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Чехия, електрокаристи и складови работници
Набираме електрокаристи до 50 год. ( може и без опит ). Заплащане 100 крони на час = 1100 на ден. Работи се 26
работни дни в месеца 28 600 крони/месец = 1100 евро. Набират се и складови работници в склад за санитарни продукти и
козметични материали. Заплащане 800 евро на месец. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство, валидни
и за България. Подсигурен всяка седмица аванс до заплата от 40 – 60 евро , осигурена квартира. За Ваше успокоение и
сигурност с наш транспорт извозваме клиентите си от София до работодателя в Чехия. За ваше спокойствие и
сигурност ви извозваме с наш транспорт като Ви откарваме до работодателя в Чехия , без да ви изпращат от София на
автобуса и да се притеснявате, дали като пристигнете ще ви чака някой там. Тел. за контакт: вива ком : 0878 0234 67 ,
0878 0234 68 , глобул : 0892 976 509 , 0896 598 331, скайп : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81537/chehiya-elektrokaristi-i-skladovi-rabotnici

Луксозен кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50793)
Луксозен кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50793), тип тефтер с отвор за дисплея, черен
http://obiavidnes.com/obiava/81513/luksozen-kojen-kalyf-za-samsung-s5-i9600-50793

Протектор за SAMSUNG Galaxy Mini 2 s6500 (81145)
Протектор за SAMSUNG Galaxy Mini 2 s6500 (81145), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/81506/protektor-za-samsung-galaxy-mini-2-s6500-81145

Протектор за Samsung Galaxy Nexus I9250 (81139)
Протектор за Samsung Galaxy Nexus I9250 (81139), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/81505/protektor-za-samsung-galaxy-nexus-i9250-81139

Протектор за SAMSUNG i9000 (81072)
Протектор за SAMSUNG i9000 (81072), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/81499/protektor-za-samsung-i9000-81072

Протектор за Samsung S III i9300 (81159)
Протектор за Samsung S III i9300 (81159), матиран
http://obiavidnes.com/obiava/81493/protektor-za-samsung-s-iii-i9300-81159

Силиконов гръб за GALAXY i9000 (81053)
Силиконов гръб за GALAXY i9000 (81053), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/81488/silikonov-gryb-za-galaxy-i9000-81053

Силиконов гръб за SAMSUNG S5 (50776)
Силиконов гръб за SAMSUNG S5 (50776), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81487/silikonov-gryb-za-samsung-s5-50776

Силиконов гръб за SAMSUNG S5 (50776)
Силиконов гръб за SAMSUNG S5 (50776), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81486/silikonov-gryb-za-samsung-s5-50776

Силиконов гръб за SAMSUNG S5 (50777)
Силиконов гръб за SAMSUNG S5 (50777), син
http://obiavidnes.com/obiava/81479/silikonov-gryb-za-samsung-s5-50777
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Страничен проектор за SAMSUNG S III Mini i8910 (81116)
Страничен проектор за SAMSUNG S III Mini i8910 (81116), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/81478/stranichen-proektor-za-samsung-s-iii-mini-i8910-81116

лесни и удобни кредити без такси и комисион
Пари за всяка Ваша нужда-сватба,рожден ден,почивка,ремонт и др. На равни месечни вноски, само с лична карта, в
удобно за Вас време и място.Суми от 500 до 5000 лева,без поръчители.Рефинансиране на стари кредити.
http://obiavidnes.com/obiava/81536/lesni-i-udobni-krediti-bez-taksi-i-komision

Страничен проектор за SAMSUNG S III Mini i8910 (81138)
Страничен проектор за SAMSUNG S III Mini i8910 (81138), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/81473/stranichen-proektor-za-samsung-s-iii-mini-i8910-81138

Страничен протектор/бъмпер за SAMSUNG S5 (50784)
Страничен протектор/бъмпер за SAMSUNG S5 (50784)
http://obiavidnes.com/obiava/81472/stranichen-protektorbymper-za-samsung-s5-50784

Доставка на храна
Китайска храна до всички квартали на София
0899 00 60 61
www.vel-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/81535/dostavka-na-hrana

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735,фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-влачена маазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/81534/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Тефтер Flip SAMSUNG Galaxy Y Duos s6102 (48075)
Тефтер Flip SAMSUNG Galaxy Y Duos s6102 (48075), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81470/tefter-flip-samsung-galaxy-y-duos-s6102-48075

10.1" (25.65 cm) Lenovo IdeaPad Miix 2 (59415088)
10.1" (25.65 cm) Lenovo IdeaPad Miix 2 (59415088), 3G таблет +докинг станция, сензорен мулти-тъч IPS FULL HD екран
(microHDMI), четириядрен Intel® Atom™ Z3745 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 64GB eMMC, 802.11n, bluetooth, камера,
Windows8.1, 1г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/81468/101-2565-cm-lenovo-ideapad-miix-2-59415088

ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250
ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250, PIXMA MG 5450, PIXMA MG 6350 - BK/C/M/Y Multipack - CLI-551BK/C/M/Y P№BS6509B009AA
http://obiavidnes.com/obiava/81533/glava-canon-pixma-ip-7250

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено
право!!!
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 ЗАКОННОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически
услуги,INVESTCONSULT GROUP обединява и няколко адвокатски и счетоводни офиса, находящи се в гр.София,
гр.Пловдив, гр.Димитровград, гр.Хасково, гр.ВАРНА,
гр.БУРГАС гр.СТАРА ЗАГОРА и др. градове. Работим на територията на цялата страна.
INVESTCONSULT GROUP
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
За контакти от цялата страна:
Моля запишете си час за консултации-Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД
РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81532/investconsult-group-kupuvame-biznes

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено
право!!!
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 ЗАКОННОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
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ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически
услуги,INVESTCONSULT GROUP обединява и няколко адвокатски и счетоводни офиса, находящи се в гр.София,
гр.Пловдив, гр.Димитровград, гр.Хасково, гр.ВАРНА,
гр.БУРГАС гр.СТАРА ЗАГОРА и др. градове. Работим на територията на цялата страна.
INVESTCONSULT GROUP
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
За контакти от цялата страна:
Моля запишете си час за консултации-Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД
РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81531/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Подробности, филмчета, както и
друга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/81530/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Капак за SAMSUNG S5 (50788)
Капак за SAMSUNG S5 (50788), розов
http://obiavidnes.com/obiava/81529/kapak-za-samsung-s5-50788

Интериорни мазилки
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/81528/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
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Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/81527/obryshtane-na-novopostavena-dograma

Ремонт и зидане на балкони - промоционални цени.
Сваляме остъкление и винкели.
Къртим мозайка подови покрития.
Къртим бетон под прозорец.
Доставка и качване на Ytong в различна дебелина.
Зидария,поставяне на топлоизолация и шпакловка с мрежа и теракол.
Външна изолация с алпинисти или скеле.
Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма - изгодни цени.
Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
Шпакловане,грундиране и бояидсване
http://obiavidnes.com/obiava/81526/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/81525/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/81524/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont
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Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения тру
http://obiavidnes.com/obiava/81523/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Кожен Griffin Samsung Galaxy Note 2 N7100 (84024)
Кожен Griffin Samsung Galaxy Note 2 N7100 (84024), черно
http://obiavidnes.com/obiava/81522/kojen-griffin-samsung-galaxy-note-2-n7100-84024

Кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50794)
Кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50794), тип тефтер с отвор за дисплея, черен
http://obiavidnes.com/obiava/81521/kojen-kalyf-za-samsung-s5-i9600-50794

Кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50795)
Кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50795), тип тефтер с отвор за дисплея, бял
http://obiavidnes.com/obiava/81520/kojen-kalyf-za-samsung-s5-i9600-50795

Кожен тефтер за Samsung Galaxy i9070 S Avance(84012)
Кожен тефтер за Samsung Galaxy i9070 S Avance(84012), бяло
http://obiavidnes.com/obiava/81519/kojen-tefter-za-samsung-galaxy-i9070-s-avance84012

Кожен тефтер за Samsung Galaxy S 6500 Mini 2 (84020)
Кожен тефтер за Samsung Galaxy S 6500 Mini 2 (84020), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81518/kojen-tefter-za-samsung-galaxy-s-6500-mini-2-84020

Кожен Тефтер за Samsung Galaxy S III i9300 (84015)
Кожен Тефтер за Samsung Galaxy S III i9300 (84015), червен
http://obiavidnes.com/obiava/81517/kojen-tefter-za-samsung-galaxy-s-iii-i9300-84015

Луксозен кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50790)
Луксозен кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50790), тип тефтер с отвор за дисплея, черен
http://obiavidnes.com/obiava/81516/luksozen-kojen-kalyf-za-samsung-s5-i9600-50790
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Луксозен кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50791)
Луксозен кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50791), тип тефтер с отвор за дисплея, розов
http://obiavidnes.com/obiava/81515/luksozen-kojen-kalyf-za-samsung-s5-i9600-50791

Луксозен кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50792)
Луксозен кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50792), тип тефтер с отвор за дисплея, син
http://obiavidnes.com/obiava/81514/luksozen-kojen-kalyf-za-samsung-s5-i9600-50792

Интериорни мазилки
Предлагаме консултации за избор на цветове и текстури на интериорни шпакловки и бои с произход от Англия или
Италия.
Използваме интериорните мазилки за „изтъкване“ на дадени участъци в жилище или офис,а защо не в помещения на
публични места.
В повечето случай ефектните места са изработени от гипсокартон.И конкретно по желанието и вкуса на техните
поръчители.
Нанасяне на интериорни мазилки за вътрешни стени, придаваща гланц и блясък.
Нанасяне на интериорни традиционни мазилки на варова основа с теракотени гранули.
Нанасяне на интериорни минерални мазилки с висока паропропускливост.
http://obiavidnes.com/obiava/81512/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/81511/obryshtane-na-novopostavena-dograma

Ремонт и зидане на балкони - промоционални цени.
Сваляме остъкление и винкели.
Къртим мозайка подови покрития.
Къртим бетон под прозорец.
Доставка и качване на Ytong в различна дебелина.
Зидария,поставяне на топлоизолация и шпакловка с мрежа и теракол.
Външна изолация с алпинисти или скеле.
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Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма - изгодни цени.
Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
Шпакловане,грундиране и бояидсване.
http://obiavidnes.com/obiava/81510/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/81509/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/81508/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
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Гаранция на положения труд.
http://obiavidnes.com/obiava/81507/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

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,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 (бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не
надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81504/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

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,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 (бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не
надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81503/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

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,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 (бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не
надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81502/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

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,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 (бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не
надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81501/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

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
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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,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 (бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не
надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81500/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

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,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 (бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не
надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81498/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

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,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 (бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не
надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81497/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА 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,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 (бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не
надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81496/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

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,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 (бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не
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надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81495/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

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,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 (бел.) Чехия е държава със стабилна и развита промишленост.Безработицата не
надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат хармонизирано трудово
законодателство.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко
това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81494/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И 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
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/81492/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/81491/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"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 !
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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/81490/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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 !
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/81489/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

здравейте момичета :)
здравейте аз съм едно младо и сладко тъмнокоско момче от софия и търся запознанство да се запозная с едно младо и
сладко симпатично и неопитно момиче от 20 до 35 г за забавления и преблагам само да правя секс с момиче за повече
информация моля изпозвайте опция до посочиният от вас за контакт cusromerservice.pepi_ivanov84@abv.bg очаквам те
от петър за дисретно
http://obiavidnes.com/obiava/81485/zdraveyte-momicheta-

