive
3D, 4x goggles, Dual Core, WiFi integrated, Skype ready, Keyboard RC, 1.1 sound system 20W, 4x HDMI, 2x USB, Slim & XNB
metal
http://obiavidnes.com/obiava/80382/47-11938-cm-philips-47pfs710912-full-hd-smart-tv

42" (106.68 cm) Sony KDL-42W805 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA
42" (106.68 cm) Sony KDL-42W805 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 200Hz, WLAN, HDMI, USB,
Speakers, 3D glasses, Black
http://obiavidnes.com/obiava/80356/42-10668-cm-sony-kdl-42w805-3d-full-hd-edge-led-tv-bravia

42" (106.68 cm) Sony KDL-42W815 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA
42" (106.68 cm) Sony KDL-42W815 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 300Hz, WLAN, HDMI, USB,
Speakers, 3D glasses, Black
http://obiavidnes.com/obiava/80355/42-10668-cm-sony-kdl-42w815-3d-full-hd-edge-led-tv-bravia

48" (121.92 cm) Sony KDL-48W585 Full HD Edge LED TV BRAVIA
48" (121.92 cm) Sony KDL-48W585 Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 100Hz, WLAN, HDMI, USB, Speakers,
Black
http://obiavidnes.com/obiava/80354/48-12192-cm-sony-kdl-48w585-full-hd-edge-led-tv-bravia

50" (127 cm) Sony KDL-50W805 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA
50" (127 cm) Sony KDL-50W805 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 400Hz, WLAN, HDMI, USB, Speakers,
3D glasses, Black
http://obiavidnes.com/obiava/80353/50-127-cm-sony-kdl-50w805-3d-full-hd-edge-led-tv-bravia

50" (127 cm) Sony KDL-50W815 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA
50" (127 cm) Sony KDL-50W815 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 600Hz, WLAN, HDMI, USB, Speakers,
3D glasses, Black
http://obiavidnes.com/obiava/80352/50-127-cm-sony-kdl-50w815-3d-full-hd-edge-led-tv-bravia

50" (127 cm) LG 50PB660V HD Smart Plasma TV
50" (127 cm) LG 50PB660V HD Smart Plasma TV, 600Hz Sub-field Driving, 3000000:1 DCR, 1920x1080, DVB-C/T/S2, HDMI,
USB, Wi-Fi Ready, Speakers, Glossy Black
http://obiavidnes.com/obiava/80334/50-127-cm-lg-50pb660v-hd-smart-plasma-tv

50" (127 cm) LG 50PN450B HD Plasma TV
50" (127 cm) LG 50PN450B HD Plasma TV, 600Hz Sub-field Driving, 3000000:1 DCR, 1024x768, DVB-C/T, HDMI, USB,
Speakers, Glossy Black
http://obiavidnes.com/obiava/80332/50-127-cm-lg-50pn450b-hd-plasma-tv

50" (127 cm) LG 50PN6500 HD Plasma TV
50" (127 cm) LG 50PN6500 HD Plasma TV, 600Hz Sub-field Driving, 3000000:1 DCR, 1920x1080, DVB-C/T/S2, HDMI, USB,
Speakers, Glossy Black

Страница 8/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.05.2014

http://obiavidnes.com/obiava/80331/50-127-cm-lg-50pn6500-hd-plasma-tv

55" /139.7 cm/ Samsung UE55H6400 3D FULL HD LED TV
55" /139.7 cm/ Samsung UE55H6400 3D FULL HD LED TV, 200Hz, DVB-T/C, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80319/55-1397-cm-samsung-ue55h6400-3d-full-hd-led-tv

Винарна Дивес Естейт
Фирма за производство и търговия с висококачествено българско вино.
http://obiavidnes.com/obiava/80410/vinarna-dives-esteyt

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/80409/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА 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/80408/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-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.

Страница 9/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.05.2014

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/80407/30-50-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/80406/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/80405/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
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/80404/3d-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
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/80403/3d-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
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/80402/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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 800л
Http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/80401/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov
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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 800л
Http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/80400/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 800л
Http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/80399/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80398/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
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/80397/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

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/80396/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
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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/80395/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

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/80394/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
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/80393/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
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http://obiavidnes.com/obiava/80392/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/80391/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Готови ли сте за войната наречена бизнес?
„Мениджмънт на селския туризъм”,„Предприемачество и мениджмънт”,„Разработване и управление на инвестиционен
проект”,„Планиране и разработване на бизнесплан”, „Рекламата на малката и средна фирма”,”Успешно развитие на
малък и среден магазин”, „Бизнес комуникации и кореспонденция”,„Подбор и оценка на персонала в малката и средна
фирма”,”Ръководител на НАСРР екип” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/80390/gotovi-li-ste-za-voynata-narechena-biznes

Курсове по счетоводство и планиране
„Двустранно счетоводство”, „Едностранно счетоводство”,„Оперативни счетоводители”,„Счетоводство за
мениджъри”,„Счетоводство за самоосигуряващите се”,„ Направи си сметката”,„Как да предотвратявате измамите в
счетоводството” и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Ние правим счетоводството лесно и разбираемо за всички.
http://obiavidnes.com/obiava/80389/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane

Професионално дистанционно обучение
„Бизнес – услуги”,„Сътрудник в малък и среден бизнес”,„Офис–мениджър”,„Офис–секретар”,„Икономика и
мениджмънт”,„Посредник
на
трудовата
борса”,„Сътрудник
социални
дейности”,„Еколог”,„Хотелиерство”,„Ресторантьорство”,„Туризъм” и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
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http://obiavidnes.com/obiava/80388/profesionalno-distancionno-obuchenie

