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Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Подробности, филмчета, както и
друга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/81919/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Asterix These Romans are Crazy
Asterix These Romans are Crazy, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81961/asterix-these-romans-are-crazy

Battles of Prince of Persia
Battles of Prince of Persia, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81955/battles-of-prince-of-persia

Cloudy with a Chance of Meatballs
Cloudy with a Chance of Meatballs, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81953/cloudy-with-a-chance-of-meatballs

James Cameron's Avatar: The Game
James Cameron's Avatar: The Game, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81952/james-camerons-avatar-the-game

The Smurfs
The Smurfs, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81947/the-smurfs

Lego Batman The Videogame
Lego Batman The Videogame, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81941/lego-batman-the-videogame

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 5лв ЗА ФИРМИ ПЕРСОНАЛ И РАБОТНИЦИ
ВАРИАНТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ПЛОВДИВ

НАЙ ЕВТИНИЯ

0877 459 407 Предлагаме стаи с 2,3,4,5,6,7,8, легла оборудвани с С ТЕЛЕВИЗОР КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ КЛИМАТИК
ИНТЕРНЕТ WI-FI,
нови легла ергономични матраци на тед, маси столове или мека мебел, гардероб и или закачалка,огледало ПВЦ дограма и
алуминиеви щори Стаите се намират близо до централна жп гара на комуникативно място Удобно за всички стадиони и
спортни зали на 5 мин от ГРЕБНА БАЗАУдобен транспорт до всички точки на Пловдив Възможност за паркиране
безплатно и платен паркинг на 100 метра за коли бусове и камиони В радиус от 100 метра БАНКИ Супер Маркет до 11
часа. , Нон - стоп, Заведения, Пазар, Еврофутбол, Дюнери и пици, Аптека, Пиле на грил, кафе - автомат, Закуски изпечени
на място. Рибен ресторант, Китайски ресторант, Скара бира, Кулинарен магазин за готова храна за вкъщи, платен
паркинг и др, В Близост ЛИДЪЛ , КУФЛАНД , БИЛА , ПИКАДИЛИ , ФАНТАСТИКО, Т МАРКЕТ , ТРИУМФ , САНИ,
ЛЕКСИ , АЛАДИН
ЦЕНА -- ОТ-- 5 -- 8 лв НА легло КОЯТО ЗАВИСИ ОТ БРОЙ ХОРА БРОЙ НОЩУВКИ НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ и ВИД СТАЯ
В ЦЕНАТА:
Ползвате ; бяло памучно спално бельо чаршаф, плик, калъвка (перат се на хим чистене изгладени колосани
ароматизирани), вис безжичен интернет Wi - Fi, кабелна телевизия, тлевизор, вентилатор, диспенсер за топла и студена
вода, баня, WC с нон - стоп топла вода. охрана ВИЖТЕ И ДРУГИТЕ НИ ОФЕРТИ ЗА НОЩУВКИ КВАРТИРИ ПЛОВДИВ
ЕВТИНИ СТАИ ПОД НАЕМ ХОТЕЛСКИ ТИП БЕЗ АГЕНЦИЯ ОТ СОБСТВЕНИК НА kvartiri - plovdiv. alle. bg/ ЗА
РЕЗЕРВАЦИИ; 0877 459 407 ИЛИ 0876 601 100
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http://obiavidnes.com/obiava/82010/noshtuvki-plovdiv-5lv-za-firmi-personal-i-rabotnici--nay-evtiniya-variant-za-nastan

ТЪРГОВСКО ПРАВО - ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/82009/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-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
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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/82008/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
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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/82007/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

LEGO Harry Potter: Years 1-4
LEGO Harry Potter: Years 1-4, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81940/lego-harry-potter-years-1-4

LEGO Harry Potter: Years 5-7
LEGO Harry Potter: Years 5-7, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81937/lego-harry-potter-years-5-7

LEGO Lord of the Rings
LEGO Lord of the Rings, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81932/lego-lord-of-the-rings

Lord of the Rings Aragorns Quest
Lord of the Rings Aragorns Quest, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81931/lord-of-the-rings-aragorns-quest

7.0"(17.78cm) Samsung GALAXY Tab 4 (SM-Т230)
7.0"(17.78cm) Samsung GALAXY Tab 4 (SM-Т230), 8GB, Wi-Fi, черен
http://obiavidnes.com/obiava/81929/701778cm-samsung-galaxy-tab-4-sm-t230

7" (17.78cm) Samsung GALAXY Tab 4 (SM-Т230)
7" (17.78cm) Samsung GALAXY Tab 4 (SM-Т230), 8GB, WiFi, бял
http://obiavidnes.com/obiava/81927/7-1778cm-samsung-galaxy-tab-4-sm-t230

предлагам бизнес
Работя вмеждународна компания и търся отговорни упорити амбициозни хора който желаят да се включат и да
работят в екип.Компанията дава уникална възможност на всеки да развие собствен бизнес от дома.За повече
информация се свържете с мен на скайп dari19601
http://obiavidnes.com/obiava/82006/predlagam-biznes

предлагам бизнес
Работя вмеждународна компания и търся отговорни упорити амбициозни хора който желаят да се включат и да
работят в екип.Компанията дава уникална възможност на всеки да развие собствен бизнес от дома.За повече
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информация се свържете с мен на скайп dari19601
http://obiavidnes.com/obiava/82004/predlagam-biznes

предлагам бизнес
Работя вмеждународна компания и търся отговорни упорити амбициозни хора който желаят да се включат и да
работят в екип.Компанията дава уникална възможност на всеки да развие собствен бизнес от дома.За повече
информация се свържете с мен на скайп dari19601
http://obiavidnes.com/obiava/82005/predlagam-biznes

работа през интернет от дома
Търся амбициозни отговорни упорити хора който желаят да работят в екип към международна компания с която
работя и съм доволна.Компанията дава уникална възможност на всеки да развие собствен бизнес.За повече информация
се свържете с мен на скайп dari19601
http://obiavidnes.com/obiava/82003/rabota-prez-internet-ot-doma

допълнителни доходи работа от в къщи през интернет
Търся отговорни упорити амбициозни хора за работа в екип към межденародна компания с която работя?Компанията
дава уникална възможност на всеки да развие собствен бизнес.За повече информация се свържете с мен на скайп
dari19601
http://obiavidnes.com/obiava/82002/dopylnitelni-dohodi-rabota-ot-v-kyshti-prez-internet

8.0"(20.32cm) Samsung GALAXY Tab 4 (SM-Т330)
8.0"(20.32cm) Samsung GALAXY Tab 4 (SM-Т330), 16GB, Wi-Fi, бял
http://obiavidnes.com/obiava/81926/802032cm-samsung-galaxy-tab-4-sm-t330

8.0"(20.32cm) Samsung GALAXY Tab 4 (SM-Т330)
8.0"(20.32cm) Samsung GALAXY Tab 4 (SM-Т330), 16GB, Wi-Fi, черен
http://obiavidnes.com/obiava/81920/802032cm-samsung-galaxy-tab-4-sm-t330

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82001/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/82000/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81999/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik
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Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81998/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81997/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81996/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81995/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik-za---vsichki-niva

Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81994/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik-za-vsichki-niva

Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81993/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik-za-vsichki-niva

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81992/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte
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Пробни изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81991/probni-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81990/karierno-konsultirane-za-izbor-na---profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

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/81989/30-50-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/81988/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Подложка за мишка (17068)
Подложка за мишка (17068), силикон
http://obiavidnes.com/obiava/81987/podlojka-za-mishka-17068

Nintendo MP3 Player
Nintendo MP3 Player, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81986/nintendo-mp3-player

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0877-663-995/0898-874-253.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,5 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване цялостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на стоки до всяка точка в
ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81985/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

Sudoku Master
Sudoku Master, за NDS
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http://obiavidnes.com/obiava/81984/sudoku-master

Super Mario 64 DS
Super Mario 64 DS, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81983/super-mario-64-ds

Sega Casino
Sega Casino, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81982/sega-casino

Thor: God of Thunder
Thor: God of Thunder, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81981/thor-god-of-thunder

Finding Nemo: Escape to the Big Blue
Finding Nemo: Escape to the Big Blue, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81980/finding-nemo-escape-to-the-big-blue

Hot Wheels: Track Attack
Hot Wheels: Track Attack, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81979/hot-wheels-track-attack

Puss in Boots
Puss in Boots, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81978/puss-in-boots

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много
друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Записване само на посочения
телефон:00420774535951 (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/81977/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,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много
друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Записване само на посочения
телефон:00420774535951 (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
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това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81976/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-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,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много
друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Записване само на посочения
телефон:00420774535951 (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/81975/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много
друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Записване само на посочения
телефон:00420774535951 (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/81974/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----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,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много
друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Записване само на посочения
телефон:00420774535951 (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/81973/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,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много
друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Записване само на посочения
телефон:00420774535951 (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
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това прави трудовия й пазар привлекателен за българите търсещи работа в чужбина. тел.00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/81972/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 перилми препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много
друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Заминаване
веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Записване само на посочения
телефон:00420774535951 (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/81971/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

Ratatouille
Ratatouille, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81970/ratatouille

Страхотен имот
Предлагаме ви тухлен, тристаен апартамент в близост до централната част на гр.Варна. Жилището се състои от
просторна дневна, две спални, две бани с тоалет, широк коридор. Между двете спални е разположена банята с
тоалетната. Настилката е ламиниран паркет в стаите. Кухнята и банята с фаянс и теракот.
Местоположение:Само на 5 минути от Катедралата. В близост до голям парк с детски площадки, игрище, училище и
детска градина.
Сграда:Тухлена сграда с акт 16 и добре поддържани общи части .
Предимства:Голям апартамент с бърз и лесен достъп до всички райони на Варна. Спокоен място с много простор,
светлина и зеленина. Жилището е подходящо както за живеене така и за отдаване под наем.
http://obiavidnes.com/obiava/81969/strahoten-imot

Страхотен имот
Предлагаме ви тухлен, тристаен апартамент в близост до централната част на гр.Варна. Жилището се състои от
просторна дневна, две спални, две бани с тоалет, широк коридор. Между двете спални е разположена банята с
тоалетната. Настилката е ламиниран паркет в стаите. Кухнята и банята с фаянс и теракот.
Местоположение:Само на 5 минути от Катедралата. В близост до голям парк с детски площадки, игрище, училище и
детска градина.
Сграда:Тухлена сграда с акт 16 и добре поддържани общи части .
Предимства:Голям апартамент с бърз и лесен достъп до всички райони на Варна. Спокоен място с много простор,
светлина и зеленина. Жилището е подходящо както за живеене така и за отдаване под наем.
http://obiavidnes.com/obiava/81968/strahoten-imot

Страхотен имот
Нова триетажна къща 196 кв.м. и 15 кв.м. двор . Еднофамилна новопостроена къща състои се от партерен, втори ,
трети и четвърти етаж .Къщата е проектирана и изпълнена така, че да отговаря на високи изисквания, да осигурява
комфорт, спокойствие и съвременен стандарт за живеене. Високотехнологичните материали, индивидуалното
архитектурно и дизайнерско решение за екстериора и интериора, осигуряват мечтания от всеки лукс, уют и топлина.
Допълнително удобство за релакс и комфорт e зимната градина. •ПЪРВИ ЕТАЖ/партер/ -Гараж от фасадната
страна.Просторно антре с една спалня .ВТОРИ ЕТАЖ –Голяма и слънчева дневна с кухненски трак и баня. Трети етаж
две спални с баня . Четвърти- една голяма спалня с килер , баня и тоалет .
Местоположение:Кварталът с уредена инфраструктура и комуникации.Удобен градски транспорт свързва кварталът с
всички точки на градът.
Сграда:Нова сграда с акт 16 в тих и спокоен район .
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Предимства:Уредена инфраструктура. Удобен транспорт. Лесен достъп до основни пътни артерии. Ново качествено
строителство. Реална квадратура. Жилището притежава всички предимства на къща и апартамент съчетани в добро
детайлно изпълнение.
http://obiavidnes.com/obiava/81967/strahoten-imot