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/81484/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/81483/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/81482/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено
право!!!
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 ЗАКОННОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически
услуги,INVESTCONSULT GROUP обединява и няколко адвокатски и счетоводни офиса, находящи се в гр.София,
гр.Пловдив, гр.Димитровград, гр.Хасково, гр.ВАРНА,
гр.БУРГАС гр.СТАРА ЗАГОРА и др. градове. Работим на територията на цялата страна.
INVESTCONSULT GROUP
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ
ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81481/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено
право!!!
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 ЗАКОННОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически
услуги,INVESTCONSULT GROUP обединява и няколко адвокатски и счетоводни офиса, находящи се в гр.София,
гр.Пловдив, гр.Димитровград, гр.Хасково, гр.ВАРНА,
гр.БУРГАС гр.СТАРА ЗАГОРА и др. градове. Работим на територията на цялата страна.
INVESTCONSULT GROUP
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ
ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81480/investconsult-group-kupuvame-biznes
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Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/81477/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
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• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/81476/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
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РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/81475/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: www.kursove.net
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http://obiavidnes.com/obiava/81474/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Изкупува развалени, бракувани МПС
Бракувайте вашата стара кола при нас и ще получите добра цена,ще ви издадем удостоверение за КАТ и НАП което в
двуседмичен срок да предадете с номерата и талона.Реагираме в деня на обаждане.тел . 0889079930-София
http://obiavidnes.com/obiava/81471/izkupuva-razvaleni-brakuvani-mps

Качествен ремонт на вашия апартамент с гарантирано качество...
**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.МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО. КАЧЕСТВОТО СИ ЛИЧИ НА
МОМЕНТА...
http://obiavidnes.com/obiava/81469/kachestven-remont-na-vashiya-apartament-s-garantirano-kachestvo

Assassin's Creed IV: Black Flag Jackdaw Edition
Assassin's Creed IV: Black Flag Jackdaw Edition, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/81467/assassins-creed-iv-black-flag-jackdaw-edition

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И
БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено право!!!
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 ЗАКОННОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически
услуги,INVESTCONSULT GROUP обединява и няколко адвокатски и счетоводни офиса, находящи се в гр.София,
гр.Пловдив, гр.Димитровград, гр.Хасково, гр.ВАРНА,
гр.БУРГАС гр.СТАРА ЗАГОРА и др. градове. Работим на територията на цялата страна.
INVESTCONSULT GROUP
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ
ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81466/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И
БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено право!!!
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 ЗАКОННОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически
услуги,INVESTCONSULT GROUP обединява и няколко адвокатски и счетоводни офиса, находящи се в гр.София,
гр.Пловдив, гр.Димитровград, гр.Хасково, гр.ВАРНА,
гр.БУРГАС гр.СТАРА ЗАГОРА и др. градове. Работим на територията на цялата страна.
INVESTCONSULT GROUP
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ
ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81465/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

Batman Arkham Asylum GOTY
Batman Arkham Asylum GOTY, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81464/batman-arkham-asylum-goty

Batman: Arkham Origins
Batman: Arkham Origins, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81463/batman-arkham-origins

Dynasty Warrios 8: Xtreme Legends Complete Edition
Dynasty Warrios 8: Xtreme Legends Complete Edition, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/81462/dynasty-warrios-8-xtreme-legends-complete-edition

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn
Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/81461/final-fantasy-xiv-a-realm-reborn

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition
Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81460/injustice-gods-among-us-ultimate-edition

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition
Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/81459/injustice-gods-among-us-ultimate-edition

LEGO Batman 2: DC Super Heroes
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LEGO Batman 2: DC Super Heroes, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81458/lego-batman-2-dc-super-heroes

LEGO Batman 2 - Limited Lex Luthor Toy Edition
LEGO Batman 2 - Limited Lex Luthor Toy Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81457/lego-batman-2---limited-lex-luthor-toy-edition

LEGO Batman: The Videogame
LEGO Batman: The Videogame, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81456/lego-batman-the-videogame

LEGO Harry Potter: Years 1-4
LEGO Harry Potter: Years 1-4,за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81455/lego-harry-potter-years-1-4

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81454/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И
БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено право!!!
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 ЗАКОННОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
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Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически
услуги,INVESTCONSULT GROUP обединява и няколко адвокатски и счетоводни офиса, находящи се в гр.София,
гр.Пловдив, гр.Димитровград, гр.Хасково, гр.ВАРНА,
гр.БУРГАС гр.СТАРА ЗАГОРА и др. градове. Работим на територията на цялата страна.
INVESTCONSULT GROUP
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ
ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81453/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО
СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено право!!!
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И
БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено право!!!
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 ЗАКОННОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически
услуги,INVESTCONSULT GROUP обединява и няколко адвокатски и счетоводни офиса, находящи се в гр.София,
гр.Пловдив, гр.Димитровград, гр.Хасково, гр.ВАРНА,
гр.БУРГАС гр.СТАРА ЗАГОРА и др. градове. Работим на територията на цялата страна.
INVESTCONSULT GROUP
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ
ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81452/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyapredlagame-perfektno-yuridichesko-sydeystvie-i-bezpl

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО
СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено право!!!
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И
БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ-Търговско и дружествено право!!!
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 ЗАКОННОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ.
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически
услуги,INVESTCONSULT GROUP обединява и няколко адвокатски и счетоводни офиса, находящи се в гр.София,
гр.Пловдив, гр.Димитровград, гр.Хасково, гр.ВАРНА,
гр.БУРГАС гр.СТАРА ЗАГОРА и др. градове. Работим на територията на цялата страна.
INVESTCONSULT GROUP
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ
ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81451/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyapredlagame-perfektno-yuridichesko-sydeystvie-i-bezpl

LEGO Harry Potter: Years 5-7
LEGO Harry Potter: Years 5-7, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81450/lego-harry-potter-years-5-7

LEGO Lord of The Rings
LEGO Lord of The Rings, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81449/lego-lord-of-the-rings

LEGO Marvel Super Heroes
LEGO Marvel Super Heroes, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81448/lego-marvel-super-heroes

LEGO Marvel Super Heroes
LEGO Marvel Super Heroes, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/81447/lego-marvel-super-heroes

LEGO Movie: The Videogame
LEGO Movie: The Videogame, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81446/lego-movie-the-videogame

LEGO Movie: The Videogame
LEGO Movie: The Videogame, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/81445/lego-movie-the-videogame

Коригиране на носа
Естетичната корекция на носа е свързана най-често с намаляване на неговите размери, стесняване или разширяване на
ноздрите, промяна на ъгъла между носа и горната устна. Ринопластиката може да бъде извършена с цел премахване на
гърбица или отстраняване на вродени и придобити дефекти.
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В Клиника „Галатея“ се извършват пластични естетични и реконструктивни медицински интервенции.
Заповядайте на консултация при нас. С пластичния хирург, д-р Михаил Скерлев, ще обсъдите вариантите на оперативна
интервенция съобразени с вашите желания и индивидуални анатомични особености.
Решаването на вашия проблем е важно за нас, защото знаем, че преодоляването на дребните неща в живота ни кара да
правим големи постижения.
http://skerlev.com
Email: galateia_plastic@abv.bg
тел: 02/ 958 66 80
0878 384 323
http://obiavidnes.com/obiava/81444/korigirane-na-nosa

Коригиране на носа
Естетичната корекция на носа е свързана най-често с намаляване на неговите размери, стесняване или разширяване на
ноздрите, промяна на ъгъла между носа и горната устна. Ринопластиката може да бъде извършена с цел премахване на
гърбица или отстраняване на вродени и придобити дефекти.
В Клиника „Галатея“ се извършват пластични естетични и реконструктивни медицински интервенции.
Заповядайте на консултация при нас. С пластичния хирург, д-р Михаил Скерлев, ще обсъдите вариантите на оперативна
интервенция съобразени с вашите желания и индивидуални анатомични особености.
Решаването на вашия проблем е важно за нас, защото знаем, че преодоляването на дребните неща в живота ни кара да
правим големи постижения.
http://skerlev.com
Email: galateia_plastic@abv.bg
тел: 02/ 958 66 80
0878 384 323
http://obiavidnes.com/obiava/81443/korigirane-na-nosa

Къща в село Драгоево 2
Стариннна българска двуетажна къща в с.Драгоево,Шумен. На първия етаж има салон, маза и пещ. Таванът е дървен. На
втория етаж има две спални и килер подът е дървен. Пред къщата има градина с чемшири. На двора има
селскостопански постройки-плевня.Застроена площ 150 м2, дворно място 685 м2.Къщата е с южно изложение. Селото
се намира в подножието на Източна Стара планина и е със чист и свеж въздух. Селото има традиции в
лозаро-винарството. В селото има магазини и доктор. До селото има редовна автобусна линия. Селото се намира на
около 25 км от Шумен, 110 км от Варна и аерогарата и 7 км от старата Българска столица Велики Пресла
http://obiavidnes.com/obiava/81442/kyshta-v-selo-dragoevo-2

Къща в село Драгоево 2
Стариннна българска двуетажна къща в с.Драгоево,Шумен. На първия етаж има салон, маза и пещ. Таванът е дървен. На
втория етаж има две спални и килер подът е дървен. Пред къщата има градина с чемшири. На двора има
селскостопански постройки-плевня.Застроена площ 150 м2, дворно място 685 м2.Къщата е с южно изложение. Селото
се намира в подножието на Източна Стара планина и е със чист и свеж въздух. Селото има традиции в
лозаро-винарството. В селото има магазини и доктор. До селото има редовна автобусна линия. Селото се намира на
около 25 км от Шумен, 110 км от Варна и аерогарата и 7 км от старата Българска столица Велики Пресла
http://obiavidnes.com/obiava/81441/kyshta-v-selo-dragoevo-2

Корпоративно фирмено обучение по френски и руски език в София
Корпоративно обучение по френски и руски език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Фирмено обучение по
френски и руски език в София (редовно и дистанционно). Научете френски и руски директно във Вашия офис с
програмите на 6+: бързо, качествено и удобно. Курсове по френски и руски език за фирми в София – това е услуга, изцяло
съобразена с Вашите: предпочитания, амбиции и график.
Фирмата ни разполага с екип от специалисти-лингвисти и педагози, повечето от които са тясно специализирани в повече
от една област. Така че независимо в какъв сектор е Вашата фирма и дали искате стандартен курс за ниво (A1-C2) или
бизнес формат с конкретна насоченост, 6+ е Вашето професионално решение.
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http://obiavidnes.com/obiava/81435/korporativno-firmeno-obuchenie-po-frenski-i-ruski-ezik-v-sofiya

LEGO: The Hobbit Toy Edition
LEGO: The Hobbit Toy Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81440/lego-the-hobbit-toy-edition

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

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

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

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg
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Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/79312/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/77273/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

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

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ FOX -БЪЛГАРИЯ ! ЦЯЛАТА ИСТИНА!
Частна Детективска агенция-Фокс.
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Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство
http://obiavidnes.com/obiava/81439/detektivska-agenciya-fox--bylgariya--cyalata-istina

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ FOX -БЪЛГАРИЯ ! ЦЯЛАТА ИСТИНА!
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство
http://obiavidnes.com/obiava/81438/detektivska-agenciya-fox--bylgariya--cyalata-istina

LEGO: The Hobbit Toy Edition
LEGO: The Hobbit Toy Edition, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/81437/lego-the-hobbit-toy-edition

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/81436/angliyski--vtoronivopreintermediate

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

Страница 28/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.05.2014

http://obiavidnes.com/obiava/81434/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/81433/cours-debulgarepourtrangers

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/81432/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi-

LEGO: The Hobbit
LEGO: The Hobbit, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81431/lego-the-hobbit

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" И
ОСВОБОЖДАВАНЕ 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
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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/81430/yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-i-osvobojdavane-ot

"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
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/81429/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
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/81428/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 !
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Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
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/81427/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

LEGO: The Hobbit
LEGO: The Hobbit, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/81426/lego-the-hobbit

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/81425/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi
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Превод и легализация на пълномощни
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на пълномощни, 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/81424/prevod-i-legalizaciya-na-pylnomoshtni

Need for Speed: Rivals + Bonus
Need for Speed: Rivals + Bonus, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81423/need-for-speed-rivals--bonus

0882551735 довършителни ремонти без почивен ден...ЗАПОЧ
**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.МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО. КАЧЕСТВОТО СИ ЛИЧИ НА
МОМЕНТА...
http://obiavidnes.com/obiava/81422/0882551735-dovyrshitelni-remonti-bez-pochiven-denzapoch