AMWAY Home - Dish Drops 1 л. Веро Концентрат със свеж лимонов аромат !
AMWAY Home - Dish Drops 1 л. Веро Концентрат със свеж лимонов аромат !
Течен детергент за миене на съдове с трайна пяна. Силно концентриран и икономичен.
Защитава кожата, предпазва от поява на алергични реакции. Съдържа Алое вера и алфа-хидрокси киселини за защита на
кожата на ръцете. Има свеж лимонов аромат, отстранява без търкане храна и мазнини от съдовете. Не оставя петна
по стъклените съдове и приборите за хранене. Мие еднакво добре с топла и студена вода.
С 1 литър се измиват 7500 съда (или три километра чиний). Екологически чист продукт на 100 % който се препоръчва за
почистване на съдове за хранене на бебета и малки деца, тъй като дори останал частично не изплакнат, препарата е
напълно безвреден. Силно пенлив е и не е подходящ за употреба в миялни машини.
Употреба : Концентратът се разрежда в съотношение 1:8 (1 част концентрат и 8 части вода) и се използва като
обикновено веро. Ако се използва в концентриран вид, върху мокра гъбичка се поставя 1-2 капки препарат.
За миене без гъба - 1 капачка концентрат се разтваря в 10 литра вода, почистените от остатъци от храна съдове се
оставят в разтвора известно време и се избърсват без изплакване.
Dish Drops - 1 л. концентрат = 10 л. веро - 15.00 лв.
Dish Drops - дозиращ флакон от 1:1 до 1:8 - 2 лв.
Дозираща помпа - 1 лв.
Домакинско телче - не остава драскотини - 3.00 лв.
DISH DROPS - Прах за миялни машини 1.4 кг. - 93 измивания - 28 лв.
DISH DROPS - Таблетки за съдомиялна машина 60 бр. - 33 лв.
Разнообразни месечни промоции !
0899 942 557
http://megashop-bg.info/
http://obiavidnes.com/obiava/80387/amway-home---dish-drops-1-l--vero-koncentrat-sys-svej-limonov-aromat-

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ИЗКУПУВАНЕ И
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
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сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/80386/yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-i-osvobojdavane-ot-o

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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 !
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http://obiavidnes.com/obiava/80385/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД,
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!

АД, ЕАД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/80384/kupuvame-eood-ood-sd--ad-ead-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-

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

Страница 16/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.05.2014

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/80383/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
СЛЕД ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМАТА ОТ НАШИ СЪТРУДНИЦИ И ПАРТНЬОРИ,ОСВОБОЖДАВАМЕ СТАРИЯ
УПРАВИТЕЛ-СОБСТВЕНИК ОТ ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ !!!
САМАТА ПРОЦЕДУРА ОТНЕМА ОКОЛО ЕДИН ЧАС,ПО чл.129 (1) чл.130 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
НЯМА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!
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.
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 от 09.00-20.00 часа и почивните дни.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80381/kupuvame-biznes-investconsult-group
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КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
СЛЕД ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМАТА ОТ НАШИ СЪТРУДНИЦИ И ПАРТНЬОРИ,ОСВОБОЖДАВАМЕ СТАРИЯ
УПРАВИТЕЛ-СОБСТВЕНИК ОТ ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ !!!
САМАТА ПРОЦЕДУРА ОТНЕМА ОКОЛО ЕДИН ЧАС,ПО чл.129 (1) чл.130 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
НЯМА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!
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.
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 от 09.00-20.00 часа и почивните дни.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80380/kupuvame-biznes-investconsult-group

Подготвените успяват в бизнеса
„Тънкости при рекламирането в Интернет”,„Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите”,„Какво
трябва да направим, когато напуска ключов служител”,„Безплатната реклама в Интернет”,„Комуникации и
етикет”,„Конфликти и управление на конфликтите в организацията”,„Кризисен PR за малкия и среден
бизнес”,„Невербални комуникации”, „Комуникацията и етикета в бизнеса”,„Ползите от дезинформацията”,„PR за
малкия и среден бизнес” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/80379/podgotvenite-uspyavat-v-biznesa

Специализирани обучения за мениджъри и предприемачи
„Разработване и управление на проекти”,„Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна”,„Управление на риска”,„Бизнес комуникации и кореспонденция” ,„Счетоводство за мениджъри”,„Как да
предотвратявате измамите в счетоводството”,„Финансова етика” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/80378/specializirani-obucheniya-za-menidjyri-i-predpriemachi

Искаш ли да разбереш от нас
„Как да разпределяш времето си”,„Че финансовата грамотност е необходимост без алтернатива”,„Как да изчистиш
речта си от паразитни думи”,„За тайните на успешното общуване”,„Как да се справиш със стреса”,„Как да станеш
богат човек”,„Да определиш и постигнеш целите си”,„Как освободиш творческото си мислене”, „Как се постига
емоционално равновесие” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
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Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/80377/iskash-li-da-razberesh-ot-nas

Ако не знаеш, научи от нас
„За практиката на хранителните добавки”,„За квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни
добавки”,„Как да защитиш на личната си интелектуална собственост”,„За какво да внимаваш при постъпване на
работа”,„Къде са пропуските на шефа и какво негово може да стане твое”,„Какво да си вземеш от фирмата, когато
напускаш или те уволнят”,„Как да се обличаш за офиса”,„Как да се държиш и възпитаваш детето си” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/80376/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