Продава изгодна къща
КЪЩА в град Варна м-т Евксиноград. Жилището е в луксозно състояние и отлична комуникация. Къщите е с
разгънатата застроена площ 300 кв.м. Площта е разпределена функционално в три етажа. ПЪРВИ ЕТАЖ: голяма дневна
зона, с обособени кухненска и трапезарна част, голяма тераса, баня и тоалет, спалня. ВТОРИ ЕТАЖ: две спални, втора
баня с тоалет, две панорамни тераси. ТРЕТИ ЕТАЖ: спалня с прекрасна панорама. Подовите настилки във всички стаи
са масивен паркет от тиково дърво. Дворът е изцяло озеленен, с многогодишни кипариси и ели и е поддържан
професионално. Къщата има самостоятелен двор с възможност за паркиране или барбекю и кът за отдих.
Местоположение:Монолитна тухлена къща построена с качествени материали, съобразена със съвременните изисквания
за енергийна ефективност. В комплекса има детски кът на разположение на живущите.
Сграда:Парцелът е изцяло с лице към асфалтова улица в близост от магистралата Варна - Златни пясъци, само на
няколко минути с кола от гр.Варна.
Предимства:Лукс, спокойствие и тишина, морска панорама и отлична локация,удобен и бърз достъп до имота,асфалтов
път. На минута от пътя Варна-Златни пясъци, спирка, бензиностанция, магазини.
http://obiavidnes.com/obiava/81966/prodava-izgodna-kyshta

Страхотна семейна къща с панорама
КЪЩА в град Варна м-т Евксиноград. Жилището е в луксозен затворен комплекс с отлична комуникация. Къщите са по
американски стил с разгънатата застроена площ 365 кв.м. Площта е разпределена функционално в четири етажа.
Партерено помещение голям гараж, голямо помещение за фитнес зала или кът за отдих, перално и котелно помещение.
ПЪРВИ ЕТАЖ: голяма дневна зона, с обособени кухненска и трапезарна част, голяма тераса, баня и тоалет. ВТОРИ
ЕТАЖ: три спални, втора баня с тоалет, две панорамни тераси. ТРЕТИ ЕТАЖ: две спални с прекрасна панорама.
Подовите настилки във всички стаи са масивен паркет от тиково дърво. Дворът е изцяло озеленен, с многогодишни
кипариси и ели и е поддържан професионално. Къщата има самостоятелен двор с възможност за паркиране или барбекю
и кът за отдих.
Местоположение:Отлична локация,удобен и бърз достъп до имота,асфалтов път. На минута от пътя Варна-Златни
пясъци, в непосредствена близост до спирка, бензиностанция, магазини.
Сграда:Монолитна тухлена къща построена с качествени материали, съобразена със съвременните изисквания за
енергийна ефективност. В комплекса има детски кът на разположение на живущите.
Предимства:Луксозен затворен комплекс в близост до град Варна в най-атрактивната част за живеене. Лукс,
спокойствие и тишина, морска панорама и отлична локация,удобен и бърз достъп до имота,асфалтов път. На минута от
пътя Варна-Златни пясъци, спирка, бензиностанция, магазини. Денонощна охрана и професионално поддържане на
комплекса.
http://obiavidnes.com/obiava/81965/strahotna-semeyna-kyshta-s-panorama

Страхотна семейна къща с панорама
Tриетажна къща в близост до град Варна, ново строителство с отличен достъп и изрядни документи! Разгъната
застроена площ 331 кв.м. , площ на парцела 733 кв.м. Изключително функционално разпределение, качествено монолитно
строителство. На първи етаж е разположена голяма дневна зона , с обособени в нея кухненска, трапезарна и холова
част. В дневната е монтирана камина, която придава уют и топлота в просторната дневна.Етажа разполага със
самостоятелна баня, тоалет, килер. На втори етаж са разположени две спални, баня и тоалет,перално и килер,
панорамна тераса с морска панорама. На трети етаж е разположено просторно ателие, обособено като
самостоятелно жилище, баня с тоалет и изключителна панорамна тераса! Къщата има инсталирана система за
отопляване чрез соларни панели. Всички стаи са на висококачествен паркет и ламинат от тиково дърво, всички
санитарни помещения са с фаянс и теракот. На приземно ниво е разположен голям гараж с топла връзка към сградата
отварящ се с дистанционно.
Местоположение:Къщата се намира в м-ст Манастирски рид на 10 км. от гр.Варна, на 4 км. от к.к. Златни Пясъци и на
минути от плажа на Кабакум и Журналист.
Сграда:Тухлена , монолитна къща ново строителство, разчупена с функционално разпределение, завършена с качествени
строителни материали. Електрически щори с дистанционно на гаража и дневната.
Предимства:Спокоен и уреден район. Добър подход от главния път. Престижен район за живеене, съчетание на горски и
морски климат. Къщата се намира на 100м от Ботаническа Градина. Страхотна панорама от всички етажи!!!
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http://obiavidnes.com/obiava/81964/strahotna-semeyna-kyshta-s-panorama

Продавам луксозен апартамент в град Варна
Предоставяме ви възможността да се сдобиете с един стилен и изискан дом в един от най-предпочитани и престижни
райони за живеене. Апартаментът е на четвърти етаж с чиста квадратура 100 кв.м. Апартаментът е с юг/изток
изложение, състоящ се от три спални, голям дневен тракт, две бани с два санитарни възела и тераса. Има изградена
локална система за отопление с френска камина 'Дювил' с въздуховоди към целия апартамент. На разположение има стая
на етажа, както и маза. Входът е с видеонаблюдение.
СГРАДА: Тухлена сграда построена през 80-те години.Входът е с асансьор, добре поддържан и се заключва. Подменена е
дограмата на общите части на блока.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Районът е много комуникативен и предлага на жителите богат избор на училища, детски
градини и ясли, елитни училища, магазини, банкови офиси, спортни площадки и зони за разходка и отдих, медицински
центрове. Бърз и удобен транспорт свързва квартала с всички точки на града.
ПРЕДИМСТВА: Просторен, луксозно обзаведен четиристаен апартамент в центъра на гр. Варна. Апартаментът е с
добро изложение, реална квадратура, входът е с видеонаблюдение и контролиран достъп.
http://obiavidnes.com/obiava/81963/prodavam-luksozen-apartament-v-grad-varna

SpongeBob Surf & Skate Roadtrip
SpongeBob Surf & Skate Roadtrip, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/81962/spongebob-surf--skate-roadtrip

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/81960/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/81959/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/81958/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/81957/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/81956/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.
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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/81954/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

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

Страница 14/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.06.2014

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/81951/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/81950/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 !
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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/81949/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
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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/81948/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Вила на море до Албена
Oписание
Вашето място за тиха почивка, далеч от градския шум, близо до морето, в подножието на Батовската гора.
Капацитет 9+2
Стаи и обзавеждане:
Вилата разполага със самостоятелен отделен вход като навсеки етаж има самостоятелен санитарен възел.На първия
етаж на вилата е кухнята, която е снабдена с печка и фурна, хладилник с фризер, тостер, микровълнова фурна,миялна
машина;маса за хранене;Всички стаи са с комарници.
На втория етаж има две самостоятелни спални с обща тераса. Всяка стая разполага с телевизор ,комарници и
климатик. На етажа има общ санитарен възел:баня с душ и тоалетна.Стаите са реновирани.
На третият етаж са разположени 3 стаи: една спалня, една стая с две единични легла и стая с единично легло.На
етажа има общ санитарен възел.
Вила Ревери предлага следните удобства:
Лятна беседка;
Панорамна тераса
Телефон и интернет
Цифрова телевизия
климатик
Камина
Напълно обордвана кухня
Такси услуги
Местоположение:
Вила Ревери се намира в село Църква, то е едно от най-големите в Община Балчик. Селото е изцяло българско, тук
живеят постоянно около 500 души. Селото е спокойно и живописно. Вилата има прекрасна панорама към Батовската
гора Комуникациите са на високо ниво, инфраструктурата е добра, лесно се стига до близките културно исторически
обекти за района. В центъра на селото са разположени три добре заредени магазина.
Вилата отстоява само на 7 км от к.к. Албена и резерват Балтата;
-на 3 км се намира Манастир - Акязълъ баба- св. Атанас с. Оброчище;
-на 18км от Ботаническата градина,Балчик;
На 19 км от най-близкото голф игрище на Black Sea Rama; на 27 км от Tracian cliffs;
-нa 40 км от нос Kалиакра и за любителите на гмуркането на 60 км от село Тюленово
Цена от 12 лева на човек на вечер
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Има възможност за наемане на цялата вила.
http://obiavidnes.com/obiava/81946/vila-na-more-do-albena

Евтини нощувки до плажа в гр.Варна, кв Бризове
Апартаментът се намира в кв. Бриз на 300 метра от Пикадили Парк и плажната ивица.
Състой се от дневен тракт, оборудван кухненски бокс , спалня,санитарен възел и голяма панорамна тераса.
Капацитет настаняване: 4 +1
Кухненският бокс е оборудван с микровълнова, кана за вода, хладилник, пералня и котлон и посуда.
Спалнята се състои от king size bed, като няма възможност за настаняване на допълнително легло в помещението.
Трапезарията се състои от маса за 4 човека, 2 дивана и едно канапе. Диваните се разтегаеми.
Удобства: TV, редовни автобусна линия, добра локация.
Апартаментът се отдава само през летният сезон!
Цена на човек на нощувка от 12 лева за вечер!
За резервации и повече информация моля обадете се на тел. 0883 392 152 или посетете нашият офис
http://obiavidnes.com/obiava/81945/evtini-noshtuvki-do-plaja-v-grvarna-kv-brizove

ЕКО ЕКСКУРЗИЯ „ЕДИН ДЕН В РАЙОНА НА ШАБЛА“, 1 ДЕН, ЛЯТО 2014,
ПРОГРАМА
09:00 тръгване за град Шабла.Пристигане в Зелен образователен център, Шабла. Разположен е в общинска сграда с
местно културно значение, известна като „Старото училище” или „Пансиона”. Масивната каменна постройка датира
от началото на XX век и се отличава с монументална архитектура и висока естетическа стойност. В рамките на
проекта сградата и прилежащия й парк са обновени и адаптирани към новите нужди и специфични функции на
образователен и промоционален център за природозащитна и туристическа дейност. В прилежащото на Центъра
парково пространство са обособени зона за отдих и няколко зони, експониращи характерна за района растителност:
езерна зона с водна растителност, зона за пясъчна растителност и скален кът с алпинеум.В центъра ще можете да
видите филм за биоразнообразието и културата на Шабла (22 мин.), както и две експозиции, да наблюдавате он-лайн
езерата и да се разходите из парковото пространство. Тук ще Ви посрещне водачът, който ще започне беседа от двора
на центъра. Общо престой в ЗОЦ – 40 – 45 мин.
- 11,15 ч – Отпътуване към Фара и Крепостта „Кария“. е около 20 мин. Мястото предоставя възможност за снимки и
отдих.
12 :00 – 13:00 ч Кафе пауза в село Тюленово. Свободно време за обяд .
13:45 ч. Посещение на Университетски Ботанически градини Балчик. Ще можете да се насладите на красиво оформени
композиции от листно-декоративни и цъфтящи видове. В градина Разсадника и Градината на Боговете (Алах бахча)
различни сортове алтернантера – червена, зелена и розова, плектрантус, както и цъфтящите салвия, алисум и тагетис
ще са втъкани във внушителните цветни килими.Традиционно композициите са в геометричен стил - с контрастни
акценти, многоцветни и ароматни.
17:00 ч. Пристигане във Варна, ул. „Антим Първи”
http://obiavidnes.com/obiava/81944/eko-ekskurziya-edin-den-v-rayona-na-shabla-1-den-lyato-2014

LAST MINUTE САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
02.06- Hanover Varna 99 BGN еднопосочен
02.06 Варна-Хамбург-99 BGN- еднопосочен
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02.06 Хамбург-Варна-99 BGN еднопосочен
03.06 Варна-Франкфурт 120 лева-еднопосочен
03.06 Франкфурт Варна 99 лева- еднопосочен
03.06 - 17. 06 Варна- Франкфурт-Варна- 399 лева
03.06 Варна- Щутрард - 99 лева еднопосочен
04.06 Варна - Дюселдорф - 99 лева еднопосочен
от Бургас
до Дресден 02.06 -90 лева еднопосочен
до Дюселдорф 02.06 двупосочен 90 лева
до и от Франкфурт 03.06 - 99 лева еднопосочен
до и от Хановер- 03.06 - 99 лева еднопосочен
до и от Лайпциг- 03.06 99 лева еднопосочен
до и от Мюнхен- 04.06 - 99 лева еднопосочен
LAST MINUTE
31. 05 BOJ-HAM' HAM-BOJ - 80 BGN?
http://obiavidnes.com/obiava/81943/last-minute-samoletni-bileti

Бургас и Варна до Москва- 40 евро за посока
Чартърни полети от Варна до Москва, чартърни полети от Бургас до Москва
Цени от 40 евро на посока
БУРГАС-МОСКВА
1.06, 2.06, 4.06. 6.06, 16.06 - 40 евро за еднопосочен билет.
http://obiavidnes.com/obiava/81942/burgas-i-varna-do-moskva--40-evro-za-posoka

Работа в Чехия
Електрокаристи и складови работници до 50 год.
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. Телефон за връзка: 0896598261
http://obiavidnes.com/obiava/81939/rabota-v-chehiya