Rayman Legends
Rayman Legends, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/81421/rayman-legends

Видео и фото заснемане Пловдив
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/81420/video-i-foto-zasnemane-plovdiv

Видео и фото заснемане Пловдив
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/81419/video-i-foto-zasnemane-plovdiv

Видео и фото заснемане Пловдив
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/81418/video-i-foto-zasnemane-plovdiv

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
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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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/81417/3d-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
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/81416/3d-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
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/81415/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Интериорни мазилки
Предлагаме консултации за избор на цветове и текстури на интериорни шпакловки и бои с произход от Англия или
Италия.
Използваме интериорните мазилки за „изтъкване“ на дадени участъци в жилище или офис,а защо не в помещения на
публични места.
В повечето случай ефектните места са изработени от гипсокартон.И конкретно по желанието и вкуса на техните
поръчители.
Нанасяне на интериорни мазилки за вътрешни стени, придаваща гланц и блясък.
Нанасяне на интериорни традиционни мазилки на варова основа с теракотени гранули.
Нанасяне на интериорни минерални мазилки с висока паропропускливост
http://obiavidnes.com/obiava/81414/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/81413/obryshtane-na-novopostavena-dograma
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Ремонт и зидане на балкони - промоционални цени.
Сваляме остъкление и винкели.
Къртим мозайка подови покрития.
Къртим бетон под прозорец.
Доставка и качване на Ytong в различна дебелина.
Зидария,поставяне на топлоизолация и шпакловка с мрежа и теракол.
Външна изолация с алпинисти или скеле.
Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма - изгодни цени.
Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
Шпакловане,грундиране и бояидсване.
http://obiavidnes.com/obiava/81412/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/81411/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/81410/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
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Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд.
http://obiavidnes.com/obiava/81409/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50796)
Кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50796), тип тефтер с отвор за дисплея, син
http://obiavidnes.com/obiava/81408/kojen-kalyf-za-samsung-s5-i9600-50796

Кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50797)
Кожен калъф за SAMSUNG S5 i9600 (50797), тип тефтер с отвор за дисплея, розов
http://obiavidnes.com/obiava/81407/kojen-kalyf-za-samsung-s5-i9600-50797

Авточасти
Разнообразие от авточасти на най-големите марки и модели на водещите производители от Частите БГ ООД Заповядайте на адрес Chastite.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81406/avtochasti

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/81405/30-50-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/81404/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Anno 2070
Anno 2070, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81403/anno-2070
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Assassin's Creed: Revelations
Assassin's Creed: Revelations, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81402/assassins-creed-revelations

Call of Juarez The Cartel
Call of Juarez The Cartel, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81401/call-of-juarez-the-cartel

Catz 5
Catz 5, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81400/catz-5

CSI: Crime Scene Investigation - Fatal Conspiracy
CSI: Crime Scene Investigation - Fatal Conspiracy, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81399/csi-crime-scene-investigation---fatal-conspiracy

CSI: Crime Scene Investigation
CSI: Crime Scene Investigation, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81398/csi-crime-scene-investigation

CSI: Dark Motives
CSI: Dark Motives, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81397/csi-dark-motives

Driver San Francisco
Driver San Francisco, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81396/driver-san-francisco

Heroes V + Settlers 5 + World in Conflict Пакет (3 в 1)
Heroes V + Settlers 5 + World in Conflict Пакет (3 в 1), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81395/heroes-v--settlers-5--world-in-conflict-paket-3-v-1

IL-2 Sturmovik: 1946 + Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific (Пакет 2 в 1)
IL-2 Sturmovik: 1946 + Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific (Пакет 2 в 1), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81394/il-2-sturmovik-1946--silent-hunter-4-wolves-of-the-pacific-paket-2-v-1

INVESTCONSULT GROUP-Перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА "ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
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КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ
ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81393/investconsult-group-perfektno-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА "ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ
ДНИ.
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81392/investconsult-group-kupuvame-biznes

IL 2 Sturmovik Series Complete Edition
IL 2 Sturmovik Series Complete Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81391/il-2-sturmovik-series-complete-edition

Might & Magic Heroes VI
Might & Magic Heroes VI, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81390/might--magic-heroes-vi

NCIS
NCIS, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81389/ncis-za-pc

Интериорни мазилки
Предлагаме консултации за избор на цветове и текстури на интериорни шпакловки и бои с произход от Англия или
Италия.
Използваме интериорните мазилки за „изтъкване“ на дадени участъци в жилище или офис,а защо не в помещения на
публични места.
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В повечето случай ефектните места са изработени от гипсокартон.И конкретно по желанието и вкуса на техните
поръчители.
Нанасяне на интериорни мазилки за вътрешни стени, придаваща гланц и блясък.
Нанасяне на интериорни традиционни мазилки на варова основа с теракотени гранули.
Нанасяне на интериорни минерални мазилки с висока паропропускливост.
http://obiavidnes.com/obiava/81388/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/81387/obryshtane-na-novopostavena-dograma

Ремонт и зидане на балкони - промоционални цени.
Сваляме остъкление и винкели.
Къртим мозайка подови покрития.
Къртим бетон под прозорец.
Доставка и качване на Ytong в различна дебелина.
Зидария,поставяне на топлоизолация и шпакловка с мрежа и теракол.
Външна изолация с алпинисти или скеле.
Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма - изгодни цени.
Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
Шпакловане,грундиране и бояидсване.
http://obiavidnes.com/obiava/81386/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
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http://obiavidnes.com/obiava/81385/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/81384/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд
http://obiavidnes.com/obiava/81383/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Petz Sports: Dog Playground
Petz Sports: Dog Playground, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81382/petz-sports-dog-playground

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
санитарни продукти , сортиране на хранителни стоки , персонал за почистване , пекарна , месокомбинат , сладкарски
цех , цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , оранжерии , завод за производство на пластмасови
изделия , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) ,
монтажници на
алуминиева и ПВЦ дограма , електро и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.
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Трудов договор , социални и здравни осигуровки . Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата ,
която е на 10-то число на следващия месец за предходния, осигурена квартира ( на места безплатна ) . Не се изисква език
. Да се свързват с нас хора само с нагласа за дългосрочна работа . Заминаване веднага .
Телефони за връзка : 0878 023 467 , 0896 598 331
http://obiavidnes.com/obiava/81381/garantirana-rabota-v-chehiya

Prince of Persia (с опаковка и ръководство на български)
Prince of Persia (с опаковка и ръководство на български), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81380/prince-of-persia-s-opakovka-i-rykovodstvo-na-bylgarski

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81378/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81379/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Puzzler World
Puzzler World, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81377/puzzler-world

Къща в село Драгоево
Селска къща в с.Драгоево на два етажа.Дворното место от470кв.м .В имота има стопански постройки ,кладенец
http://obiavidnes.com/obiava/81376/kyshta-v-selo-dragoevo

Rayman: Raving Rabbids
Rayman: Raving Rabbids, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81375/rayman-raving-rabbids

ТЪРСИМ ОБЕКТИ ТОПЛОИЗОЛАЦИА НА10ЛВ. със скеле сме
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим
във срок
http://obiavidnes.com/obiava/81374/tyrsim-obekti-toploizolacia-na10lv-sys-skele-sme

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
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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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/81373/3d-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
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/81372/3d-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
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/81371/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

R.U.S.E.
R.U.S.E., за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81370/ruse

Чехия, мъже, жени, семейства до 60 год.
Работа за мъже,жени и семейства до 60 год.
з-д за кис.мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех
за сандвичи, ф-ка за пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, камериерки, сладкарски цех, лаковна
(бояджийски цех), птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за бисквити, з-д Шкода, пивоварен з-д "Козел" , склад за
промишлени стоки, ф-ка за пластмасови бутилки, цех за европалета , цех за салати , ф-ка за бисквити, селско
стопанство и животновъдство, строителство широкоспектърен профил, заварчици на СО2 , аргон , електрод, шлосери,
електорокаристи и др.
Заплата от 700 – 1500 евро в зависимост от позицията , трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата , която е на 10 – 20 число на следващия месец в зависимост от
позицията и фирмата, осигурена квартира.
Телефони за контакт :
Вива ком : 0876 502 330
Глобул : 0896 598 261
http://obiavidnes.com/obiava/81369/chehiya-myje-jeni-semeystva-do-60-god

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,
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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/81368/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81367/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81366/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Settlers 7: Paths to a Kingdom - Gold Edition
Settlers 7: Paths to a Kingdom - Gold Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81365/settlers-7-paths-to-a-kingdom---gold-edition

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

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
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- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
Виж и научи повече за нас на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81364/lepene-na-fayansnastilkivikremont-na-banyagipskartonboyadisvane-maystori

Детоксикатори
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана среда. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/81363/detoksikatori

Уред против къртици
Електронни уреди за борба с подземни гризачи - Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано действие. Доверете се на
е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81362/ured-protiv-kyrtici

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/81361/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/81360/vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-vyzduh-i-voda

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1" – С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно
отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали, алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени
жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор,
йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81359/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

The Adventures of Tintin: The Game
The Adventures of Tintin: The Game, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81358/the-adventures-of-tintin-the-game

Манимпекс- търговия на авточасти
Манимпекс притежава мрежа от складове и магазини в София, Пловдив, Варна и Бургас, както и дистрибутори в Горна
Оряховица, Кюстендил, Ихтиман, Смолян, Кърждали и др.
Предлагаме и възможност за пазаруване по Интернет в нашия Web магазин: http://store.manimpex-bg.com/vShop/. При
он-лайн поръчки получавате допълнителна отстъпка.
Качествени продукти на конкурентни цени, отстъпки и специални цени за редовните ни клиенти
http://obiavidnes.com/obiava/81357/manimpeks--tyrgoviya-na-avtochasti

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
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+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/81356/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"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/81355/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Tom Clancy's EndWar
Tom Clancy's EndWar, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81354/tom-clancys-endwar
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КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/81353/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Община Ивайловград
Община Ивайловград е разположена в една от най-красивите планини на България –Родопите. Красивата планина,
чистия въздух, язовир "Ивайловград" ,запазилите се български традиции и хубавото червено вино карат все повече
туристи да посещават района.
http://obiavidnes.com/obiava/81352/obshtina-ivaylovgrad

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

Адл Идеал
Печатница ИДЕАЛ се занимава с печатна дейност - ideal-as.com. Прави всички видове печатни рекламни материали като
брошури, етикети, опаковки, велпапе стелажи за дребни и тежки продукти, печата, ламинира, лепи. Пловдив, ул. Нестор
Абаджиев 15, тел.: 032 608 150.
http://obiavidnes.com/obiava/81351/adl-ideal

Тоникс 96- производство на мебели
“Тоникс – 96” ООД е дългогодишен член на Българска стопанска камара и на „Сдружение на дървопреработвателите и
мебелопроизводителите – гр. Троян”. Фирмата изработва качествени мебели от дървесина - бук, дъб, орех, череша, чам и
MDFи работим с доказани италиански и шведски материали - водни байцове, грундове, лакове и втвърдители на Sirca,
Milesi и Becker Acroma.
“Тоникс – 96” ООД е създадена през 1995г.Произвежда, проектира и търгува с мебели. Ние ще оправдаем вашите
очакавания.
http://obiavidnes.com/obiava/81350/toniks-96--proizvodstvo-na-mebeli

Александър - производство на прежда
Александър ООД е българска компания с опит в търговията с прежди. Предлагаме различни видове прежди за ръчно
плетене и кинкалерия. Преждите са с различен състав – акрил, памук, комбинация от полиамид и акрил, вълна и акрил,
хлоровлакно и акрил и други. Нашите марки са добре познати на пазара – Сани, Соната, Мания, Романа и други.
Партнираме си с фирми от Турция, Румъния и България.
http://obiavidnes.com/obiava/81349/aleksandyr---proizvodstvo-na-prejda