**0882551735*** - фини шпакловки. - започване веднага,без почивен ден.
Започване веднага
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.
http://obiavidnes.com/obiava/80375/0882551735---fini-shpaklovki---zapochvane-vednagabez-pochiven-den

***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация.
-обръщан
0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -о Цена: 3.00 лв.
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
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мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/80374/0887232146--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks-byal-i-cveten--top

Дизайнерски сватбени рокли от Paloma Fashion в София
Абитуриентски рокли, колекция 2014 от Paloma Fashion
http://obiavidnes.com/obiava/80372/dizaynerski-svatbeni-rokli-ot-paloma-fashion-v-sofiya

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/71399/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Частен детектив-Детек
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
Разкрива и доказва изневери,издирва лица,
Корпоративни и фирмени разследвания,
справки на биографични данни-адреси ,месторабота и др.
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
контрол на разговори от разстояние...
Основната му цел са:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/80371/chasten-detektiv-detektivi-izneverirazsledvaprouchvadokazva
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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/80367/razgovoren-angliyski

ПРЕДЛАГАМЕ 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.Занинаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/80366/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

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/80365/bulgarian-for-foreigners

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.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.НЕ Е НУЖНО
ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/80364/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

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 :
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- 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/80362/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80361/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
СЛЕД ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМАТА ОТ НАШИ СЪТРУДНИЦИ И ПАРТНЬОРИ,ОСВОБОЖДАВАМЕ СТАРИЯ
УПРАВИТЕЛ-СОБСТВЕНИК ОТ ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ !!!
САМАТА ПРОЦЕДУРА ОТНЕМА ОКОЛО ЕДИН ЧАС,ПО чл.129 (1) чл.130 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
НЯМА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!
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.
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.
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За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 и 0885017754 от 09.00-20.00 часа и почивните дни.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80360/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-INVESTCONSULT GROUP
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД,КД И ДР. СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
СЛЕД ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМАТА ОТ НАШИ СЪТРУДНИЦИ И ПАРТНЬОРИ,ОСВОБОЖДАВАМЕ СТАРИЯ
УПРАВИТЕЛ-СОБСТВЕНИК ОТ ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ !!!
САМАТА ПРОЦЕДУРА ОТНЕМА ОКОЛО ЕДИН ЧАС,ПО чл.129 (1) чл.130 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
НЯМА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ!
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.
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 от 09.00-20.00 часа и почивните дни.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/80359/kupuvame-biznes-investconsult-group

32" (81.28 cm) Samsung UE32H6410 3D FULL HD LED TV
32" (81.28 cm) Samsung UE32H6410 3D FULL HD LED TV, 400Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB), White
http://obiavidnes.com/obiava/80351/32-8128-cm-samsung-ue32h6410-3d-full-hd-led-tv

40" (101.6 cm) SamsungUE40H6400 3D FULL HD LED TV
40" (101.6 cm) SamsungUE40H6400 3D FULL HD LED TV, 400Hz, DVB-T/C, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80350/40-1016-cm-samsungue40h6400-3d-full-hd-led-tv

40" (101.6 cm) Samsung UE40H7000 3D FULL HD LED TV
40" (101.6 cm) Samsung UE40H7000 3D FULL HD LED TV, 600Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80349/40-1016-cm-samsung-ue40h7000-3d-full-hd-led-tv

48" (121.92 cm) Samsung UE48H6400 3D FULL HD LED TV
48" (121.92 cm) Samsung UE48H6400 3D FULL HD LED TV, 400Hz, DVB-T/C, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80348/48-12192-cm-samsung-ue48h6400-3d-full-hd-led-tv
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55" (138.68 cm) Samsung UE55HU8500 CURVED 3D 4K UHD LED TV
55" (138.68 cm) Samsung UE55HU8500 CURVED 3D 4K UHD LED TV, 3840x2160, 1200Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi,
LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80347/55-13868-cm-samsung-ue55hu8500-curved-3d-4k-uhd-led-tv

55" (138.68 cm) Samsung UE55H6500 3D FULL HD LED TV
55" (138.68 cm) Samsung UE55H6500 3D FULL HD LED TV,400HZ,DVB-T/C/S2,4хHDMI,3хUSB
http://obiavidnes.com/obiava/80346/55-13868-cm-samsung-ue55h6500-3d-full-hd-led-tv

Земеделска земя купувам на изгодни цени за централна Северна България
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни
Дъбник,Мездра, БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Угърчин, Сухиндол, Коевци, БялаРека, СВИЩОВ, с.
АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО,АТОНОВО,ОМУРТАГ, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района .
http://obiavidnes.com/obiava/80345/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za--centralna-severna-bylgariya

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни
Дъбник,Мездра, БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Угърчин, Сухиндол, Коевци, БялаРека, СВИЩОВ, с.
АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО,АТОНОВО,ОМУРТАГ, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района .
http://obiavidnes.com/obiava/80344/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblruseshumentyrgovishtesilistraraz

ASRock FM2A88M-HD+
ASRock FM2A88M-HD+, AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB5.1, Lan1000, 8x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/80343/asrock-fm2a88m-hd