СЛАДКА ПАЛАВНИЦА ПРЕДЛАГА СЕКСУАЛНИ НАСЛАДИ 090 363 913
СЛАДКА ПАЛАВНИЦА ПРЕДЛАГА СЕКСУАЛНИ НАСЛАДИ 090 363 913
http://obiavidnes.com/obiava/81938/sladka-palavnica-predlaga-seksualni-nasladi-090-363-913

Летни индивидуални уроци
ЛЕТНИ ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ , ПОДГОТОВКА, И РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ ,СБОРНИЦИ ПО
УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЕЦА 1-12 КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Индивидуални уроци за ученици от 1 - 12 клас Решаване на тестове, подготовка за поправителна
сесия , изпити и матури по всички предмети за деца от 1.до 5.клас,и по български език и литература за ученици от 1.до
12.клас, подготовка на домашни задания ,контролни,класна работа,попълване на всички тетрадки и сборници по
учебният материал за следващата година по всички предмети и поправителни изпити.
Телефон за контакт :0884549733
http://obiavidnes.com/obiava/81936/letni-individualni-uroci

Летни индивидуални уроци
ЛЕТНИ ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ , ПОДГОТОВКА, И РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ ,СБОРНИЦИ ПО
УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЕЦА 1-12 КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ
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ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Индивидуални уроци за ученици от 1 - 12 клас Решаване на тестове, подготовка за поправителна
сесия , изпити и матури по всички предмети за деца от 1.до 5.клас,и по български език и литература за ученици от 1.до
12.клас, подготовка на домашни задания ,контролни,класна работа,попълване на всички тетрадки и сборници по
учебният материал за следващата година по всички предмети и поправителни изпити.
http://obiavidnes.com/obiava/81935/letni-individualni-uroci

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/81934/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/81933/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/81930/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Медицински документи – превод и легализация
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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/81928/medicinski-dokumenti--prevod-i-legalizaciya

Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЮРИДИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81925/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЮРИДИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81924/investconsult-group-kupuvame-biznes

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
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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/81923/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/81922/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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/81921/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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/81918/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
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Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/81917/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/210см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 210 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/81916/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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.

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/81915/masa-za-laptop-s-vgraden-ohladitel-e-table

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

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

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/81914/masajna-kushetka-restpro-classic-2

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
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разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/81913/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
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http://obiavidnes.com/obiava/81912/ventilator--s-vodna-mygla

Заден капак за iPhone 4 (50004)
Заден капак за iPhone 4 (50004), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81911/zaden-kapak-za-iphone-4-50004

Заден капак за iPhone 4 (50005)
Заден капак за iPhone 4 (50005), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81910/zaden-kapak-za-iphone-4-50005

Заден капак за iPhone 4 (50006)
Заден капак за iPhone 4 (50006), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81909/zaden-kapak-za-iphone-4-50006

Заден капак за iPhone 4 (50007)
Заден капак за iPhone 4 (50007), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81908/zaden-kapak-za-iphone-4-50007

Заден капак за iPhone 4 (50008)
Заден капак за iPhone 4 (50008), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81907/zaden-kapak-za-iphone-4-50008

Заден капак за iPhone 4 (50009)
Заден капак за iPhone 4 (50009), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81906/zaden-kapak-za-iphone-4-50009

Заден капак за iPhone 4 (50010)
Заден капак за iPhone 4 (50010), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81905/zaden-kapak-za-iphone-4-50010

Заден капак за iPhone 5 (50011)
Заден капак за iPhone 5 (50011), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81904/zaden-kapak-za-iphone-5-50011

НАЙ ЕРОТИЧНОТО ПРИВЛИЧАНЕ ДЕНОНОЩНО НА 090 363 913
НАЙ ЕРОТИЧНОТО ПРИВЛИЧАНЕ ДЕНОНОЩНО НА 090 363 913
http://obiavidnes.com/obiava/81903/nay-erotichnoto-privlichane-denonoshtno-na-090-363-913

Заден капак за iPhone 5 (50012)
Заден капак за iPhone 5 (50012), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81902/zaden-kapak-za-iphone-5-50012

Заден капак за iPhone 5 (50013)
Заден капак за iPhone 5 (50013), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81901/zaden-kapak-za-iphone-5-50013
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GPS устройства от магазин Altech
GPS навигация - устройства и аксесоари на достъпни цени от електронен магазин Алтех. Разнообразие от нови модели с
високо качество и гаранция, всичко необходимо за вашето сигурно и удобно пътуване . Оферти и промоции всеки ден от
altech.bg
Можете да се свържете с нас на тел. 029733679 или на E-mail: office@altech.bg, или като посетите нашият сайт на:
www.altech.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81900/gps-ustroystva-ot-magazin-altech

Работни позиции в Чехия
Euro Consulting LTD – фирма с предмет на дейност посредничество при намиране и предлгане на работа в Чехия обявява
следните свободни позиции за мъже, жени и семейства:
Семейства за производство на рекламни материали-70 кр/час , безплатна квартира,
Дърводелна- мъже до 55г, - 800 евро, безплатна квартира
Складове Billa, Penny market, Tesco-мъже до 45години- 830 евро
Складове - пакетиране, сортиране , опаковане , сгъване на кашони - около 750-800 евро чисто
Строителство фаянс , теракот , изолация , шпакловка , гипс- картон - 5 евро на час
10 часа , 26 работни дни = 1300 евро
общи работници 850 евро чисто
Арматуристи 4 евро на час
Жени до 60г за цех за салати- 800 евро- безплатна квартира
Завод на Шкода ( дребни авточасти)- мъже и жени до 55 години-850 евро
Хлебопекари- мъже и жени до 55г- 750 евро
Цех за сандвичи-жени до 55г-750 евро
Заварчици- CO2-1200 евро, аргон- 1400 евро
Месокомбинат- заплата 800 евро
Завод за бутилки- жени до 45г. Заплата 700 евро
Шмиргелисти- 900 евро
Електрокаристи- 1000 евро
Шивачи- ски екипировка- 930 евро
Към всички позиции има осигурена квартира, трудов договор, осигуровки валидни и в България, ежеседмичен аванс до
заплата.
Език не е наложителен.
Заминава се групово с автобус или с директен транспорт до работодателя.
Всички необходими документи за легалността на фирмата се представят в офиса ни.
Работата се предлага за хора с нагласа за дългосрочна работа, нямащи хронични заболявания.
http://obiavidnes.com/obiava/81899/rabotni-pozicii-v-chehiya

Заден капак за iPhone 5 (50014)
Заден капак за iPhone 5 (50014), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81898/zaden-kapak-za-iphone-5-50014

Заден капак за iPhone 5 (50015)
Заден капак за iPhone 5 (50015), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81897/zaden-kapak-za-iphone-5-50015

Заден капак за iPhone 5 (50016)
Заден капак за iPhone 5 (50016), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81896/zaden-kapak-za-iphone-5-50016

Заден капак за iPhone 5 (50017)
Заден капак за iPhone 5 (50017), картинки
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http://obiavidnes.com/obiava/81895/zaden-kapak-za-iphone-5-50017

Заден капак за iPhone 5 (50018)
Заден капак за iPhone 5 (50018), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81894/zaden-kapak-za-iphone-5-50018

Интерирни врати от Полша за Вашия дом и офис
Борман Комерс ЕООД прделага богат асортимент от модели и цветове на интереирни врати ,налични на
склад.Професионална консултация и качествен м онтаж осигурени от служителите на фирмата.
Сайтове на фирмата:
http://borman.biz
http://vrati-ceni.com
http://borman-bg.com
Борман Комерс, град София
улица Дойран 9-б
улица Стоян Михайловски 8
телефони за контакт:
02 8689999 Виваком стационарен
0884 223581 Мтел мобилен за търговски партньори и продажби на едро, в офис Белите брези
0888 148346 Мтел мобилен, в офис Лозенец
0878 146904 Виваком мобилен
0892 760711 Глобул мобилен
http://obiavidnes.com/obiava/81893/interirni-vrati-ot-polsha-za-vashiya-dom-i-ofis

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/81892/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/81891/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/81890/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Вътрешни врати цени в София
Заповядайте на богатия ни сайт и разгледайте списъка от различни полски, вътрешни интериорни врати. По-долу в
брошурата се поддържат налични на склад и могат да бъдат доставени и монтирани до 10 работни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/81889/vytreshni-vrati-ceni-v-sofiya
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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/81888/3d-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/81887/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Заден капак за iPhone 5 (50019)
Заден капак за iPhone 5 (50019), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81886/zaden-kapak-za-iphone-5-50019

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/81885/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/81884/obryshtane-na-novopostavena-dograma
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"АДАПТ БЪЛГАРИЯ" – професионални преводи и експресна легализация на документи
15% отстъпки за преводи от и на всички езици и 15% отстъпка от фирмената такса при легализация на документи от и
за чужбина!
» Професионални преводи от и на 40 езика
» Преводи във всички специализирани насоки и специфични области
» Легализация в МВнР и заверки във всички министерства, институции и консулски представителства
» Приемане на поръчки от цялата страна, без необходимост да напускате Вашето населено място
» Доставка на готовите материали съобразно Вашето желание
» Форми на разплащане по удобен за Вас начин
» Партньорски отстъпки
ПРЕДЛАГАМЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ: Английски, албански, арабски, арменски,
виетнамски, грузински, гръцки, датски, естонски, иврит, испански, италиански, китайски, латвийски, литовски,
македонски, немски, нидерландски, норвежки, персийски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, словенски,
сръбски, турски, унгарски, украински, фински, фламандски, френски, хинди, хърватски, чешки, шведски, японски
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
ОФИСИ:
Адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 77
Телефони: 02 989 98 67; 0888 888 400
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/81883/adapt-bylgariya--profesionalni-prevodi-i-ekspresna-legalizaciya-na-dokumenti

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/81882/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.
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Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/81881/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/81880/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/81879/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Зарядно за iPhone 3
Зарядно за iPhone 3, универсално, USB и зарядно за кола (14004)
http://obiavidnes.com/obiava/81878/zaryadno-za-iphone-3

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.
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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/81877/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/81876/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Превод и легализация на съдебни решения
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/81875/prevod-i-legalizaciya-na-sydebni-resheniya

Зарядно за Iphone 5
Зарядно за Iphone 5, USB, 5v/1a, 220v (14075)
http://obiavidnes.com/obiava/81874/zaryadno-za-iphone-5

Онлайн уроци по български език и литература
Онлайн уроци по български език и литература / БЕЛ в цяла България от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/.
Дистанционни онлайн курсове и частни уроци по БЕЛ през Skype за всички класове на ниски цени. Онлайн скайп уроци по
БЕЛ за Вашия ученик във Вашия дом.
Онлайн уроците по БЕЛ са за: матури 7 и 12 клас, кандидатстване след 12 клас, както и помощни уроци за всички класове
(след 6 клас включително).
За да се възползвате от ТОП офертите на 6+, са Ви необходими само: добра интернет връзка, уеб-камера, микрофон,
слушалки и инсталиран Skype. Пред Вас ще застанат едни от най-добрите гимназиални и университетски преподаватели
от цяла България, тясно специализирани в онлайн обучението на ученици по български език и литература.
Залагайки на 6+, Вие си гарантирате: отлични и трайни знания, висока резултатност, доказано най-ефективните
методи за дистанционно обучение, високо настроение и позитивен заряд за всяко едно занятие.
http://obiavidnes.com/obiava/81871/onlayn-uroci-po-bylgarski-ezik-i-literatura
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brand new apple iphone and samsung
Продажба на нова , оригинална , фабрично запечатан с техните пълна аксесоари . Те също идват с 1 година гаранция от
производството, Окомплектовка и запечатан с всички стандартни аксесоари !
NEW / запечатани / отключена.
Apple iPhone 5 64GB White
Apple iPhone 5 32GB White
Apple iPhone 5 16GB White
Apple iPhone 5 64GB Черно
Apple iPhone 5 32GB Черно
Apple iPhone 5 16GB Черно
Apple iPhone 4S 64GB Factory Unlocked
Apple iPhone 4S 32GB Factory Unlocked
Apple iPhone 4S 16GB Factory Unlocked
Apple Tablet :
Apple IPAD 3 Wi - Fi + 4G 64GB Unlocked
Apple IPAD 3 Wi - Fi + 4G 32GB Unlocked
Apple IPAD 3 Wi - Fi + 4G 16GB Unlocked
Samsung GT- I9300 Galaxy S4 64GB Unlocked
Samsung GT- I9300 Galaxy S4 32GB Unlocked
Samsung GT- I9300 Galaxy S4 16GB Unlocked
Samsung GT- I9300 Galaxy S3 64GB Unlocked
Samsung GT- I9300 Galaxy S3 32GB Unlocked
Samsung GT- I9300 Galaxy S3 16GB Unlocked
Blackberry OS Z10 С 10 ( Factory Unlocked )
Blackberry OS Q10 С 10 ( Factory Unlocked )
Blackberry Porsche Design P'9981 ( Factory Unlocked )
Blackberry 10 Dev Alpah ( Factory Unlocked )
3 неща, които ни отличават от останалите !
- Бързо , приятелско обслужване на клиенти
Качествени продукти на цени без конкуренция - FAST SHIPPING
КУПЕТЕ 2 единици и получавате 1 безплатно .
Ако имате някакви въпроси относно тази обява на всички, моля, чувствайте се
свободни да се свържете с мен чрез нас ( E - поща ) изпращане и аз ще отговори
рамките на 24 часа (вероятно по-рано ) !
Email : a.fadil112 @ gmail.com
Email : a.fadil112 @ hotmail.com
Skype : janetRaidrich1
http://obiavidnes.com/obiava/81873/brand-new-apple-iphone-and-samsung