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
РОДИНА - България
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За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/81348/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/81347/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
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• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/81346/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
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курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/81345/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Преводачески услуги от Нов век – София
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички
държавни институции и чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на конкурентни цени!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/81344/prevodacheski-uslugi-ot-nov-vek--sofiya

Tom Clancys Ghost Recon: Advanced Warfighter
Tom Clancys Ghost Recon: Advanced Warfighter , за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81343/tom-clancys-ghost-recon-advanced-warfighter-

Сатурн 2 ООД
„Сатурн 2” ООД притежава сетрификат за направа и монтаж на слаботокови и силнотокови електрически инсталации
и видеонаблюдение по ISO 9001:2008 от Global Certification Services, с дата на одобрение 25.03.2009 год.
Фирмата за изграждане и ремонт на силнотокови и слаботокови електрически инсталации „Сатурн 2” ООД е
регистрирана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България. Освен
това дружеството се придържа отговорно към всички изисквания на нормативните актове по осигуряване на безопасна
работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.
http://obiavidnes.com/obiava/81342/saturn-2-ood
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Нотариус Светлозар Здравков Николов
Заверки на всякакъв вид договори и сделки може да направите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов. За
контакти: град Велики Преслав, ул. Александър 94, ет. 6, ап. 6, тел: 053844100.
За района на град Велики Преслав и близките населени места компетентно нотариално обслужване може да намерите в
кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов, тел: 053844100.
http://obiavidnes.com/obiava/81341/notarius-svetlozar-zdravkov-nikolov

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81340/tom-clancys-rainbow-six-vegas-2

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/81339/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Уред за почистване на уши Earcleaner Wax Vac
Уред за почистване на уши Earcleaner Wax Vac
Уникално изобретение - уред, който засмуква нечистотиите и водата от ухото. Напълно безопасно, нежно и ефективно!
Почистването с тампони не е надежден подход, всички знаем това...Време е да смените подхода...Време е за WaxVac.

Постоянно слушаме как не трябва да употребяваме памучни тампони за почистване на уши.
А как тогава се очаква от нас да ги поддържаме чисти и в добро здраве?
На помощ ни идва едно страхотно изобретение, създадено точно за целта!
WaxVac е удобно малко устройство, което нежно изпомпва ушната кал, вода и всякакви други отпадъци от ухото.
Засмукващата сила на WaxVac

е премерена така, че да си свърши перфектно работата без да застрашава
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тъпанчетата.
WaxVac е Безжичен, снабден с LED светлина в единия край.
Комплектът WaxVac влючва устройсто,четка за почистване и 4 меки силиконови апликатора,
специално създадени за да предпазват ухото от нараняване по време на манипулацията.
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/81338/ured-za-pochistvane-na-ushi-earcleaner-wax-vac

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
http://obiavidnes.com/obiava/81337/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
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кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/81336/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/81335/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
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!!!
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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.
Получавате коректно партньорство и дискретност.
Ние Ви предлагаме гарантирано качество на добри цени.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81334/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
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.
Получавате коректно партньорство и дискретност.
Ние Ви предлагаме гарантирано качество на добри цени.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
InvestConsult Group.
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81333/investconsult-group-kupuvame-biznes

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81332/tom-clancys-rainbow-six-vegas

Неопренов калъф за лаптоп (45013)
Неопренов калъф за лаптоп (45013), различни цветове, до 15.6" (39.62cm)
http://obiavidnes.com/obiava/81331/neoprenov-kalyf-za-laptop-45013

Неопренов калъф за лаптоп (45014)
Неопренов калъф за лаптоп (45014), черен, до 10" (25.40cm)
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http://obiavidnes.com/obiava/81330/neoprenov-kalyf-za-laptop-45014

Неопренов калъф за лаптоп (45015)
Неопренов калъф за лаптоп (45015), черен, до 17" (43.20cm)
http://obiavidnes.com/obiava/81329/neoprenov-kalyf-za-laptop-45015

Неопренов калъф за лаптоп (45024)
Неопренов калъф за лаптоп (45024), зелен, до 15.6" (39.62cm)
http://obiavidnes.com/obiava/81328/neoprenov-kalyf-za-laptop-45024

Far Cry 3
Far Cry 3, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81327/far-cry-3

Far Cry: The Wild Expedition
Far Cry: The Wild Expedition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81326/far-cry-the-wild-expedition

Might and Magic: Clash of Heroes
Might and Magic: Clash of Heroes, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81325/might-and-magic-clash-of-heroes

Might and Magic X: Legacy
Might and Magic X: Legacy, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81324/might-and-magic-x-legacy

Might & Magic Heroes VI Complete Edition
Might & Magic Heroes VI Complete Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81323/might--magic-heroes-vi-complete-edition

Might & Magic Heroes VI: Shades of Darkness
Might & Magic Heroes VI: Shades of Darkness, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81322/might--magic-heroes-vi-shades-of-darkness

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/81321/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
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/81320/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

Детективски Услуги 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
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-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/81319/detektivski-uslugi-inkognito

Детективски Услуги 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/81318/detektivski-uslugi-inkognito

Детективски Услуги 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
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-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/81317/detektivski-uslugi-inkognito

Rayman Collection
Rayman Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81316/rayman-collection

Rayman Legends
Rayman Legends, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81315/rayman-legends

Интериорни мазилки
Предлагаме консултации за избор на цветове и текстури на интериорни шпакловки и бои с произход от Англия или
Италия.
Използваме интериорните мазилки за „изтъкване“ на дадени участъци в жилище или офис,а защо не в помещения на
публични места.
В повечето случай ефектните места са изработени от гипсокартон.И конкретно по желанието и вкуса на техните
поръчители.
Нанасяне на интериорни мазилки за вътрешни стени, придаваща гланц и блясък.
Нанасяне на интериорни традиционни мазилки на варова основа с теракотени гранули.
Нанасяне на интериорни минерални мазилки с висока паропропускливост.
http://obiavidnes.com/obiava/81314/interiorni-mazilki

Интериорни мазилки
Предлагаме консултации за избор на цветове и текстури на интериорни шпакловки и бои с произход от Англия или
Италия.
Използваме интериорните мазилки за „изтъкване“ на дадени участъци в жилище или офис,а защо не в помещения на
публични места.
В повечето случай ефектните места са изработени от гипсокартон.И конкретно по желанието и вкуса на техните
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поръчители.
Нанасяне на интериорни мазилки за вътрешни стени, придаваща гланц и блясък.
Нанасяне на интериорни традиционни мазилки на варова основа с теракотени гранули.
Нанасяне на интериорни минерални мазилки с висока паропропускливост.
http://obiavidnes.com/obiava/81313/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Сваляме остъкление и винкели.
Къртим мозайка подови покрития.
Къртим бетон под прозорец.
Доставка и качване на Ytong в различна дебелина.
Зидария,поставяне на топлоизолация и шпакловка с мрежа и теракол.
Външна изолация с алпинисти или скеле.
Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма - изгодни цени.
Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
Шпакловане,грундиране и бояидсване.
http://obiavidnes.com/obiava/81312/obryshtane-na-novopostavena-dograma

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/81311/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
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Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/81310/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Rayman Origins
Rayman Origins, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81309/rayman-origins

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд.
http://obiavidnes.com/obiava/81308/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна алкална нано чаша Наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира,пречиства, минерализира,
йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с доказано
полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/81307/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/81306/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Rocksmith 2014 Edition
Rocksmith 2014 Edition, за PC
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http://obiavidnes.com/obiava/81305/rocksmith-2014-edition

Splinter Cell Ultimate Edition
Splinter Cell Ultimate Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81304/splinter-cell-ultimate-edition

Авто мото техническа книжарница “РОДЕО” предлага книги и CD
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 ; 0889/821682
http://obiavidnes.com/obiava/81303/avto-moto-tehnicheska-knijarnica-rodeo-predlaga-knigi-i-cd

TMNT: Teenage Mutant Ninja Turtles+The Jungle Book: Groove Party+Celtic Kings (Пакет 3 в 1)
TMNT: Teenage Mutant Ninja Turtles+The Jungle Book: Groove Party+Celtic Kings (Пакет 3 в 1)
http://obiavidnes.com/obiava/81302/tmnt-teenage-mutant-ninja-turtlesthe-jungle-book-groove-partyceltic-kings-p

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 .
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
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81301/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
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 :

по

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/81300/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81299/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
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http://obiavidnes.com/obiava/81298/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Хотел Радо - Лозенец
Почивка в Хотел Радо – край морето в Лозенец можете да резервирате на телефон 0550/57317 или е-mail:
radomir.markov@gmail.com. Хотелът предлага удобни двойни стаи и един апартамент. Всички помещения са с кабелна ТВ,
собствена тоалетна и още екстри.
http://obiavidnes.com/obiava/81297/hotel-rado---lozenec

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier
Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81296/tom-clancys-ghost-recon-future-soldier

Крес - Д
На адрес www.kres-d.com е представена фирма КРЕС Д. Тя е производител на хидравлични цилиндри - бутални до Ф250 и
плунжерни до Ф400. Има собствено производство на преси за запресоване на накрайници към хидравлични маркучи. Тел.:
0431 63 209
http://obiavidnes.com/obiava/81295/kres---d

Галея- Варна
Във Варна се намира офисът на фирма Галея www.galeya.bg, която притежава собствен склад за търговия с турски и
китайски стоки, които можете да поръчате на едро на ниски цени. Голям избор от кухненски съдове, изкуствени цветя,
пособия за ученика, сервизи, панери, чинии, перилни препарати и още. Повече информация на тел.: 0894475888
Със склад на едро за индийски и китайски стоки за дома разполага варненската фирма Галея. Потърсете я за закупуване
на домашни потреби, декорация за дома, чаши, чинии, будилници, бижута, козметика, техника, рамки за снимки,
стъклария и други. Телефон 052501341 или в интернет на www.galeya.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81294/galeya--varna

ДР ГЕОРГИ ИВАНОВ НППДП
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ ИВАНОВИ е правилният избор на всеки, който иска решение на денталните си проблеми.
Здравата усмивка е постижима, единствено, когато за Вас се грижат висококвалифицирани специалисти. В кабинета на
д-р Георги Иванов се прилага съвременно избелване на зъби, обтурации с фотокомпозити, обтурации с глазйономерни
цименти, изработване на снемаеми протези (плакови и силиконови), почистване на зъбен камък и полиране на зъбите,
кореново лечение, корони и мостове от металокерамика, орална хирургия, козметична стоматология. Работим със
Здравната каса. За контакти: гр. София, ж.к Дружба, бл. 501, вх. 2, ет. 3, ап. 9, 02/ 978 89 30, 0898/ 921 211, 0885/ 825
398.
http://obiavidnes.com/obiava/81293/dr-georgi-ivanov-nppdp

КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
ОБЛАСТЕН АВТО-МОТО КОМПЛЕКС “РОДЕО” СТ. ЗАГОРА.
-КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
-КУРСОВЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ЗА
ВОДАЧИ И КОНСУЛТАНТИ –ADR
-ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ
-АВТО-МОТОТЕХНИЧЕСКА КНИЖАРНИЦА
-ПОДГОТОВКА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕН ИЗПИТ
- ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
- ЗАСТРАХОВКИ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
042/600949 ; 0889/821682
http://obiavidnes.com/obiava/81292/kursove-za-vodachi-na-mps

Организира два пъти месечно курсове за превоз на опасни товари – ADR.
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ОБЛАСТЕН АВТО-МОТОКОМПЛЕКС “РОДЕО” СТ. ЗАГОРА
Организира два пъти месечно курсове за превоз на опасни товари – ADR.
Цена; 100 лв. ЗА КОНТАКТИ: СТ. ЗАГОРА
УЛ. ГЕН. ГУРКО №84 АП.2
ТЕЛ. 042/600949 , 0889/821682
http://obiavidnes.com/obiava/81291/organizira-dva-pyti-mesechno-kursove-za-prevoz-na-opasni-tovari--adr