32" (81.28 cm) LG 32LB5610 LED Full HD TV
32" (81.28 cm) LG 32LB5610 LED Full HD TV, 1920x1080 DVB-C/T, 100HZ Motion Clarity Index, HDMI, USB 2.0, MHL,
Speakers, Graphite
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http://obiavidnes.com/obiava/80342/32-8128-cm-lg-32lb5610-led-full-hd-tv

32" (81.28 cm) LG 32LB570B LED HD TV
32" (81.28 cm) LG 32LB570B LED HD TV, 1366x768, DVB-C/T, 100HZ Motion Clarity Index, HDMI, USB 2.0, Smart, WIDI,
DLNA, Wi-Fi Ready, DVR Ready, Speakers, Light Grey
http://obiavidnes.com/obiava/80341/32-8128-cm-lg-32lb570b-led-hd-tv

32" (81.28 cm) LG 32LN549CIPS
32" (81.28 cm) LG 32LN549CIPS, D-LED HD TV, 1366x768, 300 cd, DVB-C/T, 100HZ Motion Clarity Index, HDMI, RS-232C
(D-Sub 9), USB 2.0, IR Out, Speakers, Glossy Black
http://obiavidnes.com/obiava/80340/32-8128-cm-lg-32ln549cips

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/80339/detektivska-agenciya-foks--chasten-detektiv---cyalata-istina

Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!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.
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- 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/80338/chasten-detektiv--predlaga-diskretni-uslugiburgas

42" (106.68 cm) LG 42LA740S
42" (106.68 cm) LG 42LA740S, 3D LED Full HD TV, 1920x1080, DVB-C/T/S2, 800HZ Motion Clarity Index, HDMI, USB 2.0,
Smart, DLNA, Wi-Fi B/in, WIDI, DVR Ready, Cinema Screen, Speakers, Real Metal, Silver
http://obiavidnes.com/obiava/80337/42-10668-cm-lg-42la740s

42" (106.68 cm) LG 42PN450B
42" (106.68 cm) LG 42PN450B,HD Plasma TV, 600Hz Sub-field Driving, 3000000:1 DCR, 1024x768, DVB-C/T, HDMI, USB,
Speakers, Glossy Black
http://obiavidnes.com/obiava/80336/42-10668-cm-lg-42pn450b

50" (127 cm) LG 50PB560B HD Plasma TV
50" (127 cm) LG 50PB560B HD Plasma TV, 600Hz Sub-field Driving, 3000000:1 DCR, 1024x768, DVB-C/T, HDMI, USB,
Speakers, Glossy Black
http://obiavidnes.com/obiava/80335/50-127-cm-lg-50pb560b-hd-plasma-tv

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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
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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

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

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

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

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

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
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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

Продавам радиалбормашина
Продавам употребявани радиалбормашини тип СССР, тип югославия, тип Полша.
Всички машини са в добро състояние, на склад.
http://obiavidnes.com/obiava/80333/prodavam-radialbormashina

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/80330/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/80329/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

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

Фонетика

·

Разговор

·

Четене

·

Слушане

При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
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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 .

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/80328/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80327/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

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/80326/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
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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/80325/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80324/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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/80323/3d-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/80322/3d-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/80321/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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Медицински документи – превод и легализация
Преводаческа агенция Нов Век предлага превод, заверка, легализация на медицински документи, академични справки,
уверения, дипломи, юридически, общински, фирмени, финансови, счетоводни и всички видове документи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/80320/medicinski-dokumenti--prevod-i-legalizaciya

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/80318/prodavam-parcel-v-stara-zagora

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/80317/predlagame-rabota-za-semeystvo-ili-dobri-priyateli

Продавам части за мотоциклет
Продавам части за мотоциклет MZ-250
0889821682, 0896797952
http://obiavidnes.com/obiava/80316/prodavam-chasti-za-motociklet

Продавам, неупотребявана гума
Продавам, неупотребявана гума ( външна, вътрешна и пояс) –„Вида”- 8,25 R 20, подходящи за газ-53
http://obiavidnes.com/obiava/80315/prodavam-neupotrebyavana-guma

Организира курсове по Наредба № 41
ОБЛАСТЕН АВТО МОТО КЛУБ “РОДЕО”-СТАРА ЗАГОРА
Организира курсове по Наредба № 41 на МТ за придобиване квалификационна карта на водача. Цена 100лв. 0889821682
http://obiavidnes.com/obiava/80314/organizira--kursove-po-naredba--41

Продавам апартамент 78кв.м. в гр. Гълъбово
Продавам апартамент 78кв.м. в гр. Гълъбово. Узаконен като офис.
Първи етаж със самостоятелен вход /външни стълби/. Външна и вътрешна изолация, алуминиева дограма, ламиниран
паркет, теракот и други екстри. Цена: 120 000 лв. тел. 0878 795837
http://obiavidnes.com/obiava/80313/prodavam-apartament-78kvm-v-gr-gylybovo

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/80312/organizira-dva-pyti-mesechno-kursove-za-prevoz-na-opasni-tovari--adr

КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
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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/80311/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/80310/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/80309/avto-moto-tehnicheska-knijarnica-rodeo-predlaga-knigi

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/80306/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
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покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/80304/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/80303/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/80302/detoksikator

Турмалинова яка
Турмалинова яка
Ефективно подпомага при:
• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
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• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
• Проблеми с кръвообращението
• Сънливост
• Проблеми с щитовидната жлеза
• Хроничен тонзилит
• Шийна остеохондроза
• Особено подходящ за хора със заседнал начин на живот и работещи с компютър
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80301/turmalinova-yaka

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/80300/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож Йоши Блейд - най-добрият керамичен нож в света с гарантирано трайна острота!
Керамичен нож Йоши Блейд е направен от циркониев оксид и има твърдост близка до тази на диамант!
Керамичен нож Дори след дълга употреба този нож остава също толкова остър, колкото е бил и в деня, когато сте го
разопаковали!
Получавате още:
Специален предпазител за безопасно съхранение;
ПОДАРЪК - керамична белачка за плодове и зеленчуци.