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
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-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/81872/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Защитно фолио за iPhone 4/4S
Защитно фолио за iPhone 4/4S, прозрачно
http://obiavidnes.com/obiava/81870/zashtitno-folio-za-iphone-44s

Калъф за ръка iPhone 4 (84033)
Калъф за ръка iPhone 4 (84033), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81869/kalyf-za-ryka-iphone-4-84033

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/81868/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
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,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81867/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/81866/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81865/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Камериерки за хотел в Гърция
Търсим да назначим 15 камeриерки на възраст до 50 години за летен сезон 2014. Камeриерките ще бъдат назначени на
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трудов договор към българска фирма, но ще работят в хотел на Халкидики- Гърция. Храна и спане осигурени. Добро
възнаграждение.
Лице за контакт: Тина Томова
Телефон: 00302105773059
Автобиография на факс: 00302105773129
E-mail: info@cv-jobsolutions.gr
http://obiavidnes.com/obiava/81864/kamerierki-za-hotel-v-gyrciya

Калъф за ръка за iPhone (84037)
Калъф за ръка за iPhone (84037), водоустойчив, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/81863/kalyf-za-ryka-za-iphone-84037

Силиконов гръб за iPhone 3 (81051)
Силиконов гръб за iPhone 3 (81051), различни цветове, прозрачно
http://obiavidnes.com/obiava/81862/silikonov-gryb-za-iphone-3-81051

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/81861/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

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/81860/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/81859/ured-protiv-kyrtici

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/81858/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1
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Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81857/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator

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!
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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/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
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• 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/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
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• 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/81474/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/81856/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/81855/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Силиконов гръб за iPhone 5 (50081)
Силиконов гръб за iPhone 5 (50081), силикон, кожа, розов
http://obiavidnes.com/obiava/81854/silikonov-gryb-za-iphone-5-50081

Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81853/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

Пробни изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81852/probni-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas
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Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81851/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81850/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik-za-vsichki-niva

Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81849/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik-za-vsichki-niva

Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81848/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik-za-vsichki-niva

Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81847/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik-za-vsichki-niva

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81846/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81845/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti
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Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81844/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81843/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81842/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Силиконов гръб за iPhone 5 (83001)
Силиконов гръб за iPhone 5 (83001), различни цветове, прозрачно
http://obiavidnes.com/obiava/81841/silikonov-gryb-za-iphone-5-83001

Силиконов гръб за iPhone 5 (50069)
Силиконов гръб за iPhone 5 (50069), силикон, кожа, син
http://obiavidnes.com/obiava/81840/silikonov-gryb-za-iphone-5-50069

А до Z – 27 витаминa, минерали и микроелементи
Предназначение: Една таблетка набавя 27 витамина, минерала и микроелемента. Допринася за нормалното
функциониране на човешкия организъм.
Препоръчителен прием: По 1 таблетка на ден в продължение на 30 дни с много вода За възрастни и деца над 12 години.
Показания: При бременни жени да се взима след консултация с лекар поради наличието на Витамин А.
http://obiavidnes.com/obiava/81839/a-do-z--27-vitamina-minerali-i-mikroelementi

A до Z витамини и минерали
Дозировка и начин на употреба: по 1 таблетка на ден, разтворена в чаша вода.
Тази хранителна добавка не е заместител на балансираното и разнообразно хранене и здравословен начин на живот. Да
не се превишава препоръчителната доза.
http://obiavidnes.com/obiava/81838/a-do-z-vitamini-i-minerali

KINDER FIT сироп за деца с 10 витамина с вкус на портокал и круша, 150 мл
Предназначение: По една супена лъжица от този сироп осигурява 100% от всекидневната нужда от витамини при
малчуганите. Допринася за нормалното състояние на костите и зъбите, за поддържане на нормално зрение, за
намаляване на чувството на отпадналост и умора и за защита на клетките от оксидативен стрес, стимулира
здравословния растеж и апетита им. Приятният плодов вкус на портокал и круша прави сиропа KINDER FIT желан и
харесван от децата.
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Препоръчва се и за деца занимаващи се активно със спорт и/или умствено натоварване.
http://obiavidnes.com/obiava/81837/kinder-fit--sirop-za-deca-s-10-vitamina-s-vkus-na-portokal-i-krusha-150-ml

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/81836/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/81835/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

капсули Витамин С депо + Цинк, 30 капсули
Предназначение: Витамин С + Zn (цинк) са важни елементи, които допринасят за нормалната функция на имунната
система, за защитата на клетките от оксидативен стрес, за намаляването на чувството на отпадналост и умора.
Допринасят за нормалната функция на костите, кръвоносните съдове, хрущяла. Цинкът допринася за поддържането на
нормалното състояние на зрението, косата, ноктите, кожата, нормалния синтез на ДНК, нормалната когнитивна
функция. Участва в процеса на делене на клетките. АВО Vitamin C+Zn (цинк) Депо чрез своята специална производствена
формула снабдява организма с Витамин С на части през целия ден. По този начин той употребява цялото количество
прието Витамин С без да отделя неабсорбиран излишък.
http://obiavidnes.com/obiava/81834/kapsuli-vitamin-s-depo--cink-30-kapsuli

Мултивитамини + калций за деца
Eфервесцентни разтворими таблетки с различни плодови вкусове
Хранителна добавка със захар и подсладители
Предназначение: MULTIVITAMIN плюс калций за деца осигурява 100% oт всекидневните нужди от 10 витаминa и калций
на организма. Повишава тонуса, укрепва имунната система и заздравява зъбите и костите.
Препоръчителен прием:
- За деца между 4-10 години: По 1 таблета на ден - разтворена в чаша студена вода
- За деца над 10 години: По 1-2 таблети на ден, разтворени в чаша студена вода.
http://obiavidnes.com/obiava/81833/multivitamini--kalciy-za-deca

KINDER - мултивитамини и минерали за деца
Предназначение: KINDER мултивитамини и минерали за деца допринасят за нормалната функция на имунната система
по време на интензивни физически упражнения и след това.Поддържат нормалното състояние на костите и
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зъбите.Повишават тонуса.
Препоръчителен прием: По 1 таблетка на ден за деца между 4-10 години; по 1-2 таблетки на ден за деца над 10 год.
Продуктът не е заместител на разнообразното хранене! Да не се превишава препоръчителната дневна доза!
http://obiavidnes.com/obiava/81832/kinder---multivitamini-i-minerali-za-deca

Магнезий -MagneForce- 250 mg
Предназначение: Мазнезият е изключително важен минерал за много от функциите в организма. Той допринася за
поддържане на зъбите и костите и участва в редица обменни процеси, но основната му функция е да се грижи за
нормалното функциониране на нервната и мускулна система. Магнезият допринася за намаляването на чувството на
отпадналост и умора, електролитният баланс, нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия,
нормалния синтез на белтъчини, уаства в процеса на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/81831/magneziy--magneforce--250-mg

Силиконов гръб за iPhone 5 (50070)
Силиконов гръб за iPhone 5 (50070), силикон, кожа, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/81830/silikonov-gryb-za-iphone-5-50070

Качествен ремонт на вашия апартамент с гарантирано качество...
0882551735,ако имате нъжда от качествени шпакловки. фини шпакловки.гипсова шпакловка.латекс бял или
цветен.топлоизолация .обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. гипсова
мазилка.минерална мазилка.пръскана мазилка.влачена мазилка и др.мазилки.замазки.зидария преградни стени,тераси и
др.качеството си личи на момента,корекно,разумни цени,започване веднага.майстор с дългодишна практика в
строителството.цените може да се договарят...0882551735,без почивен ден...
http://obiavidnes.com/obiava/81829/kachestven-remont-na-vashiya-apartament-s-garantirano-kachestvo

Силиконов гръб за iPhone 5 (50071)
Силиконов гръб за iPhone 5 (50071), силикон, кожа, розов
http://obiavidnes.com/obiava/81828/silikonov-gryb-za-iphone-5-50071

Силиконов гръб за iPhone 5 (50072)
Силиконов гръб за iPhone 5 (50072), силикон, кожа, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/81827/silikonov-gryb-za-iphone-5-50072

Силиконов гръб за iPhone 5 (50079)
Силиконов гръб за iPhone 5 (50079), силикон, кожа, черен
http://obiavidnes.com/obiava/81826/silikonov-gryb-za-iphone-5-50079

Силиконов гръб за iPhone 5 (50080)
Силиконов гръб за iPhone 5 (50080), силикон, кожа, син
http://obiavidnes.com/obiava/81825/silikonov-gryb-za-iphone-5-50080

Силиконов гръб за iPhone 5 (50082)
Силиконов гръб за iPhone 5 (50082), силикон, кожа, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/81824/silikonov-gryb-za-iphone-5-50082

Силиконов гръб за iPhone 5 (50083)
Силиконов гръб за iPhone 5 (50083), силикон, кожа, зелен
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http://obiavidnes.com/obiava/81823/silikonov-gryb-za-iphone-5-50083

Силиконов гръб за Nokia N500 (81064)
Силиконов гръб за Nokia N500 (81064), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/81822/silikonov-gryb-za-nokia-n500-81064

Силиконов гръб за Nokia N700 (81063)
Силиконов гръб за Nokia N700 (81063), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/81821/silikonov-gryb-za-nokia-n700-81063

Силиконов гръб за Nokia X6 (81061)
Силиконов гръб за Nokia X6 (81061), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/81820/silikonov-gryb-za-nokia-x6-81061

Крес - Д
КРЕС Д е компетентна в производството на хидравлични станции и агрегати с блокове и шлангове. Изпълнява поръчки за
хидравлични ръчни помпи за високо налягане, отремонтира хидравлични помпи и разпределители - www.kres-d.com.
Заповядайте в Казанлък на кв. Летището 74, телефон 0431 63 209.
В Казанлък е разположена базата на фирма КРЕС Д, занимаваща се с проектиране и пускане в експлоатация на
хидравлични помпи и разпределители. Изпълнява проекти на хидравлични станции. Повече информация на www.kres-d.com,
0431 63 209
http://obiavidnes.com/obiava/81819/kres---d

Силиконов гръб за SAMSUNG Galaxy S4 (50084)
Силиконов гръб за SAMSUNG Galaxy S4 (50084), силикон, кожа, син
http://obiavidnes.com/obiava/81754/silikonov-gryb-za-samsung-galaxy-s4-50084

Силиконов гръб за SAMSUNG Galaxy S4 (50085)
Силиконов гръб за SAMSUNG Galaxy S4 (50085), силикон, кожа, син
http://obiavidnes.com/obiava/81751/silikonov-gryb-za-samsung-galaxy-s4-50085

Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung NOTE II 7100 (81157)
Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung NOTE II 7100 (81157), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81750/stranichen-silikon-s-tvyrd-zaden-gryb-za-samsung-note-ii-7100-81157

Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung NOTE II 7100 (81158)
Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung NOTE II 7100 (81158), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81749/stranichen-silikon-s-tvyrd-zaden-gryb-za-samsung-note-ii-7100-81158

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 !
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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/81818/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-i-osvobojdavane-ot-

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
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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/81817/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
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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/81816/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

JPL - високотехнологични продукти за игрални зали и казина
Производство и сервиз на висококачествени електронни съоръжения за казина и игрални зали. "ДЖИ ПИ ЕЛ" ЕООД
разполага с разнообразие от лицензирани хазартни продукти, сред които откриваме електронни рулетки, джакпот и
казино мениджмънт системи, игрални автомати и казино ротативки.
http://obiavidnes.com/obiava/81815/jpl---visokotehnologichni-produkti-za-igralni-zali-i-kazina