Tom Clancys Ghost Recon Trilogy
Tom Clancys Ghost Recon Trilogy, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81290/tom-clancys-ghost-recon-trilogy

Община Криводол
Община Криводол е една от общините в Област Враца, заемащи част от Северозападна България. Площта й е 326 km
http://obiavidnes.com/obiava/81289/obshtina-krivodol

Флаш Ко
В Пловдив се намира офисът на фирма за ВиК части ФЛАШ КО, занимаващо се с проектиране и пускане в експлоатация
на водопроводни инсталации и отоплителни системи. Повече информация на flashco.bg, 032945865.
На адрес flashco.bg е представена фирма ФЛАШ КО. Извършва монтаж на нови водопроводни системи или отстранява
аварии по вече съществуващи канализации. Тел.: 032945865
http://obiavidnes.com/obiava/81288/flash-ko

Продавам апартамент
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/81287/prodavam-apartament

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(карта на водача /
професионална компетентност). Цена 100лв. 0889/821682
http://obiavidnes.com/obiava/81286/organizira--kursove-po-naredba--41

Продавам, неупотребявана гума
Продавам, неупотребявана гума ( външна, вътрешна и пояс) –„Вида”- 8,25 R 20, подходящи за Газ-53. 0889/821682
http://obiavidnes.com/obiava/81285/prodavam-neupotrebyavana-guma

Продавам части за мотоциклет
Продавам части за мотоциклет MZ-250
0889/821682 , 0896/797952
http://obiavidnes.com/obiava/81284/prodavam-chasti-za-motociklet

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.
Тел. 042/600949 ; 0889/821682 ;
0896/797952
http://obiavidnes.com/obiava/81283/predlaga-rabota-za-mladi-instruktori
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Предлагаме работа за семейство или добри приятели
Предлагаме работа за семейство или добри приятели (екипна работа)като инструктори с инструкторска
правоспособност в гр. Гълъбово,Раднево,Симеоновград, обл. Стара Загора.
Тел: 0889/821682 , 0896/797952, Митко Трайков
http://obiavidnes.com/obiava/81282/predlagame-rabota-za-semeystvo-ili-dobri-priyateli

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 . Цена – 10 евро/кв.м. 0889/821682
http://obiavidnes.com/obiava/81281/prodavam-parcel-v-stara-zagora

Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist 5th Freedom Collector's Edition
Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist 5th Freedom Collector's Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81280/tom-clancys-splinter-cell-blacklist-5th-freedom-collectors-edition

Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist Upper Echelon Day 1 Edition
Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist Upper Echelon Day 1 Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81279/tom-clancys-splinter-cell-blacklist-upper-echelon-day-1-edition

Счетоводни услуги София
Счетоводни услуги Терзиев и Ко София. Счетоводно обслужване и данъчни консултации. Счетоводни и ТРЗ услуги, ДДС,
интрастат, годишно приключване, регистрации, консултации. Ниски цени, безплатни услуги, бонуси. Желаното от Вас
качество е по-високо от цената. www.terzieviko.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81278/schetovodni-uslugi-sofiya

Счетоводни услуги София
Счетоводни услуги Терзиев и Ко София. Счетоводно обслужване и данъчни консултации. Счетоводни и ТРЗ услуги, ДДС,
интрастат, годишно приключване, регистрации, консултации. Ниски цени, безплатни услуги, бонуси. Желаното от Вас
качество е по-високо от цената. www.terzieviko.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81277/schetovodni-uslugi-sofiya

Trials Evolution Gold Edition
Trials Evolution Gold Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81276/trials-evolution-gold-edition

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/81275/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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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/81274/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

На 01.06 Стартира Английски език І ниво.Запишете се сега в Интер Алианс
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални
резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.
Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения.Всички учебни помагала са
осигурени от нас. В обучението са включени и аудио материали, които разнообразяват часовете и обогатяват
познанията на курсистите за английската реч и култура.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81273/na-0106--startira-angliyski-ezik--nivozapishete-se-sega-v-inter-alians

На 01.06 Стартира Немски език 3 ниво в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво . Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN
AKTUELL. Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.
При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния
език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системата за обучение по
немски език е разработена по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Използва се учебник,
учебна тетрадка, аудио записи, както и допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на
курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Всички учебни
помагала са осигурени от нас. Бърз и ефективен начин да научите чужд език. Активно участие на курсистите в учебния
процес. Вечерни, дневни, съботно-неделни групи! Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен
за Вас график, оптимално съобразен с Вашите възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на
всеки един от Вас, без да се налага да жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове! След всяко
завършено ниво на обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания, сертифицирано
към МОН . Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81272/na-0106-startira-nemski-ezik-3-nivo-v-inter-alians

На 26.05 Стартира Немски език І ниво в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво . Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN
AKTUELL. Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.
При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния
език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системата за обучение по
немски език е разработена по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Използва се учебник,
учебна тетрадка, аудио записи, както и допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на
курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Всички учебни
помагала са осигурени от нас. Бърз и ефективен начин да научите чужд език. Активно участие на курсистите в учебния
процес. Вечерни, дневни, съботно-неделни групи! Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен
за Вас график, оптимално съобразен с Вашите възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на
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всеки един от Вас, без да се налага да жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове! След всяко
завършено ниво на обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания, сертифицирано
към МОН . Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81271/na-2605-startira-nemski-ezik--nivo-v-inter-alians

Watch Dogs - PRE-ORDER
Watch Dogs - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/81270/watch-dogs---pre-order

Превод на документи на английски, руски, немски, френски. . .
ПРЕВОДИ от и на всички езици. Легализация във всички министерства. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи
писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални документи във всички министерства, поставяне на
Апостил (Apostille), заверка на преводи на документи от чужбина в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство
на външните работи.
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/81269/prevod-na-dokumenti-na-angliyski-ruski-nemski-frenski--

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/81268/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81267/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77582/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

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

Фриматор -ултразвуков пилинг
Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
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/81266/frimator--ultrazvukov-piling

Адаптер 12V/1.25A
Адаптер 12V/1.25A, 1.17м
http://obiavidnes.com/obiava/81265/adapter-12v125a

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
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ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/81264/carski-bilki

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/81263/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Целулес МД Новия вакуумен масажор
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
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Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/81262/celules-md---noviya-vakuumen-masajor

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/81261/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Адаптер 12V/1A
Адаптер 12V/1A, 1.9м
http://obiavidnes.com/obiava/81260/adapter-12v1a

Адаптер 12V/2.0A
Адаптер 12V/2.0A, 1.1м
http://obiavidnes.com/obiava/81259/adapter-12v20a

0887232146,фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай
pvc дограма
0887232146фини
шпакловки,гипсова шпакловка,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма ли измазване с поставияне на лайсни,гипсова мазилка,пръскана
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мазилка,влачена мазилка,минерална мазилка,пръскана мазилка и
др.замазки,зидария,бързо,корекно,качеството си личи на момента,гарантирана корекност.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/81258/0887232146fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--obryshtan

Адаптер 12V/3.0A
Адаптер 12V/3.0A, 1.15м, жак 5.5x2.5
http://obiavidnes.com/obiava/81257/adapter-12v30a

Адаптер 12V 4A 203
Адаптер 12V 4A 203
http://obiavidnes.com/obiava/81256/adapter-12v-4a-203

Адаптер 5V/3.0A
Адаптер 5V/3.0A, 1.2m
http://obiavidnes.com/obiava/81255/adapter-5v30a

Захранване за лаптопи Samsung
Захранване за лаптопи Samsung, съвместимо, 19V, 4.74A, 90W, 5.0x4.4
http://obiavidnes.com/obiava/81254/zahranvane-za-laptopi-samsung

Захранване за лаптопи Samsung
Захранване за лаптопи Samsung, съвместимо, 19V, 4.74A, 90W, жак 5.0x3.0
http://obiavidnes.com/obiava/81253/zahranvane-za-laptopi-samsung

Захранване за лаптопи Samsung
Захранване за лаптопи Samsung, съвместимо, 16V, 4A, 64W, 6.0x4.4
http://obiavidnes.com/obiava/81252/zahranvane-za-laptopi-samsung

Захранване за лаптопи SONY
Захранване за лаптопи SONY, съвместимо, 19.5V, 4.1A, 80W, жак 6.5x4.4
http://obiavidnes.com/obiava/81251/zahranvane-za-laptopi-sony

Захранване за лаптопи SONY
Захранване за лаптопи SONY, съвместимо, 19.5V, 4.7A, 92W, жак 6.5x4.4
http://obiavidnes.com/obiava/81250/zahranvane-za-laptopi-sony

Захранване за лаптопи Toshiba
Захранване за лаптопи Toshiba, съвместимо, 15V, 4A, 60W, 6.3x3.0
http://obiavidnes.com/obiava/81249/zahranvane-za-laptopi-toshiba

Захранване за лаптопи Toshiba
Захранване за лаптопи Toshiba, съвместимо, 19V, 3.42A, 90W, 5.5x2.5
http://obiavidnes.com/obiava/81248/zahranvane-za-laptopi-toshiba

Захранване за лаптопи Toshiba
Захранване за лаптопи Toshiba, съвместимо, 19V, 3.42A, 90W, 5.5x2.5
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http://obiavidnes.com/obiava/81247/zahranvane-za-laptopi-toshiba

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/81246/3d-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
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/81245/3d-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
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/81244/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/81243/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/81242/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/81241/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Захранване за лаптопи Toshiba
Захранване за лаптопи Toshiba, съвместимо, 19V, 3.95A, 75W, жак 5.5x2.5
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http://obiavidnes.com/obiava/81240/zahranvane-za-laptopi-toshiba

Онлайн курс по счетоводство със счетоводен софтуер
Мартилен Фм Ви предлага онлайн курс за "Оперативен счетоводител" със счетоводен софтуер.
При успешно завършване получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА
ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Ако желаете обучение със счетоводен продукт МИРАЖ се обадете сега!
http://obiavidnes.com/obiava/81239/onlayn-kurs-po-schetovodstvo-sys-schetovoden-softuer

Офис секретар
Онлайн курс за офис секретар
Възможност да се научите да бъдете ТОП ОФИС СЕКРЕТАР чрез онлайн курс.
При завършване на курса Вие получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ОФИС
СЕКРЕТАР.
За повече информация:
Тел: 02/983 1900
E-mail: martilenfm@gmail.com
Web: www.onlineobuchenie.com
http://obiavidnes.com/obiava/81238/ofis-sekretar

Захранване за лаптопи Toshiba
Захранване за лаптопи Toshiba, съвместимо, 19V, 4.74A, 90W, жак 5.5x2.5
http://obiavidnes.com/obiava/81237/zahranvane-za-laptopi-toshiba

Захранване за лаптопи Toshiba
Захранване за лаптопи Toshiba, съвместимо, 19V, 6.3A, 120W, жак 5.5x2.5
http://obiavidnes.com/obiava/81236/zahranvane-za-laptopi-toshiba

Терапевтичен апарат за кръста и гръбначния стълб
Терапевтичен апарат за кръста и гръбначния стълб
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
на практика е мултифункционален. Самата манупулация е лесна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за
Вас място.
Самозалепващи се електоимпулсни електроди за локално третиране. Всяка една точка, в която се локализира се нарича
„Аши”
Върху раменете – за лечение на периартрит -На кръста – за облекчаване на болките в лумбарния мускул -Върху коляното
– за лечение на периартрит -Върху корема – лекува dysmenorrhea менструални болки, масажира корема
Като опция към комплекта биха могли да се поръчат чифт електроимпулсни масажни джапанки / цена 36 лв. / и
комплект електроимпулсни вендузи с ръчна помпичка за създаване на вакум / цена 36 лв. /. Същите се включват на
мястото на електроимпулсните самозалепващи се електроди за локална "Аши" акупунктурна и физиотерапия.
В интернет магазина са подробно описани действуващите терапии;
Пулсовата терапия
Топлинна терапия
Инфрачервена терапия
Магнитна терапия
Можете да ползвате уреда ежедневно – веднъж или два пъти, като интервалът между две терапии не трябва да бъде
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по – малък от 3 часа, времетраенето на терапията може да бъде 15 или 30 минути. Един курс на терапия е 10 дни, като
почивката е от един- два дни между провеждането на курсовете е задължителна.
Гаранционен срок : 12 месеца Цена : 290 лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/81235/terapevtichen-aparat-za-krysta-i-grybnachniya-stylb