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
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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/80299/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80298/rideks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

**0882551735*** - фини шпакловки. - започване веднага,без почивен ден.
***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати
с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/80296/0882551735---fini-shpaklovki---zapochvane-vednagabez-pochiven-den

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

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

Фотоапарат Nikon Coolpix S5300
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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

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
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

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

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

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

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

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
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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

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/80292/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/80291/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/80290/sigurna-rabota

Преводачески услуги – стандартни, бързи и експресни
Преводаческа агенция Нов Век извършва стандартни, бързи и експресни 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/80289/prevodacheski-uslugi--standartni-byrzi-i-ekspresni

ASRock H61M-PS4
ASRock H61M-PS4, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (DSub), SB5.1, Lan1000, 4x SATA2, mATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/80288/asrock-h61m-ps4

Лятна занималня за деца с Английски език и Изобразителни изкуства
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Образователен център Студио S предлага ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ за деца от предучилищна възраст до 4 клас с включени:
- четене на задължителната литература /всекидневно/четене
- писане и смятане / периодично, редувайки ги, не трябва да ги забравяме /
- занимания по Изобразителни изкуства /всекидневно/
- говорим Английски език /всекидневно/. Разиграваме пиеси на английски език и в края на седмицата изнасяме
представлението.
- творчески занимания и игри /всекидневно/
- гледане на филми от световната класика, подходящи за деца и обсъждане /някои филми на Чарли Чаплин, Том и Джери
и др. / периодично/
- обучение по добродетели чрез осъзнато практикуване на добродетели в ежедневието –по разработена система на
американската педагожка и психоложка – Линда Кавелин Попов.
И още - много игри на открито в близките паркове – народна топка, волейбол и др. Ще си спомним и позабравени игри от
близкото и по-далечно минало. Разходки и рисуване сред природата.
Посещение на музеи, зоологическа градина и др. Заплащат се допълнително транспорта и билетите за музеите.
Разпределението на заниманията през деня ще зависи от метеорологичните условия.
ХРАНА:
Вариант 1 - детето да си носи храна от вкъщи.
Вариант 2 - КЕТЪРИНГ - 4.00 лв. на ден /заплаща се допълнително/
- закуска 10.00 ч. - плод
- Обяд - супа и основно
- следобедна закуска - сандвич
Екипът от професионалисти се грижат за децата с много любов и такт.
Вижте Дневен режим в лятната занималня, цени и ПРОМОЦИИ на сайта на центъра.
http://obiavidnes.com/obiava/80287/lyatna-zanimalnya-za-deca-s-angliyski-ezik-i-izobrazitelni-izkustva

ASRock Z77E-ITX
ASRock Z77E-ITX, Z77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI, DVI, DisplayPort), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
WiFi 802.11n, eSATA, 4x USB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/80286/asrock-z77e-itx

Курс по английски език – Upper-Intermediate
Учебен център Орбис организира съботен курс по английски език, B2. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене, като се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът
се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 10.05.2014г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/80285/kurs-po-angliyski-ezik--upper-intermediate

Вечерен курс по бразилски португалски А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.00 до 20.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 19.05.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/80284/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-a2

ЗА РИБАРИ - Фосфорни куки за риболов без стръв
Фосфорните куки са за риболов БЕЗ СТРЪВ. Уникални, нестандартни, атрактивни и ефективни. Рибата атакува още
щом види фосфорната кука. В пакета има 30 вързани, подсилени куки. Дължина на повода - 45 см. Преди да ползвате
кука, тя трябва леко да се натрие между пръстите, за да се активизира фосфора. Електрикавият цвят побърква
рибата, особено ако сте пуснали на голяма дълбочина (като хитринка преди да ги пуснете може да ги потопите в
ароматен разтвор за допълнително привличане). Фосфорния налеп доста добре попива и такива аромати. Каракуда,
платика, костур, червеноперка, дори и мряна атакуват куката.
Цена: 10 лв/ пакет от 30 куки
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/80283/za-ribari---fosforni-kuki-za-ribolov-bez-stryv

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
19.05.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/80282/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Курс по френски език – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Campus, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.00 до 20.00 часа. Начало: 09.05.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/80281/kurs-po-frenski-ezik--a2

Вечерен курс по италиански език – А2
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена:
250 лева. Начало: 19.05.14г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/80280/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a2

24" (60.96 cm) Acer K242HLbd
24" (60.96 cm) Acer K242HLbd, FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/80279/24-6096-cm-acer-k242hlbd

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - SECURITY TAPE - 18 mm BLACK
ON WHITE TAPE - P№ TZSE4
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - SECURITY TAPE - 18 mm BLACK ON WHITE TAPE - P№ TZSE4
http://obiavidnes.com/obiava/80278/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---security-tape---18-mm-black-on-white

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

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/80277/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

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

32" (81.28см) Samsung UE32H6400 3D FULL HD LED TV
32" (81.28см) Samsung UE32H6400 3D FULL HD LED TV, DVB-T/C, 400Hz, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/80276/32-8128sm-samsung-ue32h6400-3d-full-hd-led-tv

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.
http://obiavidnes.com/obiava/80275/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/80274/remont-na-pokrivi-plovdiv

Строителни услуги- хидроизолация
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
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http://obiavidnes.com/obiava/80273/stroitelni-uslugi--hidroizolaciya

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
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/80272/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе,Братаница, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца, Гелеменово,
Главиница, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката,
Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево,
Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре,
Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Рогош,
Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина,
Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/80271/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

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
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·

Разговор

·

Четене

·

Слушане

04.05.2014

.
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/80270/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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
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базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·

Фонетика

·

Разговор

·

Четене

·

Слушане

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

бизнес курс

·

разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .

При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/80269/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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/80268/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti
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Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*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/80267/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
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/80266/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

32" (81.28см) Samsung UE32H6410 3D FULL HD LED TV
32" (81.28см) Samsung UE32H6410 3D FULL HD LED TV, 400Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB), White
http://obiavidnes.com/obiava/80265/32-8128sm-samsung-ue32h6410-3d-full-hd-led-tv

Масажна кушетка Restpro Classic-2
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен, лилав, син, винено червен)
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Restpro®- светът на удоволствието и релаксацията!

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

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80264/masajna-kushetka-restpro-classic-2
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Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/80263/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/80262/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

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!
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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/80261/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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/80260/30-50-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/80259/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

40" (101.6) SamsungUE40H6400 3D FULL HD LED TV
40" (101.6) SamsungUE40H6400 3D FULL HD LED TV, 400Hz, DVB-T/C, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80258/40-1016-samsungue40h6400-3d-full-hd-led-tv

40" (101.6см) Samsung UE40H7000 3D FULL HD LED TV
40" (101.6см) Samsung UE40H7000 3D FULL HD LED TV, 600Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80257/40-1016sm-samsung-ue40h7000-3d-full-hd-led-tv

48" (121.92см) Samsung UE48H6400 3D FULL HD LED TV
48" (121.92см) Samsung UE48H6400 3D FULL HD LED TV, 400Hz, DVB-T/C, Smart HUB, WiFi, LAN, 4xHDMI, 3xUSB, 2x3D
Glasses (SSG-5100GB)
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http://obiavidnes.com/obiava/80256/48-12192sm-samsung-ue48h6400-3d-full-hd-led-tv

55" (138.68) Samsung UE55HU8500 CURVED 3D 4K UHD LED TV
55" (138.68) Samsung UE55HU8500 CURVED 3D 4K UHD LED TV, 3840x2160, 1200Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN,
4xHDMI, 3xUSB, 2x3D Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/80255/55-13868-samsung-ue55hu8500-curved-3d-4k-uhd-led-tv

55" (138.68см) Samsung UE55H6500 3D FULL HD LED TV
55" (138.68см) Samsung UE55H6500 3D FULL HD LED TV,400HZ,DVB-T/C/S2,4хHDMI,3хUSB
http://obiavidnes.com/obiava/80254/55-13868sm-samsung-ue55h6500-3d-full-hd-led-tv

Уеб камера Logitech HD Webcam C525
Уеб камера Logitech HD Webcam C525, 720p HD, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79703/ueb-kamera-logitech-hd-webcam-c525

PC "Kaveri Plus" +подарък игра
PC "Kaveri Plus" +подарък игра, четири-ядрен AMD A10 7700K 3.5GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, ATi R9
270 2GB DDR5, клавиатура & мишка, no OS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79855/pc-kaveri-plus-podaryk-igra

ATI R9 290
ATI R9 290, 4GB, Gigabyte R929WF3-4GD, PCI-E3.0, DDR5, 512bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79854/ati-r9-290

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/80253/3d-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/80252/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

GF GTX TITAN Black
GF GTX TITAN Black, 6GB Gigabyte NTITANBLKD5-6GD-B, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79853/gf-gtx-titan-black

AMD R7 240
AMD R7 240, 2GB, XFX R7-240A-CLF2, ниско-профилна, PCI-E 3.0, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/79852/amd-r7-240

ATI R9 270X
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ATI R9 270X, 2GB, XFX Black Edition Double Dissipation R9-270X-CDBC, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, 2x
miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/79851/ati-r9-270x

Пиано Дигитално, Пиано Електронно - Пиано магазин Акустико. Изключително КАЧЕСТВО.
Пиано Дигитално, Пиано Електронно - Пиано магазин Акустико. Изключително КАЧЕСТВО.
Пиано магазин Акустико. Дигитално Пиано, Електронно Пиано - Изключително КАЧЕСТВО.
Акустико е основен вносител на редица марки Пиана, Рояли, музикални инструменти и аксесоари за България. Вносител
на Дизайнерски модели Пиана и Рояли! Разполагаме в наличност с голямо ИЗОБИЛИЕ от Прецизно подбрани висококачествени инструменти, НОВИ и употребявани АКУСТИЧНИ пиана и рояли и НОВИ ДИГИТАЛНИ ПИАНА И
РОЯЛИ, китари,струни,метрономи,акордеони, цигулки, тромпети, кларинети, саксофони, флейти, столчета за пиана и
рояли, и много др.
Предлаганите от нас пиана и рояли са:
•С чист тон,
•С отлична клавиатура,
•С великолепен външен вид,
•Подлежали на щателен технически надзор,
•Изработени от най-добрите материали и квалифицирани специалисти.
Получавате:
•10г.гаранция за ново акустично пиано или роял.
•5г. гаранция за употребявано пиано или роял.
•2г. гаранция за дигитално пиано или роял.
•Безплатно акордиране.
•Безплатен монтаж.
•Безплатен транспорт.
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС! Вносител!!!
*** ПРОДАЖБИ и ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА! ! !
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
acusticobg@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com