JPL - високотехнологични продукти за игрални зали и казина
Производство и сервиз на висококачествени електронни съоръжения за казина и игрални зали. "ДЖИ ПИ ЕЛ" ЕООД
разполага с разнообразие от лицензирани хазартни продукти, сред които откриваме електронни рулетки, джакпот и
казино мениджмънт системи, игрални автомати и казино ротативки.
http://obiavidnes.com/obiava/81814/jpl---visokotehnologichni-produkti-za-igralni-zali-i-kazina

Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung SIII I9300 (81150)
Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung SIII I9300 (81150), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81748/stranichen-silikon-s-tvyrd-zaden-gryb-za-samsung-siii-i9300-81150

На 01.06 с 10% отстъпка стартират Английски език 1,Френски език 1,Немски език 3
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език,Немски ,Испански,Италиански и Френски език.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.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/81813/na-0106-s-10-otstypka-startirat-angliyski-ezik-1frenski-ezik-1nemski-ezik-3

На 07.06 СТАРТИРА Курс ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ в ИНТЕР АЛИАНС СТАРА ЗАГОРА
Лицензираният Професионален център за Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс
СЪСТАВ.Продължителността на курса е 50 уч. часа. Цена 159 лв.
ПРОГРАМАТА НА ОБУЧЕНИЕ за курс ТРЗ и личен състав включва:

по ТРЗ И ЛИЧЕН

Основни нормативни документи: КТ, КСО, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, ЗГВРС, Наредба 5 за съдържанието и реда
за изпращане на уведомление по по чл. 62, ал. 4 от КТ, Наредба за работното време, отпуските и почивките, НСОРЗ,
Наредба за елементите на възн. и за доходите върху които се правят осиг. вноски, ЗЗБУТ, Наредба 8 за съдържанието и
реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осиг. от тях лица, както и
самоосигуряващите, Наредба за пенсии и други. След всяко завършено обучение, центърът издава заверено легитимно
удостоверение за придобитите знания ,съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
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
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http://obiavidnes.com/obiava/81812/na-0706-startira--kurs-trz-i-lichen-systav-v-inter-alians-stara-zagora

Курс Мултифункционален ОФИС АСИСТЕНТ в бизнес организация! Запишете се сега
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага перфектно компютърно обучение - бъди
професионалист на работното място! Продължителност на обучението – 45 уч.ч., 10 работни дни. Обучението
включва: WINDOWS, WORD, EXCEL, OUTLOOK , INTERNET.
РАБОТА С WORD за професионално оформяне на документи
писма, оферти, договори, факсове, заповеди, заявления, рекламни материали, организационни схеми, формуляри и шаблони
на фирмени бланки.
РАБОТА С EXCEL за професионално оформяне на таблици и графики, седмични и месечни обороти, търговски отстъпки,
ценообразуване
проценти и графичното им представяне.
АДМИНИСТРАТИВНИ УМЕНИЯ
Електронно деловодство -входяща и изходяща поща, БЪРЗОПИС на компютъра,
Електронен график за срещи, задачи и седмична и месечна на офиса, база данни с електронни контакти – телефони,
имейли имена, фирми.
Електронна поща OUTLOOK
Свързване на електронна визитка, получаване и изпращане на имейли през специализирана програма, търсене на
информация в интернет.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
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/81811/kurs-multifunkcionalen-ofis-asistent-v-biznes-organizaciya-zapishete-se-sega

хоспис Надежда
Хоспис Надежда е самостоятелно, лицензирано за страната лечебно заведение, в което се осъществява денонощно
медицинско наблюдение, лекарски контрол и комплексно обгрижване на болни с хронично-инвалидизиращи заболявания.
http://www.hospice-hope.com
http://obiavidnes.com/obiava/81810/hospis-nadejda

хоспис Надежда
Хоспис Надежда в град Тръстеник област Плевен е самостоятелно, лицензирано за страната лечебно заведение, в което
се осъществява денонощно медицинско наблюдение, лекарски контрол и комплексно обгрижване на болни с
хронично-инвалидизиращи заболявания.
http://www.hospice-hope.com
http://obiavidnes.com/obiava/81809/hospis-nadejda

хоспис Надежда
Хоспис Надежда е самостоятелно, лицензирано за страната лечебно заведение, в което се осъществява денонощно
медицинско наблюдение, лекарски контрол и комплексно обгрижване на болни с хронично-инвалидизиращи заболявания.
http://www.hospice-hope.com
http://obiavidnes.com/obiava/81808/hospis-nadejda

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.
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 .
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Телефони за връзка : 0878 023 467 , 0896 598 331
http://obiavidnes.com/obiava/81807/garantirana-rabota-v-chehiya

Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung SIII I9300 (81152)
Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung SIII I9300 (81152), жълт
http://obiavidnes.com/obiava/81747/stranichen-silikon-s-tvyrd-zaden-gryb-za-samsung-siii-i9300-81152

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/81806/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/81805/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.
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Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
Шпакловане,грундиране и бояидсване.
http://obiavidnes.com/obiava/81804/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

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/81803/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лятна промоция на Редуктан само за 49.9!!!
ХАПЧЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ РЕДУКТАН – Гарантирано ефикасен начин за бързо отслабване. Нашият продукт за
редукция на теглото е оръжието за борба с излишните килограми - без диети, без йо-йо ефект.
Вече не е нужно да губите времето си във фитнес залата или да гладувате, за да постигнете желаното от вас тегло.
Ние ви предлагаме лесен, бърз и ефективен начин за перфектна фигура. Вземете нашия изцяло натурален продукт за
бързо отслабване и сами ще се убедите в резултата.
За повече информация: http://www.reductan.com/
http://obiavidnes.com/obiava/81802/lyatna-promociya-na-reduktan-samo-za-499

Ремонт и строителство
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/81801/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
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- 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/81800/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung SIII I9300 (81153)
Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung SIII I9300 (81153), син
http://obiavidnes.com/obiava/81746/stranichen-silikon-s-tvyrd-zaden-gryb-za-samsung-siii-i9300-81153

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/81799/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

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/81798/prodavam-parcel-v-stara-zagora

Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung SIII Mini I8190 (81155)
Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung SIII Mini I8190 (81155), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81745/stranichen-silikon-s-tvyrd-zaden-gryb-za-samsung-siii-mini-i8190-81155

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/81797/predlagame-rabota-za-semeystvo-ili-dobri-priyateli
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Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81796/razgovoren-angliyski

Продавам, неупотребявана гума и части за мотоциклет
Продавам, неупотребявана гума ( външна, вътрешна и пояс) –„Вида”- 8,25 R 20, подходящи за Газ-53.
Продавам части за мотоциклет MZ-250
0889/821682 , 0896/797952
http://obiavidnes.com/obiava/81795/prodavam-neupotrebyavana-guma-i-chasti-za-motociklet

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
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Phonetic
Speaking
Reading
Listening

Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81794/bulgarian-for-foreigners

предлага курсове за професионална компетентност
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/81793/predlaga-kursove-za-profesionalna-kompetentnost

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/81792/organizira--kursove-po-naredba--41

Продавам апартамент 78кв.м. в гр. Гълъбово.
Продавам апартамент 78кв.м. в гр. Гълъбово. Узаконен като офис.
Първи етаж със самостоятелен вход /външни стълби/. Външна и вътрешна изолация, алуминиева дограма, ламиниран
паркет, теракот и други екстри. Цена: 120 000 лв. тел. 0878/795837
http://obiavidnes.com/obiava/81791/prodavam-apartament-78kvm-v-gr-gylybovo

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
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- 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/81790/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Организира два пъти месечно курсове за превоз на опасни товари – ADR.
ОБЛАСТЕН АВТО-МОТОКОМПЛЕКС “РОДЕО” СТ. ЗАГОРА
Организира два пъти месечно курсове за превоз на опасни товари – ADR.
Цена; 100 лв. ЗА КОНТАКТИ: СТ. ЗАГОРА
УЛ. ГЕН. ГУРКО №84 АП.2
ТЕЛ. 042/600949 , 0889/821682
http://obiavidnes.com/obiava/81789/organizira-dva-pyti-mesechno-kursove-za-prevoz-na-opasni-tovari--adr

КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
ОБЛАСТЕН АВТО-МОТО КОМПЛЕКС “РОДЕО” СТ. ЗАГОРА.
-КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС
-КУРСОВЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ЗА
ВОДАЧИ И КОНСУЛТАНТИ –ADR
-ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ
-АВТО-МОТО ТЕХНИЧЕСКА КНИЖАРНИЦА
-ПОДГОТОВКА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕН ИЗПИТ
- ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
- ЗАСТРАХОВКИ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
042/600949 ; 0889/821682
http://obiavidnes.com/obiava/81788/kursove-za-vodachi-na-mps

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/81787/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Предлага работа за млади инструктори
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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/81786/predlaga-rabota-za-mladi-instruktori

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/81785/avto-moto-tehnicheska-knijarnica-rodeo-predlaga-knigi-i-cd

Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung SIII Mini I8190 (81155)
Страничен силикон с твърд заден гръб за Samsung SIII Mini I8190 (81155), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81744/stranichen-silikon-s-tvyrd-zaden-gryb-za-samsung-siii-mini-i8190-81155

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/81784/detoksikatori

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/81783/3d-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/81782/3d-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
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http://obiavidnes.com/obiava/81781/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio
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/81780/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
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/81779/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
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/81778/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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/81777/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Алкохолен тестер (дрегер)
Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на алкохолното съдържание в диапазон от
0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за
редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/81776/alkoholen-tester-dreger

Персонално устройство за защита от комари
За предпазване от хапещи комари у дома, в офиса и при всякакви дейности на открито. Устройството е елегантно,
свръхлеко и удобно за носене – можете да го привързвате на ръка или крак, да го закачвате на джоб или друга част от
облеклото, да го окачвате на връзка за носене на врата или да го „монтирате” на детското колело. Можете да
избирате между два режима на работа (i.Наподобяващ мъжки комар 18.4khz; ii.Наподобяващ водно конче 38.4Hz).
Изборът правите сами, в зависимост от обстановката (при вторият режим, звукът от устройството се чува и от
хората). Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/81775/personalno-ustroystvo-za-zashtita-ot-komari

Уред за икономия на ток – оригиналът – 2 години гаранция от ТехноМаг
Вече 7-ма година предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо устройство доказва ефективността си в български
условия и все повече хора се убеждават в неговата потребност. Това интелигентно устройство изпълнява ролята на
своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на електрическия кръг, като стабилизира захранващото
напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в
мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез натрупване малко по-малко ползването на тази
допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига значително намаляване на сметката за
електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди всичко за консуматори с ел.двигатели –
перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Устройството е предназначено за един ел.кръг в апартамент, офис,
ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо натоварване се слага второ
устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за безопасност в ЕС. Две години
гаранция. Цената е 29 лева, с вкл. 20% ДДС. Не губете пари, започнете от днес. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти "ТехноМаг" или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на София осигуряваме
ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел.контакти.
http://obiavidnes.com/obiava/81774/ured-za-ikonomiya-na-tok--originalyt--2-godini-garanciya-ot-tehnomag

Екологична перяща топка
Екологична перяща топка – екологично изобретение, заместващо перилните препарати. Притежава смес от естествени
природни минерали с пречистващо въздействие. При допира на топката с водата, започва процес на йонизация и
прегрупиране на водните молекули – получава се осезаемо свежа активирана вода, като тази на водопадите в
природата.Съчетава висока почистваща ефективност, разграждане на дълбоко проникнали вещества, прекис избелване,
дехлориране, и обезмирисяване в един продукт. Не съдържа химикали и алергени. Има антибактериално действие.
Подходяща за ежедневно пране на най-употребяваните дрехи в семейството. Годност – 2 години. Доверете се на
е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81773/ekologichna-peryashta-topka

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81772/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Електронно устройство за вибрационно пране
Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/81771/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Eнергиен алкален нано-стик за вода
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Този джобен алкален нано стик (известен още като диетичен, или йонизиращ, или турмалинов воден стик), може да
промени всяка чешмяна или бутилирана вода в здравословна питейна вода с качества на естествена изключително
полезна за организма минерална вода – антиоксидант с висок PH, с по-малки и лесно усвоими биомолекули, с повишено
съдържание на кислород алкална вода за пиене. Пречиства, алкализира и създава водородно наситена антиоксидантна
вода директно във Вашата бутилка или чаша само за няколко минути! Помага за нормализиране на алкално-киселинния
PH-баланс в организма Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504,
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/81770/energien-alkalen-nano-stik-za-voda

Твърд гръб за IPhone 4 (81181)
Твърд гръб за IPhone 4 (81181), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81743/tvyrd-gryb-za-iphone-4-81181

Превод и легализация на съдебни решения
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/81769/prevod-i-legalizaciya-na-sydebni-resheniya

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе,Братаница, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца, Гелеменово,
Главиница, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката,
Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево,
Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре,
Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Рогош,
Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина,
Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/81768/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Твърд гръб за iPhone 4 (81185)
Твърд гръб за iPhone 4 (81185), камъни, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/81742/tvyrd-gryb-za-iphone-4-81185

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/ !
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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/81767/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/81766/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/81765/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/81764/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
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посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/81763/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ЗА РИБАРИ - Фосфорни аксесоари за атрактивен риболов
Фосфорните аксесоари за атрактивен риболов са нещо ново за всеки рибар. Уникални, нестандартни и ефективни.
Аксесоарите, измежду които може да избирате са фосфорни куки за риболов без стръв, фосфорни сепии, раци и червеи.
Преди да ги използвате, те трябва да се нагреят на слънце, под лампа, фенер или между пръстите, за да се активизира
фосфора. Електрикавият цвят побърква рибата, особено ако сте пуснали на голяма дълбочина! Фосфорът има
абсорбиращо свойство и попива всякакви ароматни разтвори, в които го потопите за допълнително привличане.
Фосфорът привлича абсолютно всякакви видове риби. Могат да се ползват, както за речен, така и за морски риболов. За
повече информация, посетете Gadget Store.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/81762/za-ribari---fosforni-aksesoari-za-atraktiven-ribolov

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP- Покупко - Продажба на Фирми със Задължения.
Корпоративни Адвокати с дългогодишна практика в решаването на данъчно - правни казуси на бизнеса.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81761/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP- Покупко - Продажба на Фирми със Задължения.
Корпоративни Адвокати с дългогодишна практика в решаването на данъчно - правни казуси на бизнеса.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
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Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81760/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/81759/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/81758/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81757/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/81756/sigurna-rabota

Твърд гръб за IPhone 4 (81185)
Твърд гръб за IPhone 4 (81185), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81741/tvyrd-gryb-za-iphone-4-81185

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
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Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта.
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/78308/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76944/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77274/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/77634/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !

Страница 64/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.06.2014

На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77272/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Твърд гръб за IPhone 4 (81188)
Твърд гръб за IPhone 4 (81188), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81740/tvyrd-gryb-za-iphone-4-81188

Hubav Nomer / Lesen Nomer / Gotin Nomer от www.HubavNomer.com
Ако имате пазар на мобилни и телефонни номера, може да продавате чрез нас. Telefonni Nomera от
www.HubavNomer.com - уникални цени, както и неустоими предложения.
http://obiavidnes.com/obiava/81755/hubav-nomer--lesen-nomer--gotin-nomer-ot-wwwhubavnomercom

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/81753/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/81752/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/81739/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-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/81738/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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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/81737/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP- Покупко - Продажба на Фирми със Задължения.
Корпоративни Адвокати с дългогодишна практика в решаването на данъчно - правни казуси на бизнеса.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81736/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP- Покупко - Продажба на Фирми със Задължения.
Корпоративни Адвокати с дългогодишна практика в решаването на данъчно - правни казуси на бизнеса.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
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INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна: Тел.0897558320
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81735/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

Заден капак за Samsung S4 (50061)
Заден капак за Samsung S4 (50061), златен
http://obiavidnes.com/obiava/81734/zaden-kapak-za-samsung-s4-50061

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/81733/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира,пречиства, минерализира, йонизира и алкализира водата
по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с доказано полезно ободряващо и
оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното функциониране на човешкия
организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода която е достатъчно чиста или
правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за броени минути ни осигурява
чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се предоставя възможност да
бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и дълголетие на организма си,
да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс! Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/81732/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Персонално устройство за защита от комари
За предпазване от хапещи комари у дома, в офиса и при всякакви дейности на открито. Устройството е елегантно,
свръхлеко и удобно за носене – можете да го привързвате на ръка или крак, да го закачвате на джоб или друга част от
облеклото, да го окачвате на връзка за носене на врата или да го „монтирате” на детското колело. Можете да
избирате между два режима на работа (i.Наподобяващ мъжки комар 18.4khz; ii.Наподобяващ водно конче 38.4Hz).
Изборът правите сами, в зависимост от обстановката (при вторият режим, звукът от устройството се чува и от
хората). Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81731/personalno-ustroystvo-za-zashtita-ot-komari

Алкохолен тестер (дрегер)
Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на алкохолното съдържание в диапазон от
0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за
редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/81730/alkoholen-tester-dreger

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
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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/81729/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

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/81728/detoksikatori

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81727/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

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/81726/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Йонизатор и озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81725/yonizator-i-ozonator-ot-tehnomag

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи - приятен италиански дизайн с елегантна и удобна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
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тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/81724/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

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/81723/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/81722/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.
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Шпакловане,грундиране и бояидсване.
http://obiavidnes.com/obiava/81721/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/81720/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/81719/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Заден капак за Samsung S III (50022)
Заден капак за Samsung S III (50022), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81718/zaden-kapak-za-samsung-s-iii-50022

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/81717/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Заден капак за Samsung S III (50023)
Заден капак за Samsung S III (50023), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81716/zaden-kapak-za-samsung-s-iii-50023

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/81715/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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 .
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За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81714/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81713/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/81712/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Портал за преводачи - най-добрите преводачи на едно място
Сайтът Портал за преводачи е място, където можете да намерите богата база данни с регистрирани преводачи, на
които директно да възложите Вашата поръчка за превод. Бързо и лесно онлайн, без посредници и допълнително
оскъпяване. Контактувате директно с преводача.
http://obiavidnes.com/obiava/81711/portal-za-prevodachi---nay-dobrite-prevodachi-na-edno-myasto

Парапланеризъм
Обучение по парапланеризъм. Тандемни полети. Продажба на екипировка.
http://obiavidnes.com/obiava/81710/paraplanerizym

Дипломни работи, реферати, есета
Разработваме дипломни работи, курсови, реферати и есета за хуманитарни и икономически специалности.
http://obiavidnes.com/obiava/81709/diplomni-raboti-referati-eseta

Страница 74/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.06.2014

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81708/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Заден капак за Samsung S III (50024)
Заден капак за Samsung S III (50024), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81707/zaden-kapak-za-samsung-s-iii-50024

Заден капак за Samsung S III (50025)
Заден капак за Samsung S III (50025), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81706/zaden-kapak-za-samsung-s-iii-50025

Заден капак за Samsung S III (50026)
Заден капак за Samsung S III (50026), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81705/zaden-kapak-za-samsung-s-iii-50026

Дървени сглобяеми къщи
Сглобяемите дървени къщи Екозид са подходящи за целогодишно обитаване, като семейни къщи или къщи за отдих.
Дървени къщи Екозид се строят по индивидуален проект и това ги прави подходящи, както за градска среда, така и за
почивни комплекси.
http://obiavidnes.com/obiava/81704/dyrveni-sglobyaemi-kyshti

Заден капак за Samsung S III (50027)
Заден капак за Samsung S III (50027), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81703/zaden-kapak-za-samsung-s-iii-50027

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе,Братаница, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца, Гелеменово,
Главиница, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката,
Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево,
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Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре,
Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Рогош,
Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина,
Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/81702/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Полски език – официални преводи и легализация на документи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Полски, Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/81701/polski-ezik--oficialni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

Заден капак за Samsung S III (50028)
Заден капак за Samsung S III (50028), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81700/zaden-kapak-za-samsung-s-iii-50028

Корпоративно фирмено обучение по италиански и испански език в София| Бизнес италиански и
испански език в София
Корпоративно обучение по италиански и испански език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Фирмено
обучение по италиански и испански език в София (редовно и дистанционно). Научете италиански и испански директно във
Вашия офис с програмите на 6+: бързо, качествено и удобно. Курсове по италиански и испански 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.
http://obiavidnes.com/obiava/81699/korporativno-firmeno-obuchenie-po-italianski-i-ispanski-ezik-v-sofiya-biznes-ital

Уеб Дизайн и Реклама
Създаване на интернет магазини и фирмени уеб сайтове, които се отличават със стилна визия и предназначимост.
Подобрете продажбите си в мрежата, използвайки нашите професионални предложения. Предложенията ни съчетават
също така и: СЕО оптмизация, онлайн реклама в Adwords, facebook ads и поддръжка на сайтове - фирма Webso Ltd, гр.
Пловдив.
http://obiavidnes.com/obiava/81698/ueb-dizayn-i-reklama

Корпоративно фирмено обучение по италиански и испански език в София| Бизнес италиански и
испански език в София
Корпоративно обучение по италиански и испански език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Фирмено
обучение по италиански и испански език в София (редовно и дистанционно). Научете италиански и испански директно във
Вашия офис с програмите на 6+: бързо, качествено и удобно. Курсове по италиански и испански език за фирми в София –
това е услуга, изцяло съобразена с Вашите: предпочитания, амбиции и график.Фирмата ни разполага с екип от

Страница 76/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.06.2014

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.
http://obiavidnes.com/obiava/81696/korporativno-firmeno-obuchenie-po-italianski-i-ispanski-ezik-v-sofiya-biznes-ital

Корпоративно фирмено обучение по италиански и испански език в София| Бизнес италиански и
испански език в София
Корпоративно обучение по италиански и испански език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0898 99 20 66/. Фирмено
обучение по италиански и испански език в София (редовно и дистанционно). Научете италиански и испански директно във
Вашия офис с програмите на 6+: бързо, качествено и удобно. Курсове по италиански и испански 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.
http://obiavidnes.com/obiava/81697/korporativno-firmeno-obuchenie-po-italianski-i-ispanski-ezik-v-sofiya-biznes-ital

Заден капак за Samsung S III (50029)
Заден капак за Samsung S III (50029), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81695/zaden-kapak-za-samsung-s-iii-50029

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/81694/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81693/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81692/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya
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Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81691/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81690/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81689/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81688/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik-za-vsichki-niva--a1-s1

Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81687/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik-za-vsichki-niva--a1-s1

Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81686/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik-za-vsichki-niva--a1-s1

Заден капак за Samsung S III (50030)
Заден капак за Samsung S III (50030), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81685/zaden-kapak-za-samsung-s-iii-50030

Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
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разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81684/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik-za-vsichki-niva--a1-s1

Пробни изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81683/probni-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81682/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

Разпространение на рекламни материали
Рекламна агенция "Мега- експрес", предлага на своите клиенти разпространение на рекламни на най-ниски цени и найкачествено обслужване! тел.: 0877 67 57 59
http://obiavidnes.com/obiava/81681/razprostranenie-na-reklamni-materiali

Заден панел за Samsung S4 (50053)
Заден панел за Samsung S4 (50053), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81680/zaden-panel-za-samsung-s4-50053

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-Купуваме АД,ЕАД,ООД ЕООД и др. със Задължения,Финансови и Юридически Проблеми.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления 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.БЛАГОЕВГРАД, 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/

Страница 79/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.06.2014

http://obiavidnes.com/obiava/81679/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-Купуваме АД,ЕАД,ООД ЕООД и др. със Задължения,Финансови и Юридически Проблеми.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления 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.БЛАГОЕВГРАД, 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/81678/investconsult-group-kupuvame-biznes

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/81677/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/81676/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Заден панел за Samsung S4 (50054)
Заден панел за Samsung S4 (50054), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81675/zaden-panel-za-samsung-s4-50054

БИО СОК АРОНИЯ 330ml (Концентрат)
Предназначение: Сокът от арония има редица полезни ефекти и свойства: Тонизиращ ефект повишава жизнените сили
на организма, подпомага преодоляването на нервните разтройства и преумора, стимулира регенерирането на
мускулната и костна тъкан, кръвообразуването и обмяната на веществата. Антисептични свойства - мощно средство
за борба с грипа, предпазва от вирусни и бактериални иинфекции, облекчава бронхити. С високо съдържание на йод влияе благотворно на растежа при децата, както и на йододефицитни заболявания (ендемична гуша).
Противоалергичен ефект - благоприятен при различни алергични реакции. Използва се при хипоациден гастрит (с
намалена секреция на стомашен сок), кръвоизливи, анемии, ревматизъм. Най-подходящ за бременни, деца, диабетици,
активни спортисти, ползващи големи количества изкуствени стимулатори. Незаменим при пречистващи организма
диети. В съчетание с плод или натурален ябълков сок, има мощно очистващо действие на кръвоносната и отделителната
система.
http://obiavidnes.com/obiava/81674/bio-sok-aroniya--330ml-koncentrat