Вулканични камъни "35"бр + съд за подгряване на камъните
Вулканични камъни "35"бр + съд за подгряване на камъните
В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни "35"бр
Добро здраве и душевна хармония.
Масажът с горещи камъни (стоун терапия),е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване.
При контакт с тялото предварително затоплените гладки лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия. Цена 270лв
За подгряване на камъните е необходим специален съд,който се състои от 3 части:
- Основно тяло с нагряваща плоча и терморегулатор
- Междинно тяло от неръждавейка
- керамичен капак
Мощност : 1200W
Захранване : 220V
Подгряване : до 100 градуса
Внос от Шотландия
Гаранционен срок : 12 месеца. Цена 289лв
цената на комплекта е 559лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/81234/vulkanichni-kamyni-35br--syd-za-podgryavane-na-kamynite

God of War Ascension Special Edition
God of War Ascension Special Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/81233/god-of-war-ascension-special-edition

God of War Ascension
God of War Ascension, за PlayStation 3
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http://obiavidnes.com/obiava/81232/god-of-war-ascension

Курсове и частни уроци по френски език в гр. Сливен
Курсове и частни уроци по френски език в гр. Сливен от преподавател с международен опит. Обадете се на тел. 0888 02
00 91 за консултации и записвания. Имам дългогодишен опит като университетски преподавател в няколко големи Висши
учебни заведения от различни точки на земното кълбо и подготвям курсисти в индивидуален и групов формат за всички
нива от Международната езикова рамка - A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Предлагам и помощни занимания за изпити за
международни сертификати (DELF, DALF и др.). Часовете са съобразени изцяло с Вашето свободно време, а занятията
се провеждат на удобно и уютно място в центъра на Сливен. По договорка са възможни и посещения по домовете без
оскъпяване на услугата. Цените са също въпрос на лично договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/81224/kursove-i-chastni-uroci-po-frenski-ezik-v-gr-sliven

God of War Collection
God of War Collection, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/81231/god-of-war-collection

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• 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.
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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/81230/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/81229/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*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 .
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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/81228/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

God of War III
God of War III, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/81227/god-of-war-iii

Възможност да се обучавате по всяко време и от всяко място! Мартилен Фм предлага професионално онлайн обучение за
" организатор на туристическа агентска дейност "
При успешно завършване на професионалното обучение Вие получавате УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ!
Очаквайте онлайн курс за професионална квалификация!
http://obiavidnes.com/obiava/81226/vyzmojnost-da-se-obuchavate-po-vsyako-vreme-i-ot-vsyako-myasto-martilen-fm-predlaga

Адаптер 220V -> USB 5V/1A
Адаптер 220V -> USB 5V/1A
http://obiavidnes.com/obiava/81225/adapter-220v---usb-5v1a

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" И
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
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/81223/yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-i-osvobojdavane-ot

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/81222/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/81221/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
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по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/81220/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Адаптер
Адаптер, 24V/1A, за таблет
http://obiavidnes.com/obiava/81219/adapter

Интериорни мазилки
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/81218/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
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Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/81217/obryshtane-na-novopostavena-dograma

Ремонт и зидане на балкони - промоционални цени.
Сваляме остъкление и винкели.
Къртим мозайка подови покрития.
Къртим бетон под прозорец.
Доставка и качване на Ytong в различна дебелина.
Зидария,поставяне на топлоизолация и шпакловка с мрежа и теракол.
Външна изолация с алпинисти или скеле.
Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма - изгодни цени.
Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
Шпакловане,грундиране и бояидсване.
http://obiavidnes.com/obiava/81216/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/81215/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат

Страница 84/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.05.2014

допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/81214/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

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

Адаптер
Адаптер, 5V/1.0A
http://obiavidnes.com/obiava/81213/adapter

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

Превод и легализация на дипломи за средно и висше образование
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост,
съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/81212/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie

INVESTCONSULT GROUP-Перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
INVESTCONSULT GROUP-Перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Няма значение дали задълженията са към нап,нои,дистрибутори,доставчици и др.
Оказваме съдействие за прехвърляне/изкупуване/ на ЕООД ООД със задължения-по чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН.При продажба на всички дружествени дялове от дружеството, купувачът придобива всички права и задължения
на дружеството.
След приключване на сделката,заверка при нотариус и вписване в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР,
продавача на ЕООД ООД не носи солидарна,финансова и юридическа отговорност чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
!!!
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА АД ЕАД ООД ЕООД И ДР. ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81211/investconsult-group-perfektno-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

INVESTCONSULT GROUP-Перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
INVESTCONSULT GROUP-Перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Няма значение дали задълженията са към нап,нои,дистрибутори,доставчици и др.
Оказваме съдействие за прехвърляне/изкупуване/ на ЕООД ООД със задължения-по чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН.При продажба на всички дружествени дялове от дружеството, купувачът придобива всички права и задължения
на дружеството.
След приключване на сделката,заверка при нотариус и вписване в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР,
продавача на ЕООД ООД не носи солидарна,финансова и юридическа отговорност чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
!!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА АД ЕАД ООД ЕООД И ДР. ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81210/investconsult-group-perfektno-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд.
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http://obiavidnes.com/obiava/81209/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

0887232146,фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай
pvc дограма
0887232146фини
шпакловки,гипсова шпакловка,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма ли измазване с поставияне на лайсни,гипсова мазилка,пръскана
мазилка,влачена мазилка,минерална мазилка,пръскана мазилка и
др.замазки,зидария,бързо,корекно,качеството си личи на момента,гарантирана корекност.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/81208/0887232146fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--obryshtan

Адаптер
Адаптер, 5V/2.0A
http://obiavidnes.com/obiava/81207/adapter

Адаптер
Адаптер, 5V/2.0A, букса 2.5 мм
http://obiavidnes.com/obiava/81206/adapter

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/81205/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/81204/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Адаптер
Адаптер, 5V/2.0A, букса 3.5мм
http://obiavidnes.com/obiava/81203/adapter
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0882551735 довършителни ремонти без почивен ден...ЗАПОЧ
*0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕТел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/81202/0882551735-dovyrshitelni-remonti-bez-pochiven-denzapoch

Адаптер
Адаптер, 9V/2.0A, букса 2.5"
http://obiavidnes.com/obiava/81201/adapter

3Q S
3Q S, черен, GSM, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен IPS екран, двуядрен MediaTek MT6572 1.3GHz, 512MB
RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11g, 2x camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/81200/3q-s-cheren-gsm-poddyrja-2-sim-karti-4-1016-cm-senzoren-ips-ekran-dvuyadr

7" (17.78cm) Acer Iconia One 7 B1-730HD
7" (17.78cm) Acer Iconia One 7 B1-730HD, IPS (1280x800), Intel® Atom™ Z2560 1.6 GHz, 1GB LPDDR2, 16GB eMMC, Wi-Fi,
Bluetooth, GPS, Webcam (0.3MP front, 2MP rear), G-sensor, Micro USB, microSD™, 7 h 3680mAh battery, 330 g, Android Jelly
Bean 4.2, Black
http://obiavidnes.com/obiava/81199/7-1778cm-acer-iconia-one-7-b1-730hd

MP3 FM трансмитер
MP3 FM трансмитер, дистанционно, поддържа USB/SD памет
http://obiavidnes.com/obiava/81111/mp3-fm-transmiter

Samsung GALAXY Note 3 Lite (SM-N7505)
Samsung GALAXY Note 3 Lite (SM-N7505), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81108/samsung-galaxy-note-3-lite-sm-n7505

Samsung GALAXY Note 3 Lite (SM-N7505)
Samsung GALAXY Note 3 Lite (SM-N7505), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81107/samsung-galaxy-note-3-lite-sm-n7505

Samsung GALAXY S4 (GT-I9505)
Samsung GALAXY S4 (GT-I9505), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81106/samsung-galaxy-s4-gt-i9505
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Samsung GALAXY S5 (SM-G900F)
Samsung GALAXY S5 (SM-G900F), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81105/samsung-galaxy-s5-sm-g900f

Samsung GALAXY S5 (SM-G900F)
Samsung GALAXY S5 (SM-G900F), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81102/samsung-galaxy-s5-sm-g900f

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/81198/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд.
http://obiavidnes.com/obiava/81197/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Samsung Galaxy S DUOS II (GT-S7582)
Samsung Galaxy S DUOS II (GT-S7582), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81098/samsung-galaxy-s-duos-ii-gt-s7582
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Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81196/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Samsung Galaxy S DUOS II (GT-S7582)
Samsung Galaxy S DUOS II (GT-S7582), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81097/samsung-galaxy-s-duos-ii-gt-s7582

Изпълнение на индустриални бетонни подове - ncg-bg.com
Изготвяне на решения и изпълнение на паркинг системи - ncg-bg.com - Ню Констракшън Груп ООД - всичко за вашите
индустриални подове.
http://obiavidnes.com/obiava/81195/izpylnenie-na-industrialni-betonni-podove---ncg-bgcom

Samsung GALAXY S III (GT-I9300)
Samsung GALAXY S III (GT-I9300), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81096/samsung-galaxy-s-iii-gt-i9300

ТЪРСИМ ОБЕКТИ ТОПЛОИЗОЛАЦИА НА10ЛВ. със скеле сме
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим
във срок
http://obiavidnes.com/obiava/81194/tyrsim-obekti-toploizolacia-na10lv-sys-skele-sme

Шлайфан бетон - www.ncg-bg.com
Ncg-bg.com - Шлайфаният бетон - индустриална настилка - създава износоустойчива, здрава и дълготрайна повърхност.
http://obiavidnes.com/obiava/81193/shlayfan-beton----wwwncg-bgcom

Бебешки спрей за отпушване на носа
Nosko спрей за почистване на носа - помага да се втечни и отстрани сгъстения или засъхнал секрет от носа.
http://obiavidnes.com/obiava/81192/bebeshki-sprey-za-otpushvane-na-nosa

Бебешки капки против колики
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Капки против колики Infacol - използватe натурален и успокояващ медицински продукт. Капките са безопасни,
ефективни, без нужда от предварителна подготовка и на достъпна цена.
http://obiavidnes.com/obiava/81191/bebeshki-kapki-protiv-koliki

Бебешки крем против обриви
Крем против обриви за бебета SUDOCREM - Антисептичен, антибактериален, антимикотичен ефект
http://obiavidnes.com/obiava/81190/bebeshki-krem-protiv-obrivi

Samsung GALAXY SIII mini (GT-I8190)
Samsung GALAXY SIII mini (GT-I8190), White La Fleur
http://obiavidnes.com/obiava/81093/samsung-galaxy-siii-mini-gt-i8190

Samsung GALAXY S III Mini (GT-i8190)
Samsung GALAXY S III Mini (GT-i8190), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81092/samsung-galaxy-s-iii-mini-gt-i8190

Преместване на дома, офиси, пиана, каси (опаковане, де/монтаж) Товаро-разтоварни услуги,
Бързо лесно и удобно преместване с Хамали Транспорт на атрактивни цени 0878302081,
0887771157.
Преместване на дома, офиси, пиана, каси (опаковане, де/монтаж) Товаро-разтоварни услуги, Бързо лесно и удобно
преместване с Хамали Транспорт на атрактивни цени 0878302081, 0887771157.
http://obiavidnes.com/obiava/81189/premestvane-na-doma-ofisi-piana-kasi-opakovane-demontaj-tovaro-raztovarni