,

http://obiavidnes.com/obiava/80251/piano-digitalno-piano-elektronno---piano-magazin-akustiko-izklyuchitelno-kachestv

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80250/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе,Братаница, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца, Гелеменово,
Главиница, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката,
Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево,
Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре,
Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Рогош,
Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина,
Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/80249/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

HDD Rack Thermaltake Max 5 Duet
HDD Rack Thermaltake Max 5 Duet, за 2x 2.5" (6.38 cm) SATA 6Gb/s HDD
http://obiavidnes.com/obiava/79850/hdd-rack-thermaltake-max-5-duet

Липовон - Lipovon за отслабване
С Липовон ще отслабнете бързо и сигурно, без йо-йо ефект! Само една капсула дневно! Отслабване между 4 и 8 кг за
месец. 100% оригинален продукт
http://obiavidnes.com/obiava/80248/lipovon---lipovon-za-otslabvane

17.3" (43.94 cm) Asus G750JW-T4031
17.3" (43.94 cm) Asus G750JW-T4031, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GTX 765M 2GB DDR5 (HDMI & miniDP), 8GB, 1TB, 4x USB3.0, no OS, 4.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/79849/173-4394-cm-asus-g750jw-t4031

Switch TP-Link TL-SF1016
Switch TP-Link TL-SF1016, 16-Port 10/100Mbps Rackmount Switch
http://obiavidnes.com/obiava/79844/switch-tp-link-tl-sf1016

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.

Страница 52/74

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.05.2014

-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/80247/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ -ДЕТЕКТИВС
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/80246/chasten-detektiv--detektivski-uslugi---razkriva-i-dokazva-izneveri-
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Switch TP-Link TL-SG3424
Switch TP-Link TL-SG3424, JetStream 24-Port Gigabit L2 Managed, 4 Combo SFP Slots
http://obiavidnes.com/obiava/79841/switch-tp-link-tl-sg3424

Switch TP-Link TL-SG5412F
Switch TP-Link TL-SG5412F, JetStream 12-Port Gigabit L2 Managed, 4 Combo 1000BASE-T Ports
http://obiavidnes.com/obiava/79838/switch-tp-link-tl-sg5412f

Switch TP-Link TL-SL2428
Switch TP-Link TL-SL2428, 24-Port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit Smart Switch
http://obiavidnes.com/obiava/79828/switch-tp-link-tl-sl2428

TP-Link TL-PA4010KIT 500Mbps A500 Powerline Adapter Starter Kit
TP-Link TL-PA4010KIT 500Mbps A500 Powerline Adapter Starter Kit, комплект 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/79826/tp-link-tl-pa4010kit-500mbps-a500-powerline-adapter-starter-kit

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/80245/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80244/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
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Начало 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80243/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80242/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80241/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80240/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80239/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Продавам машини
Продавам машини за PVC и AL дограма. Заедно с профили и аксесоари .
Възможно договаряне или бартер за ниви.
http://obiavidnes.com/obiava/80238/prodavam-mashini
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Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80237/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80236/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80235/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80234/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
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http://obiavidnes.com/obiava/80233/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “Planet ”,
безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80232/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Превод на лични и фирмени 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/80231/prevod-na-lichni-i-firmeni-dokumenti

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80229/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80230/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
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”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80228/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80227/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80226/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

TP-Link TL-R480T+ Load Balance Broadband Router
TP-Link TL-R480T+ Load Balance Broadband Router
http://obiavidnes.com/obiava/79824/tp-link-tl-r480t-load-balance-broadband-router

Начална компютърна грамотност в удобно за Вас време - Кеймбридж Център -Стара Загора
Обучение в малки групи на невероятно ниски цени!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL, INTERNET в 50 у.ч. Работи се в малки
групи 6-8 курсиста, всеки работи на индивидуален компютър. Възможност за провеждане на обучението през седмицата
в удобно за вас време сутрешни, следобедни, вечерни, както и съботно-неделни.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение според изискванията на
Европейската езикова рамка. Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80225/nachalna-kompyutyrna-gramotnost-v-udobno-za-vas-vreme---keymbridj-centyr--stara-za

Стартира курс по Френски език- Кеймбридж Център! Достъпното качество!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Френски език I-III ниво. Изучава се по утвърдена
система на обучение - CAMPUS. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки групи
(4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози.
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Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при
това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика
според Европейската езикова рамка! . Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и
преквалификация към МС Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80224/startira-kurs-po-frenski-ezik--keymbridj-centyr-dostypnoto-kachestvo

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80223/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80222/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Английски ЕЗИК от I-V ниво с Кеймбридж Център! Предстоящ старт!
ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. ОБУЧЕНИЕ В МАЛКИ ГРУПИ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Английски език I-V ниво. Изучава се по утвърдена
Оксфордска система на обучение – NEW HEADWAY / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Малки
групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат
опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! . Лицензирани сме към
МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА е доставчик на обучение по оперативна програма “АЗ МОГА
ПОВЕЧЕ”.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул”Генерал Гурко”56(от южната страна на хотел”Верея”) Телефон за контакти: 042/637389
0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
https://www.facebook.com/cambridgecenterstz
http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80221/angliyski-ezik-ot-i-v-nivo-s-keymbridj-centyr-predstoyasht-start
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Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80220/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80219/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80218/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 13.05.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80217/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Нови, по-ниски цени в „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 14.05.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/80216/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