БИО СОК МАНГОСТАН 330ml (Концентрат)
Предназначение: Сокът от мангостан повишава енергията; подобрява състоянието на кожата; облекчава болките и
мигрената; понижава холестерола; облекчава климактеричния синдром; способства здравето на дихателната и
сърдечно-съдовата системи; способства здравето на ставите и хрущялите; предпазва от загуба на костна маса;
анти-артритно; анти-гъбично; анти-възпалително; противотуморно действие; забавя процесите на остаряване;
анти-диабетично действие; анти-холестеролово действие. Отличен като един от супер плодовете на света, Мангостана
е бил използван като медицинска помощ от столетия от традиционните лечители на Юго-Източна Азия.
Вътрешността на плода е богат хранителен източник сам по себе си, но външната обвивка наричана перикарп – има още
по изявени хранителни свойства. Перикарпа на Мангостана е богат на Ксантони; всъщност, той съдържа едно от найвисоките нива открити в който и да е натурален продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/81673/bio-sok-mangostan-330ml-koncentrat

Био ОРГАНИЧНА ХЛОРЕЛА - хранителна защита на клетките
Хлорела е протозон на растително вещество. Нейните многослойни клетъчни стени се състоят от целулоза. Хлорела е в
състояние да обвърже токсични елементи и по този начин да детоксикира организма, особено от тежки метали от
хранителни източници, от замърсяването на въздуха и водата, както и от химически токсини. Освен това тялото се
подхранва с ценни хранителни вещества и може да си върне отново хармонизирания баланс. Водораслото съдържа
висококачествени протеини, витамини, минерали и микроелементи, както и вторична растителна комбинация, ако се
използва като основна храна. Като хранителна добавка Хлорела е в състояние да снабди с лутеин и други
антиоксидантни значителни каротиноиди, както и с витамин В12, фолиева киселина и хлорофил.
http://obiavidnes.com/obiava/81672/bio-organichna-hlorela---hranitelna-zashtita-na-kletkite

Био сок от ОРГАНИЧЕН НАР - Райски плод (Концентрат)
От праисторически времена Нарът (плод на любовта) е символ на живот и плодородие. В много култури ароматният
сок е известен и като жив еликсир, както и символ на безсмъртие и чувственост. Той има положителни ефекти,
дължащи се на взаимодействието на различни растителни вещества. За науката от огромен интерес са съдържащите
се в него елагова киселина, фенолна киселина и флавоноиди поради антиоксидантния им ефект и способността им да
подобряват ефективността на имунната система. Сокът е полезен за подобряване на имунитета, жизнеността при
настинки и грип, стомашно-чревни разстройства, бъбречни кризи. Спомага за по-лесното възстановяване след
инфекциозни заболявания и операции. Съставките спомагат за стимулирането на кръвообръщението и регулирането на
нивата на кръвната захар и холестерола. Затова е полезен за сърдечно-съдовата система, намалявайки и риска от
развитие на атеросклероза. Консумацията на био сок от нар е полезен и за мъжете, включително за подобряване на
еректилната функция.
http://obiavidnes.com/obiava/81671/bio-sok-ot-organichen-nar---rayski-plod-koncentrat
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БИО СОК ОРГАНИЧЕН МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ
Оранжево-червени, много кисели на вкус плодове на морския храст зърнастец за едни от най-известните местни
доставчици на витамин С, заедно с шипката. Естественото съдържание на витамин С в плодовете на морския
зърнастец не могат да бъдат надминати от други местни плодове. Затова морски зърнастец е отличен за превантивна
подкрепа на имунната система през зимните месеци. Растението ракитник е най-добрият източник на Омега 7 мастна
киселина позната още като палмилетоленова киселина. Научни изследвания доказват, все повече ползи от действието й
спрямо Омега 3,6 и 9 мастни киселини. Палмитолеиновата киселина е богата на серум, който намалява появата на
белезите на възрастта. Тя подхранва и подмладява кожата, спомага за укрепване здравето на лигавиците, подпомага
функциите на пикочо-половата, храносмилателната и дихателната система, подобрява хидратацията на тялото.
Човешкото тяло е способно само да призвежда важната палмитолеинова киселина, но не винаги тя е достатъчна на
организма.
http://obiavidnes.com/obiava/81670/bio-sok-organichen-morski-zyrnastec

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
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/81669/vulkanichni-kamyni

БИО СОК ОТ СИНЯ БОРОВИНКА, 330ml (Концентрат)
Боровинките са сините перли на горските поляни. Богат извор от антиоксиданти, фибри и витамин С. Помага на
сърдечно съдовата система, укрепва кръвоносните съдове , зрението, отслабването на мозъчната дейност, забавя
стареенето, спомага на черния дроб. Мощен антиоксидант- активността на витамин А ефективно неутрализира
действието на свободните радикали. Притежава антисептични свойства.
http://obiavidnes.com/obiava/81668/bio-sok-ot-sinya-borovinka-330ml-koncentrat

БИО СОК ОТ ОРГАНИЧЕН БЪЗ, 330 ml (концентрат)
Бъзът произхожда от едноименния голям храст. Не е подходящ за сурова консумация. Семената, зелените части на
растението и незрелите плодове съдържат глюкозид, който разделя циоановодородна киселина и затова има токсично
качество. Чрез пастирането и готвенето на плодовете токсичните съставки се елиминират. Сокът от Бъз е богат на
калций, витамин С, на микроелементи и минерали, от които организмът се нуждае особено през зимата, когато тези
полезни вещества не достигат в храната ни. Ценната билка е подходяща за всички възрасти и спокойно може да се
прилага дори в разгара на простудно заболяване, тъй като има свойството да предизвиква изпотяване и да сваля
високата температува. Сокът от Бъз е богат на антоцианови съединения, които неутрализират свободните радикали.
Те съдържат и много пектин и целулоза.
http://obiavidnes.com/obiava/81667/bio-sok-ot-organichen-byz-330-ml-koncentrat

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
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Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81666/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/81665/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/81664/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
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.
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Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/81663/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Зарядно за BlackBerry
Зарядно за BlackBerry, USB, 5P, 220V, 5v/1a (14028)
http://obiavidnes.com/obiava/81662/zaryadno-za-blackberry

0882551735 довършителни ремонти без почивен ден...ЗАПОЧ
Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.-гипсова шпакловка.-латекс.-топлоизолация.-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване.-гипсова мазилки.-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини-влачена мазилка.-минерални мазилки.-замазки.-зидария,зида тераси и стени.-бързо и
качествено.-майстор с дългодишна практика часно лице.-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/81661/0882551735-dovyrshitelni-remonti-bez-pochiven-denzapoch

Зарядно за HTC
Зарядно за HTC, USB, 5P, 12V (14024)
http://obiavidnes.com/obiava/81660/zaryadno-za-htc

Зарядно за HTC
Зарядно за HTC, USB, 5P, 220V (14023)
http://obiavidnes.com/obiava/81659/zaryadno-za-htc

Зарядно за LG KG800 на 220v (36009)
Зарядно за LG KG800 на 220v (36009)
http://obiavidnes.com/obiava/81658/zaryadno-za-lg-kg800-na-220v-36009

Зарядно за NOKIA 6300
Зарядно за NOKIA 6300, LSTAR, 220v (36001)
http://obiavidnes.com/obiava/81657/zaryadno-za-nokia-6300

Зарядно за NOKIA 6300
Зарядно за NOKIA 6300, ORGINAL, 220v (36005)
http://obiavidnes.com/obiava/81656/zaryadno-za-nokia-6300

Зарядно за NOKIA 6300 тънката букса LSTAR на 12v (36015)
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Зарядно за NOKIA 6300 тънката букса LSTAR на 12v (36015)
http://obiavidnes.com/obiava/81655/zaryadno-za-nokia-6300-tynkata-buksa-lstar-na-12v-36015

Зарядно за NOKIA N85/8600
Зарядно за NOKIA N85/8600, microUSB, LSTAR, 220v (36006)
http://obiavidnes.com/obiava/81654/zaryadno-za-nokia-n858600

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/81653/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/81652/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Зарядно за NOKIA N85/8600
Зарядно за NOKIA N85/8600, microUSB ORIGINAL, 220v (36006)
http://obiavidnes.com/obiava/81651/zaryadno-za-nokia-n858600

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-Купуваме АД,ЕАД,ООД ЕООД и др. със Задължения,Финансови и Юридически Проблеми.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления 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.БЛАГОЕВГРАД, 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/
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http://obiavidnes.com/obiava/81650/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-Купуваме АД,ЕАД,ООД ЕООД и др. със Задължения,Финансови и Юридически Проблеми.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления 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.БЛАГОЕВГРАД, 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/81649/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

Зарядно за NOKIA N85/8600
Зарядно за NOKIA N85/8600, USB, ORIGINAL, 12v (36010)
http://obiavidnes.com/obiava/81648/zaryadno-za-nokia-n858600

Зарядно за Nokia N85/8600
Зарядно за Nokia N85/8600, usb, на 12v (36016)
http://obiavidnes.com/obiava/81647/zaryadno-za-nokia-n858600

Зарядно за Samsung D880 220V L-star (36004)
Зарядно за Samsung D880 220V L-star (36004)
http://obiavidnes.com/obiava/81646/zaryadno-za-samsung-d880-220v-l-star-36004

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/81645/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Зарядно за Samsung D880-J800
Зарядно за Samsung D880-J800, LSTAR, 12v (36018)
http://obiavidnes.com/obiava/81644/zaryadno-za-samsung-d880-j800

Кавказки Овчарки
Професионален развъдник за Кавказки Овчарки разполага с най-елитните и чистокръвни кавказки овчарки, кучетата са
внесени от Русия - световни шампиони. Предлагаме най-добрите мъжки кавказки овчарки, свободни за разплод. Също
така предлагаме и кученца на 45 дена, кученца на 60 дена и кученца на 6 - 7 месеца. Родителите могат да се видят на
място. Уникални пазачи.
http://obiavidnes.com/obiava/81643/kavkazki-ovcharki

Кавказка овчарка
Развъдник за Кавказки овчарки разполага с чистокръвни кавказки овчарки свободни за разплод, кучетата са внесени от
Русия. Също така предлагаме кученца на 45 дена, кученца на 60 дена и кученца на 6 - 7 месеца. Малките кученца са
обезпаразитени, ваксинирани, с чипове, родословия и паспорт. Родителите могат да се видят на място.
http://obiavidnes.com/obiava/81642/kavkazka-ovcharka

„Вила Швейцария” Хоспис
Социални и медицински услуги - Дом за стари хора “Вила Швейцария” - намираща се сред прекрасни планински склонове и
изключителни гледки.
http://obiavidnes.com/obiava/81641/vila-shveycariya-hospis

Зарядно за Samsung D880-J800
Зарядно за Samsung D880-J800, ORIGINAL, 12v (36012)
http://obiavidnes.com/obiava/81640/zaryadno-za-samsung-d880-j800

електрокаристи-Чехия
Електрокаристи и складови работници до 50 год.
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.
http://obiavidnes.com/obiava/81639/elektrokaristi-chehiya

Персонал за работа-Чехия
Подбор на персонал за работа в Чехия:неквалифициран персонал-мъже жени,семейства до 55 г.за работа в фабрика за
шоколад,бисквитена ф-ка,фабрика за производство на парфюми,складове за плодове и зеленчуци,пекарни,складова база,цех
за пакетаж,месокомбинат,общи работници в строителството и др.Заплащане 700-900 евро.
Квалифициран
персонал-мъже
до
55
г-строители
майстори,заварчици(CO2
аргон
може
и
без
документ),шлосери,електрокаристи,дърводелци,стругарии др. 1000- 1400 евро.Подсигорена квартира,сключва се
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постоянен трудов договор,социални и здравни осигоровки.Владеенето на чешки език не е необходимо,
http://obiavidnes.com/obiava/81638/personal-za-rabota-chehiya

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи работници широко спектърен профил:
Зидаро мазачи , , гипсокартон, фаянс и теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на час ,
топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на час.10 часов работен ден 6 дена в
седмицата.Подсигорена е квартира, сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/81637/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

Зарядно за Samsung i9100
Зарядно за Samsung i9100, ORIGINAL, 12v (36014)
http://obiavidnes.com/obiava/81636/zaryadno-za-samsung-i9100

Зарядно за Sony Ericsson K750/K800
Зарядно за Sony Ericsson K750/K800, LSTAR, 220v (36003)
http://obiavidnes.com/obiava/81635/zaryadno-za-sony-ericsson-k750k800

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/81634/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/81633/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/81632/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Зарядно за Sony Ericsson K750/K800 ORIGINAL на 12v (36013)
Зарядно за Sony Ericsson K750/K800 ORIGINAL на 12v (36013)
http://obiavidnes.com/obiava/81631/zaryadno-za-sony-ericsson-k750k800-original-na-12v-36013