Хамали Студенти
Хамали Студенти, Пренос на дома, офиси, складове, магазини, товарене и разтоварване, транспортни услуги София,
страната.
http://obiavidnes.com/obiava/81188/hamali-studenti

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/81187/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне и Товаро разтоварни услуги, Хамалски
услуги Цени, Хамали 10 лв./час, Превоз 50 лв./курс. Кашони, Продажба на Кашони.
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне и Товаро разтоварни услуги, Хамалски услуги Цени, Хамали 10
лв./час, Превоз 50 лв./курс. Кашони, Продажба на Кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/81186/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj-prenasyane-i-tovaro-raztovarni-uslugi-

Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване на строителни отпадъци Изхвърляне на стари
мебели от жилища Извозване на битови боклуци.
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Чистене на мазета, тавани, двор, апартаменти от
битови боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/81185/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove-pochistvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane

Транспортни услуги в София и страната
Транспортни услуги в София и страната, Транспорт до 2 тона с падащ борд, обем 15 кубика, Палетна количка,
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Транспорт Цени - 25 лева на час в София или 40 - 50 лева на курс, в страната - 0,60 лв./км. в зависимост от
дестинацията, заплаща се в двете посоки, времето през което се товари и разтоварва не се заплаща.
Товарен превоз на мебели, багаж, машини, палета, каси, пиана, медицинска апаратура, техника, строителни материали,
осигурени хамали.
http://obiavidnes.com/obiava/81184/transportni-uslugi-v-sofiya-i-stranata

Пренасяне на пиана и рояли с Хамали София
Пренасяне на пиана и рояли с Хамали София, превоз и пренос, опит, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/81183/prenasyane-na-piana-i-royali-s-hamali-sofiya

Преместване на дома, офиса Пренасяне на мебели, багаж
Преместване на дома, офиса Пренасяне на мебели, багаж, Професионални хамали в София.
http://obiavidnes.com/obiava/81182/premestvane-na-doma-ofisa-prenasyane-na-mebeli-bagaj

Пренасяне на мебели, багаж, жилища, офиси
Пренасяне на мебели, багаж, жилища, офиси, професионални Хамалски услуги за град София, осигурен транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/81181/prenasyane-na-mebeli-bagaj-jilishta-ofisi

Чистене на тавани, мазета, дворове
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне
на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/81180/chistene-na-tavani-mazeta-dvorove

Чистене на мазета, тавани, дворове
Чистене на мазета, тавани, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони,
храсти, дървета, натоварване на превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/81179/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели Чистене на мазета, тавани, двор, жилища в София.
http://obiavidnes.com/obiava/81178/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli

Кърти Чисти Извозва, Къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, стени, демонтира,
Професионални къртачни услуги в София на ниски цени.
Кърти Чисти Извозва, Къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, стени, демонтира, Професионални къртачни
услуги в София на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/81177/kyrti-chisti-izvozva-kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-terakot-zamazka-steni-de

Samsung GALAXY S III Mini (GT-i8190)
Samsung GALAXY S III Mini (GT-i8190), син
http://obiavidnes.com/obiava/81091/samsung-galaxy-s-iii-mini-gt-i8190

Екстремално персийско мъжко котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско екстремално мъжко червено коте от елитни родители.Възможен лек
коментар.Всички котета при напускане на развъдника имат изградени хигиенни навици, социализирани с добър нрав и
препоръки при отглеждане.За дополнителни снимки посете сайта: http://www.breedingcattery.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81176/ekstremalno-persiysko-myjko-kotence
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Шотландско Silver tabby
Шотландско късокосместо женско коте,цвят силвер таби,си търси грижовно семейство.От свойте породисти
родители тя е получила отлични породни данни,активна и здрава.Ще бъде приучена към котешка тоалетна,да се храни и
да остри ноктите си върху специални уреди,предназначени за това.Цената е 400лв.При закупуване ще получите съвети за
правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/81175/shotlandsko-silver-tabby

Костенурково шотландско коте
Шотландско костенурково късокосместо женско коте,си търси грижовно семейство.От свойте породисти родители тя
е получила отлични породни данни,активна и здрава.Ще бъде приучена към котешка тоалетна,да се храни и да остри
ноктите си върху специални уреди,предназначени за това.Цената е 250лв.При закупуване ще получите съвети за
правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/81174/kostenurkovo-shotlandsko-kote

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/81173/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

Частни детективи - 24 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.
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-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/81172/chastni-detektivi---24-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-bylgariya-i-es

Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105)
Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105), Chic White
http://obiavidnes.com/obiava/81090/samsung-galaxy-sii-plus-gt-i9105

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/81171/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski
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Преместване на пиано, роял
Преместване на пиано, роял, собствен транспорт, дългогодишен опит Научете за нашите цени сега! 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/81170/premestvane-na-piano-royal

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
Грамматика
Фонетика
Практика речи
Чтение
Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81169/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Преместване на пиано, роял, Транспорт
Преместване на пиано, роял, Транспорт, Професионално и експресно обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/81168/premestvane-na-piano-royal-transport

Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт
Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли, качествено
обслужване на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/81167/profesionalno-prenasyane-na-piana-i-royali-transport
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Преместване на каси Пренасяне на сейфове
Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит, коректност, достъпни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/81166/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyfove

Хамалски услуги, пренасяне на мебели и багаж, де/монтаж, опаковане
Хамалски услуги, пренасяне на мебели и багаж, де/монтаж, опаковане, транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/81165/hamalski-uslugi-prenasyane-na-mebeli-i-bagaj-demontaj-opakovane

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/81164/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Преместване на мебели, багаж от дома, офиса
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/81163/premestvane-na-mebeli-bagaj-ot-doma-ofisa

Преместване на офиси, дома, опаковане и демонтаж на офис оборудване и мебели, хамали и
превоз без почивен ден.
Преместване на офиси, дома, опаковане и демонтаж на офис оборудване и мебели, хамали и превоз без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/81162/premestvane-na-ofisi-doma-opakovane-i-demontaj-na-ofis-oborudvane-i-mebeli-ha

Кашони, Продажба на кашони, чували и опаковъчни материали.
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Кашони, Продажба на кашони, чували и опаковъчни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/81161/kashoni-prodajba-na-kashoni-chuvali-i-opakovychni-materiali

Транспортни услуги
Транспортни услуги, товарен превоз с падащ борд за София и страната от 1 до 6 тона, Транспорт на мебели, багаж,
палета, машини, строителни материали Експресно, бързо, удобно.
http://obiavidnes.com/obiava/81160/transportni-uslugi

Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване
Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване на мебели, багаж, строителни материали, професионално и експресно
обслужване на топ цени.
http://obiavidnes.com/obiava/81159/tovaro-raztovarni-uslugi-tovarene-raztovarvane

Пренасяне на каси, сейфове, метални шкафове Специализиран превоз Професионално и
експресно, ниски цени.
Пренасяне на каси, сейфове, метални шкафове Специализиран превоз Професионално и експресно, ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/81158/prenasyane-na-kasi-seyfove-metalni-shkafove-specializiran-prevoz-profesionalno-i

Преместване на машини, апаратура, медицински апарати, техника, оборудване, хамалски
услуги.
Преместване на машини, апаратура, медицински апарати, техника, оборудване, хамалски услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/81157/premestvane-na-mashini-aparatura-medicinski-aparati-tehnika-oborudvane-hamal

Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти
Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/81156/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvor-apartamenti

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели и битови боклуци от къщи и апартаменти, почистване
на мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/81155/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от
екип с дългогодишен опит и професионални умения. 0889 36 33 06
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения. 0889 36 33 06
http://obiavidnes.com/obiava/81154/prenasyane-na-piana-royali-transport-specializirano-nadejdno-i-sigurno-premest

Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял
Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено. 0877 95 95 22
http://obiavidnes.com/obiava/81153/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal

Пренасяне на пиана, рояли, транспорт
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, Без почивен ден, Отстъпки всяка Събота и Неделя, Възползвайте се Сега!
http://obiavidnes.com/obiava/81152/prenasyane-na-piana-royali-transport
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Извозване на строителни отпадъци Изхвърляне на мебели и битови боклуци в София, околните
квартали и села.
Извозване на строителни отпадъци Изхвърляне на мебели и битови боклуци в София, околните квартали и села.
http://obiavidnes.com/obiava/81151/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-mebeli-i-bitovi-bokluci-v-sofiya-

Къртене на бетон, тухла, теракот, фаянс, мозайка, замазка, кърти Топ Цени, Извозване на
строителни и битови отпадъци.
Къртене на бетон, тухла, теракот, фаянс, мозайка, замазка, кърти Топ Цени, Извозване на строителни и битови
отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/81150/kyrtene-na-beton-tuhla-terakot-fayans-mozayka-zamazka-kyrti-top-ceni-izvoz

Кърти чисти извозва Къртене Топ Цени в София.
Кърти чисти извозва Къртене Топ Цени в София.
http://obiavidnes.com/obiava/81149/kyrti-chisti-izvozva-kyrtene-top-ceni-v-sofiya

Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги
Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели в София, опаковане на вещи, продажба на
кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/81148/hamali-mastyr-premestvane-i-hamalski-uslugi

Почистване на мазета, тавани, дворове
Почистване на мазета, тавани, дворове, извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели и други боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/81147/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove

Изхвърляне на стари мебели и извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери,
самосвали, бусове.
Изхвърляне на стари мебели и извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/81146/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-i-izvozvane-pochistvane-na-stroitelni-otpadyci-s-kont

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/81145/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Преместване на огнеупорни Каси и метални Сейфове, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без
почивен ден.
Преместване на огнеупорни Каси и метални Сейфове, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/81144/premestvane-na-ogneuporni-kasi-i-metalni-seyfove-prevoz-s-padasht-bord-dostypni-

Чистене на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битови боклуци,
изхвърляне от жилища, дворове.
Чистене на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битови боклуци, изхвърляне от жилища,
дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/81143/chistene-na-tavani-mazeta-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli-bitov

Samsung Galaxy SII Plus (GT-I9105)
Samsung Galaxy SII Plus (GT-I9105), бял
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http://obiavidnes.com/obiava/81088/samsung-galaxy-sii-plus-gt-i9105

Извозване на стари мебели Изхвърляне на строителни отпадъци от апартаменти, къщи, дворове,
тавани, мазета в София.
Извозване на стари мебели Изхвърляне на строителни отпадъци от апартаменти, къщи, дворове, тавани, мазета в
София.
http://obiavidnes.com/obiava/81142/izvozvane-na-stari-mebeli-izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-ot-apartamenti-kyshti

Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битов боклук с
превоз, изхвърля на депо смет.
Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битов боклук с превоз, изхвърля на
депо смет.
http://obiavidnes.com/obiava/81141/pochistvane-na-mazeta-tavani-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli-bi

Чистене на мазета и тавани Изхвърляне на строителни отпадъци и битови боклуци от дворове,
жилища, гаражи на ниски цени. 0884842660
Чистене на мазета и тавани Изхвърляне на строителни отпадъци и битови боклуци от дворове, жилища, гаражи на
ниски цени. 0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/81140/chistene-na-mazeta-i-tavani-izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-i-bitovi-bokluci-ot

Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105)
Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105), син
http://obiavidnes.com/obiava/81087/samsung-galaxy-sii-plus-gt-i9105

Медицински документи – превод и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на медицински документи, дипломи, академични справки, нотариални актове, 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/81139/medicinski-dokumenti--prevod-i-legalizaciya

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.,
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** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/81138/detoksikator

Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105)
Samsung GALAXY SII Plus (GT-I9105), син
http://obiavidnes.com/obiava/81086/samsung-galaxy-sii-plus-gt-i9105

Апартамент в Велики Преслав
Тухлен апартамент в централната част на В.Преслав.Южно изложение .Състоящ се от спалня ,кухня и сервизни
помещения.В отлично състояние.Продава се с обзавеждането.
http://obiavidnes.com/obiava/81137/apartament-v-veliki-preslav