TP-Link TL-R600VPN SafeStream Gigabit Broadband VPN Router
TP-Link TL-R600VPN SafeStream Gigabit Broadband VPN Router
http://obiavidnes.com/obiava/79821/tp-link-tl-r600vpn-safestream-gigabit-broadband-vpn-router
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Инфармаси-сайт за козметика,хранителни добавки и натурални продукти
In-pharmacy.bg e електронен магазин на фирмата ''Инфармаси ЕООД'',която е част от екипа на In-pharmacy.gr
Електронния ни магазин е на ваше разположение 24 часа на ден ,7 дни в седмицата.
С всяко посещение в нашия електронен магазин вие ще имате на свое разположение и избор,голямо разнообразие от
козметични продукти,по-специално на фирмите ''Apivita'' и ''Korres'',които са номер едно в производството и
предлагането на натурална билкова козметика.Имате достъп до всички продукти без да излизате от уюта на вашия дом
.
С опита ни на електронния пазар успяхме да изградим една много приятна атмосфера и контакт с клиентите ни .
Целта ни е да предложим едно бързо и лесно решение за нуждите и желанията на всяка жена ,мъж,дете.
Ставайки член на InPharmacy.bg вие ще се ползвате от нашите специални оферти и изгодни цени .
Въз основа на научното ни обучение стоим с надеждност до вас,отнасяме се към всеки клиент с уважение и индивидуален
подход.
Не се колебайте да се свържете с нас за всички заявки и въпроси.Вашето мнение е много важно за нас и ние го ценим
С уважение ,екипът на www.inpharmacy.bg
http://obiavidnes.com/obiava/80215/infarmasi-sayt-za-kozmetikahranitelni-dobavki-i-naturalni-produkti

"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/80214/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas
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"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/80213/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

ЧАКАМ С МЕН ДА БЪДЕШ ЛОШ,ДА ГО УДАРИМ НА ЛЮБОВ. GSM: 090 363 049
ЧАКАМ С МЕН ДА БЪДЕШ ЛОШ,ДА ГО УДАРИМ НА ЛЮБОВ. GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/80212/chakam-s-men-da-bydesh-loshda-go-udarim-na-lyubov-gsm-090-363-049

НЕНАСИТНА, ПАЛАВА МРЪСНИЦА ТЪРСИ СПОНСОР GSM: 0900 630 23
НЕНАСИТНА, ПАЛАВА МРЪСНИЦА ТЪРСИ СПОНСОР GSM: 0900 630 23
http://obiavidnes.com/obiava/80211/nenasitna-palava-mrysnica-tyrsi-sponsor--gsm-0900-630-23

ЕДИН ОТ НАС ЩЕ ИЗГОРИ НА БАС ЧЕ ЩЕ СИ ТИ. GSM: 090 363 083
ЕДИН ОТ НАС ЩЕ ИЗГОРИ НА БАС ЧЕ ЩЕ СИ ТИ. GSM: 090 363 083
http://obiavidnes.com/obiava/80210/edin-ot-nas-shte-izgori-na-bas-che-shte-si-ti-gsm-090-363-083

TP-Link TL-ER604W SafeStream Wireless N Gigabit Broadband VPN Router
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TP-Link TL-ER604W SafeStream Wireless N Gigabit Broadband VPN Router
http://obiavidnes.com/obiava/79818/tp-link-tl-er604w-safestream-wireless-n-gigabit-broadband-vpn-router

Слушалки OVLENG A-4 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
Слушалки OVLENG A-4 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
http://obiavidnes.com/obiava/79806/slushalki-ovleng-a-4-za-mobilni-telefoni-s-mikrofon-onoff-

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/80209/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
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
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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/80208/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
- 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/80207/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno
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Слушалки OVLENG S-222 за Компютър с микрофон
Слушалки OVLENG S-222 за Компютър с микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/79797/slushalki-ovleng-s-222-za-kompyutyr-s-mikrofon-

Работа в Чехия за мъже, жени и семейства
Складове - пакетиране, сортиране , опаковане , сгъване на кашони - около 750-800 евро чисто
Строителство фаянс , теракот , изолация , шпакловка , гипс- картон - 5 евро на час
10 часа , 26 работни дни = 1300 евро
общи работници 850 евро чисто
Арматуристи 4 евро на час
Към всички позиции има осигурена квартира за която се спират 120 евро от заплатата за наем и консумативи, трудов
договор, осигуровки валидни и в България, ежеседмичен аванс до заплата.
Език не е наложителен.
Заминава се групово всеки ден от София
http://obiavidnes.com/obiava/80205/rabota--v-chehiya--za-myje-jeni-i-semeystva

Слушалки OVLENG S-333 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
Слушалки OVLENG S-333 за Мобилни телефони с микрофон On/Off
http://obiavidnes.com/obiava/79792/slushalki-ovleng-s-333-za-mobilni-telefoni-s-mikrofon-onoff-

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-

Мрежова камера TP-Link TL-SC2020N
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

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
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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

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

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
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)
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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

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,
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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 !
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
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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

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

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

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.
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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
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
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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
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
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