Samsung GALAXY S IV (GT-I9505)
Samsung GALAXY S IV (GT-I9505), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81084/samsung-galaxy-s-iv-gt-i9505

Кредити - пари в нужда се познават
• Бърз отговор в рамките на 24 часа от кандидатстването
• Удобни месечни или седмични вноски
• Достъпни само срещу лична карта за всички български граждани или чужденци с документ за постоянно пребиваване в
България
• Рива бърз кредит е предназначен за хора с редовни доходи, със постоянна или сезонна заетост
• За град Пловдив и региона
• Без такси за кандидатстване, управление на кредита и предсрочно погасяване.
• Ползване на по-изгодни условия по кредитите за редовни клиенти
• Специални предложения за редовни клиенти
• Заедно избираме най-подходящия вариант за вашият Рива кредит като размер и срок за връщането му
• Финансирането, което получавате, е съобразено с вашите възможности
РИВА КРЕДИТ - ПАРИ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВАТ!
гр. Пловдив, Рива Център,
ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 2
email: ytoneva@rivacredit.com
www.rivacredit.com
моб.:0895 66 21 57; тел: 032/60 14 20
http://obiavidnes.com/obiava/81136/krediti---pari-v-nujda-se-poznavat

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77276/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv
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Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78016/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

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

Професионална преносима кушетка за масаж "Restpro Classic-2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
Преносимата масажна кушетка "Restpro Classic-2" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/81135/masajna-kushetka-restpro-classic-2-cvyat--kremav-cheren-cherven

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/81134/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/81133/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/81132/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Маса за лаптоп с вграден охладител E-table
Маса за лаптоп с вграден охладител E-table
Сгъваема маса за лаптоп с вграден охладител E-table! В леглото, на двора, на терасата, в парка
Характеристики:
Съвместима с всеки модел лаптоп;
Размери в сгънато положение: 285х316х36 мм;
Височина от 200 до 310 мм - регулируеми крака;
Размери на плота: 560x316 мм;
Подложка за мишка;
Поставка за чаша, химикал или молив;
2 вентилатора;
USB кабел/ конектор
Тегло: 1.5 кг;
Поддържано тегло: 25 кг.
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Описание:
Лека, сгъваема и се инсталира за секунди.
Здрава и стабилна.
Голяма работна площ.
Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптоп, за максимално удобство при работа.
Специален дизайн, предпазващ от прегряване на лаптопа с вградени вентилатори.
Поставка за чаша, химикал или молив.
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/81131/masa-za-laptop-s-vgraden-ohladitel-e-table

Samsung GALAXY Trend Lite Duos (GT-S7392)
Samsung GALAXY Trend Lite Duos (GT-S7392), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81082/samsung-galaxy-trend-lite-duos-gt-s7392

Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА
ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
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,ако
имате запор на дружествените дялове на ООД ЕООД ние сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Оказваме съдействие за прехвърляне/изкупуване/ на ЕООД ООД със задължения-по чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН.При продажба на всички дружествени дялове от дружеството, купувачът придобива всички права и задължения
на дружеството.
След приключване на сделката,заверка при нотариус и вписване в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР,
продавача на ЕООД ООД не носи солидарна,финансова и юридическа отговорност чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
!!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ниhttp://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81130/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА
ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
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,ако
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имате запор на дружествените дялове на ООД ЕООД ние сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Оказваме съдействие за прехвърляне/изкупуване/ на ЕООД ООД със задължения-по чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН.При продажба на всички дружествени дялове от дружеството, купувачът придобива всички права и задължения
на дружеството.
След приключване на сделката,заверка при нотариус и вписване в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР,
продавача на ЕООД ООД не носи солидарна,финансова и юридическа отговорност чл.129 т.1 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
!!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация за услугите които предлагаме на сайта ниhttp://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81129/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

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/81128/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Samsung GALAXY Trend Lite Duos (GT-S7392)
Samsung GALAXY Trend Lite Duos (GT-S7392), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81081/samsung-galaxy-trend-lite-duos-gt-s7392

Samsung GALAXY Young Duos (GT-S6312)
Samsung GALAXY Young Duos (GT-S6312), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81080/samsung-galaxy-young-duos-gt-s6312

Samsung GALAXY Young Duos (GT-S6312)
Samsung GALAXY Young Duos (GT-S6312), син
http://obiavidnes.com/obiava/81079/samsung-galaxy-young-duos-gt-s6312

0882551735 довършителни ремонти без почивен ден...ЗАПОЧ
0882551735
-фини шпакловки.
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-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/81127/0882551735-dovyrshitelni-remonti-bez-pochiven-denzapoch

Паркет, циклене, промоция
Майстор - безпрахово циклене на паркет, две лакирания с фугиране -7,50лв/кв.м заедно с материалите при помещения над
18кв.м. 0890159650 http://tsiklene-parket-sofia.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81126/parket-ciklene-promociya

12.2" (30.99cm) Samsung Galaxy Tab Pro (SM-T9050)
12.2" (30.99cm) Samsung Galaxy Tab Pro (SM-T9050), 3G , 32GB, бял
http://obiavidnes.com/obiava/81078/122-3099cm-samsung-galaxy-tab-pro-sm-t9050

7.0" (17.78cm) Samsung GALAXY TAB3 (SM-T2110)
7.0" (17.78cm) Samsung GALAXY TAB3 (SM-T2110), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81077/70-1778cm-samsung-galaxy-tab3-sm-t2110

Захранване за преносими компютри IBM/Lenovo
Захранване за преносими компютри IBM/Lenovo, 16V, 4.5A, 72W, жак 5.5x2.5
http://obiavidnes.com/obiava/81113/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-ibmlenovo

Бетонови изделия "Фонкашпо" ЕООД
"Фонкашпо" ЕООД е просперираща и наложила се на българския пазар фирма, за производство на бетонови и мозаечни
изделия в градинското и парково оборудване. Произвежда фонтани, кашпи, кошчета, чешми, пейки, маси, паркинг
ограничители, тротоарни плочи, бордюри, тухли, коминни тела, плочи за паркинг.
http://obiavidnes.com/obiava/81125/betonovi-izdeliya-fonkashpo-eood

Лебедки 13 000 либри
Предлагаме лебедки и резервни части за тях,внос от Англия.Лебедките са нови в кашон.Предлаганите от нас модели
лебедки,можете да разгледате на адрес:http://lebedki.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/81124/lebedki-13-000-libri

Пътна Помощ за гр.Пловдив 0877 565 888
Ние сме Лицензирана фирма за Пътна Помощ за град Пловдив и страната.Предлагаме транспорт на аварирали или
катастрофирали автомобили.Транспорт на техники до 10 тона.Цени по договаряне.Подробности за нас и нашата
дейност,можете да разгледате на адрес:http://patnapomo6t.com
http://obiavidnes.com/obiava/81123/pytna-pomosht-za-grplovdiv-0877-565-888

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/81122/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
http://obiavidnes.com/obiava/81121/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
Саниране цялостно на фасадата на входа.
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Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд
http://obiavidnes.com/obiava/81120/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Маш. мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Вътрешни и външни топлоизолации , машинна мазилка и замазка , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др . Безплатни
консултации , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 ; 0888 77 35 39 - Антон
Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/17408/mash_mazilka_i_zamazka_vsyakakvi_stroitelni_uslugi_i_remonti

0882551735 довършителни ремонти без почивен ден...ЗАПОЧ
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/81119/0882551735-dovyrshitelni-remonti-bez-pochiven-denzapoch

Germanor 132 Супер Антиоксидант с Витамин С от Green Master
Германора 132 се препоръчва при:
Оксидантен стрес, канцерогенни проблеми, артритни заболявания, сърдечна недостатъчност, проблеми на кръвоносната
система, хипертония, химио и лъче терапия, понижен имунитет, хронична умора, алергии, атеросклероза, след прекарани
заболявания, работа в замърсена и вредна работна среда.
Действие: Като мощен антиоксидант, съдържащият се в нашия биоактивен комплекс органичниен германий, ефективно
неутрализира свободните радикали, които унищожават клетъчната стена, навлизат до ядрото на клетката и
предизвикват неконтролируемо делене.
Наред с това проявава мощно имуномодулиращо действие - увеличава производството на интерферон (протеин, който
не позволява вирусите да инфектират клетките), активира
функциите на макрофагите и лимфоцитите.
Допълнително действие: Вложените съставки в продукта подпомагат кръво снабдяването на мозъка и крайниците,
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клетъчното дишане, ефективно подпомагат свързването и изхвърлянео на токсини от организма, подобряват дейността
на сърдечно съдовата и отделителната системи, подобряват еластичността на съдовете, има антивирусно действие.
Начин на употреба: 2 пъти на ден по 1 капсула след хранене с вода.
Знаете ли, че.....
Органичният германий и неговите феноменални свойства са открити от японския учен Казухико Асаи. Според него, този
продукт е най-мощният антиокисдант и имуномодулатор. В своите изследвания той установява, че продуктите от
източната медицина, които най-често и с най-голяма ефективност се използват за борба с ракови и тежки заболявания,
съдържат най-голяма концентрация органичен германий (витални гъби(особено шийтаке и рейши), жен-шен, алое, чесън,
хлорела и др.). Продължавайки своите изследвания в тази посока, той доказва, че на основата на органичният германий
при растенията се изгражда тяхната имунна и защитна система, който ефект се репликира при животните и човешкия
организъм, превръщайки органичинят германий в едно от най-успешните средства в борбата срещу рака и тежките
заболявания.
В края на 20 век нобеловият лауреат д-р Ото Варбург установява, че раковите клетки се развиват само в анаеробни
условия (без присъствието на кислород). Така той потвърждава идеята, че свободните радикали, които се свързват с
кислорода в клетъчните ядра директно предизвикват развитието на карциноми. Органичният германий съдържа в
молекулата си 3 кислородни атома, благодарение на което има висока активност при освобождаване на свободен
електрон, който ефективно неутрализира активността и разрушителното действие на свободните радикали (които
имат дефицит на електрони и това ги прави изключително агресивни и реактивоспособни). Установено е, че механизмът
на действие приключва със свързване на свободните радикали и отделянето им чрез урината, което не дава възможност
за никакви нежелани реакции или натрупвания на органичния гамраний в организма.
(60 капсули)
Опаковка за 30 дни
Иванка Пенева 0899 942 557
http://megashop-bg.info/
Разнообразни месечни промоции !
http://obiavidnes.com/obiava/81118/germanor-132-super-antioksidant-s-vitamin-s-ot-green-master

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/81117/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/81116/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/81115/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/81114/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Supermicro AOC-SG-I2
Supermicro AOC-SG-I2, 2x 1000Mbs, PCI-E x4, ниско-профилна
http://obiavidnes.com/obiava/81112/supermicro-aoc-sg-i2

Итальянский предложение по кредиту
Моето име е г-жа Fiore Mariano от Италия, аз съм тук, за да се информира широката общественост, които се нуждаят
от заем, за да започнат бизнес, битово назначение, уреждане на лош дълг, да построи къща или за друг проект на
развитието, които са стратегически. Ние даваме заем, вариращи от € 10,000.00 Минимална сума за € 100,000,000.00
Максимална при ниска лихва в размер на 4%. Ако имате нужда от заем за всеки от тях посочва имейл цел сега чрез
(fioremariano.it @ live.com)
http://obiavidnes.com/obiava/81110/italyyanskiy-predlojenie-po-kreditu

4% предложение кредита
Моето име е г-жа Fiore Mariano от Италия, аз съм тук, за да се информира широката общественост, които се нуждаят
от заем, за да започнат бизнес, битово назначение, уреждане на лош дълг, да построи къща или за друг проект на
развитието, които са стратегически. Ние даваме заем, вариращи от € 10,000.00 Минимална сума за € 100,000,000.00
Максимална при ниска лихва в размер на 4%. Ако имате нужда от заем за всеки от тях посочва имейл цел сега чрез
(fioremariano.it @ live.com)
http://obiavidnes.com/obiava/81109/4-predlojenie-kredita
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