10 % отстъпка за ЛЕТЕН ЕЗИКОВ КУРС в Център Максима!
ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ !!! – 10 % ОТСТЪПКА за АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ език
при записване до края на м. Юни. Нови групи!
В рамките на 100 уч. ч. с Вас ще работят едни от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешни системи на
обучение, развиващи четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се
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възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи. Обучаваме Ви в малки групи /4 - 5 човека/, в удобно за вас
време – дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. След положен тест в края
на обучението издаваме легитимно удостоверение за нивото на владеене на езика според Европейската езикова рамка.
Лицензирани сме към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС.
Възползвайте се от летния сезон и отстъпки!
Свържете се с нас за повече детайли или заповядайте на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/81630/10--otstypka-za-leten-ezikov-kurs-v-centyr-maksima

Зарядно за Sony Ericsson K750/K800 ORIGINAL на 220v (36008)
Зарядно за Sony Ericsson K750/K800 ORIGINAL на 220v (36008)
http://obiavidnes.com/obiava/81629/zaryadno-za-sony-ericsson-k750k800-original-na-220v-36008

Твърд гръб за Samsung I9500 Galaxy S4
Твърд гръб за Samsung I9500 Galaxy S4, разлини цветове (81211)
http://obiavidnes.com/obiava/81628/tvyrd-gryb-za-samsung-i9500-galaxy-s4

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/81627/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/81626/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Твърд гръб за Samsung Note 3 (50042)
Твърд гръб за Samsung Note 3 (50042), картинки
http://obiavidnes.com/obiava/81625/tvyrd-gryb-za-samsung-note-3-50042
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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.
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/81624/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.
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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/81623/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 .
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/81622/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

Подготовка за езиков сертификат
Учебен център Орбис организира подготовка за изпитите за сертификат по италиански (CELI), испански (DELE),
френски (DELF, DALF за Франция и TCFQ за Канада), португалски (CAPLE) и английски език (TOEFL, Cambridge FCE и
CAE). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на съответния изпит (слушане с разбиране, граматичен тест,
писане на есе, устно събеседване, изразяване на писмена и устна реч).
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
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Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81621/podgotovka-za-ezikov-sertifikat

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението обхваща затвърждаване и разширяване познанията на ученика, като се работи по допълнителни материали
с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на учебен час (40
минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81620/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Твърд гръб за SAMSUNG S5 кристално прозрачен с цветни мотиви (50787)
Твърд гръб за SAMSUNG S5 кристално прозрачен с цветни мотиви (50787), бял
http://obiavidnes.com/obiava/81619/tvyrd-gryb-za-samsung-s5-kristalno-prozrachen-s-cvetni-motivi-50787

Подготовка за външно оценяване за 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Цената е 10 лв. на учебен час (40
минути).
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81618/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-za-8-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, италиански,
испански, немски, румънски, шведски, фински и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на
задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се
провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване
на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81617/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81616/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81615/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81614/individualno-obuchenie

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. Нивата са съобразени с Европейската
езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните между 10.30 и
18.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/81613/ezikovi-kursove

Твърд гръб за SAMSUNG S5 кристално прозрачен с цветни мотиви (50787)
Твърд гръб за SAMSUNG S5 кристално прозрачен с цветни мотиви (50787), черен
http://obiavidnes.com/obiava/81612/tvyrd-gryb-za-samsung-s5-kristalno-prozrachen-s-cvetni-motivi-50787

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/81611/30-50-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/81610/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

БЕНЗИНОВ ХРАСТОРЕЗ С ЦЯЛ ПРЪТ - 130лв.
Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов, двутактов, въздушно охлаждане. Обем на цилиндъра: 42.7cc (кубика)
Мощност: 1.5 KW при 6500 в минута.Конски сили: 2.0.Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh. Обороти на празен ход:
3200 в минута.Обороти при които се включва центробежния съединител: 4800 в минута.Максимални обороти: 8500 в
минута.Начин на стартиране: ръчно. Обем бензинов резервоар: 1100 мл. Ширина на косене с метален нож:
25.5см.Ширина на косене с корда: 43см.Диаметър на кордата: 2.4мм.Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.Съотношение
на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (25мл. за 1л. бензин)Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с
25 мл. двутактово масло).Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.Ниво на звуково налягане: 92
децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))Ниво на мощността на шум: 107 децибела (Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с
празен резервоар: 5.8 кг.Тегло на целия комплект: 9.0 кг.Комплекта включва:бензинов храсторез, кордова глава, тризъб
диск и презраменен колан за лесна употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/81609/benzinov-hrastorez-s-cyal-pryt---130lv

Инверторен електрожен IGBT - 200 Ампера Yellow serie - 200 лева
Произвеждаме и предлагаме Инверторни IGBT електрожени MMA-200 Това са електрожени с най-новата разработка на
базата на IGBT транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди.
Предимствата на тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат
ограничение на мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират
повече заваръчни постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната
група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният токкомутацията на напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до
4000 пъти за секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но
остават включени, докато мрежовото напрежение премине през "0", то при транзисторите се управлява както
включването така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото
напрежение се изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят
пулсациите му. Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е
управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT
транзисторите са включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.
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Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технология Вградени
функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материала Защита от пренапрежение. Дигитален Дисплей за моментната мощност в
ампери Малки размери- д/Ш/в : 37/13/20 см. Обхват на заваръчния ток: 20 - 200A Захранващо напрежение: 220 V
Захранваща мощност: 6,3 kVA Електроди: до 4,0 мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект: 6,8
кг Тегло само на електрожена- 4,3кг В комплект със заваръчни кабели,чукче и маска Подходящи са както за
строително-монтажни дейности, така и за домашно
http://obiavidnes.com/obiava/81608/invertoren-elektrojen-igbt---200-ampera-yellow-serie---200-leva

Инверторен IGBT електрожен MMA 200N с дигитален дисплей - 260 лева
2013 година. Това е електрожен с най-новата разработка на базата на IGBT транзистори, предназначен за извършване
на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на този електрожен са: Намалено импулсно
натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на мощността на електрическата мрежа
прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни постове. Заваряването не причинява
смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в
момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на напрежението се осъществява с IGBT
транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за секунда. За разлика от всички други
заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават включени, докато мрежовото
напрежение премине през "0", то при транзисторите се управлява както включването така и изключването, което
позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се изправя чрез мостова схема
(Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му. Включването и изключването на
транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния
процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са включени (ширината на импулса), определят
енергията, която се подава към заваръчния апарат. Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно
електродъгово заваряване - IGBT технология.Вградени функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция
Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на залепването на електрода за материала Функция Arc Force регулиране динамиката на дъгата Защита от пренапрежение. Малки размери.Обхват на заваръчния ток: 20 - 200A
Захранващо напрежение: 220 V Захранваща мощност: 3,9 kVA Cos f: 0,93 Напрежение без товар: 62 V Електроди: до 4,0
мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект: 6,2 кг Тегло само на електрожена- 3,9кг В комплект
със заваръчни кабели,чукче и маска.Подходящ е както при строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване.
http://obiavidnes.com/obiava/81607/invertoren-igbt-elektrojen-mma-200n-s-digitalen-displey---260-leva

Инверторен електрожен MMA 200L - 250 лева
Електрожените от тази серия са изключително олекотени и притежават отлични заваръчни характеристики. Вградени
функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC
FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди
стоманени, алуминиеви нераждавейки и др.с дебелина до 5mm. Моделите ”VIKI-MMA200L” са апарати за прецизни и
професионални заварки СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна мощност. Автоматично
охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А Тегло бруто:
8кг. Размери: височина 22см, широчина 16см, дължина 36см Степен на защита IP 21 Входяща мощност- 7,1 (KVA)
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/81606/invertoren-elektrojen-mma-200l---250-leva

Инверторен електрожен с аргон и дисплей - TIG/MMA 200 Ампера - 270 лева
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожениWSM 200. Могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда АРГОН. Електрожените са
изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм. включително
Вградени функции:
HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга.
ANTISTICK - против залепване на електрода.
ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването.
Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm. , включително и с волфрамов електрод в защитена
среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали.
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Моделите VIKI WSM 200 са апарати за ММА и ТИГ - електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в
защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10 - 200А
Тегло: 9кг.
Размери: височина 30см. , широчина 17см. , дължина 40см.
Олекотен неметален (пластмасов) кожух.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG - 6, 6/4, 5
Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/: ММА - 28V/TIG - 18V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/81605/invertoren-elektrojen-s-argon-i-displey---tigmma-200-ampera---270-leva

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН MMA 250 АМПЕРА - 320 ЛЕВА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЕЛЕКТРОЖЕНИ TIG-ММА 250А с дигитален дисплеи могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените
са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.
Вградени функции:
HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга.
ANTISTICK - против залепване на електрода.
ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването.
Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена
среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали.
Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в
защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А
Тегло: 7кг.
Размери: височина 27см.,широчина 17см.,дължина 36см.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Консумирана мощност при 100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.***ПРОДАЖБИ НА ЕДРО ***
http://obiavidnes.com/obiava/81604/invertoren-elektrojen-mma-250-ampera---320-leva

Инверторен електрожен TIG/MMA 250 с АРГОН - 350 ЛЕВА
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплей могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване
така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.включително Вградени функции: HOT
START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за
стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
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100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.Разгледайте всички артикули които предлагаме на
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/81603/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon---350-leva

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН TIG/MMA 250 АМПЕРА - 380 ЛЕВА
Предлагаме на Вашето внимание инверторни електрожени TIG/MMA 250A с дигитален дисплей за отчитане на
моментния ампераж – модел 2013 година. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за
заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 5мм.включително Вградени функции: HOT START за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране
на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 5mm., включително
и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и
при цветни метали. Моделите TIG/MMA 250A са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с
волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством
ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V
220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-250А Тегло бруто: 9кг. Размери: височина 31см.;широчина 16см.;дължина
40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Консумирана мощност при 100% натоварване/250А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с
ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.Електрожена се предлага на
едро и дребно.
http://obiavidnes.com/obiava/81602/invertoren-elektrojen-tigmma-250-ampera---380-leva

ИНВЕРТОРНО ТЕЛОПОДАВАЩО CО2 - 220 Ампера – 450 лева
Предлагаме на Вашето внимание MIG/CO2 - 220P инверторни заваръчни апарати с вградено телоподаващо устройство.
С тях се заваряват всички черни метали, алуминий, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с
ръкохватка за МИГ заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка, регулиране на заваръчния ток/плавно/ 30-220 ампера,
монофазни/220V/ Захранваща мощност: 5,2 kVA, Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.6 и 0.8 мм. и с ролки
от 1 и 5кг. Тегло - 13 кг. без ролка. Размери Д/Ш/В : 41/26/37см. Предназначен е за ремонтни и сервизни дейности. Поради
малкия си габарит, тегло и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал/е удобен и за монтажни
заварки.
http://obiavidnes.com/obiava/81601/invertorno-telopodavashto-co2---220-ampera--450-leva

ИНВЕРТОРЕН ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ MIG/CO2 - 200-1 С ВГРАДЕНО ТЕЛОПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО – 450 лева
Предлагаме на Вашето внимание MIG/CO2 - 200-1 инверторни заваръчни апарати с вградено телоподаващо устройство.
С тях се заваряват всички черни метали, алуминий, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с
ръкохватка за МИГ/МАГ заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка, регулиране на заваръчния ток/плавно/ 30-200
ампера, монофазни/220V/ Захранваща мощност: 5,2 kVA, Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.6 и 0.8 мм.
и с ролки от 1 и 5кг. Тегло - 13 кг. без ролка. Размери Д/Ш/В : 41/26/37см. Предназначен е за ремонтни и сервизни
дейности. Поради малкия си габарит, тегло и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал/е
удобен и за монтажни заварки.
http://obiavidnes.com/obiava/81600/invertoren-zavarychen-aparat-migco2---200-1-s-vgradeno-telopodavashto-ustroystvo-

Инверторен Телоподаващ Апарат + Елктрожен 250 ампера - 590 ЛЕВА
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторени 250а Со2 Инверторен Телоподаващ Апарат + 250а Елктрожен. С тях
се заваряват всички черни метали, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ
заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка.Дължината на кабелите за електрожен е 3.0 метра. Регулиране на
заваръчния ток/плавно/ 10-250 ампера, монофазни/220V/ Захранваща мощност: 5.9 kVA, Степен на защита: IP21. Работи
с тел размери 0.6, 0.8 и 1.00 и 1.2 мм. и с ролки от 5кг.Заварява с електроди от 2,5 до 6мм. Тегло - 13 кг. без ролка.
Размери Д/Ш/В : 52/31/43см. Предназначен е за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си размер, тегло и широкия
спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал и е удобен и за монтажни заварки. Доставка в цялата страна
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с куриер и наложен платеж.Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания
и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/81599/invertoren-telopodavasht-aparat--elktrojen-250-ampera---590-leva

Бензинова самоходна косачка
Предлагаме на Вашето внимание бензинова самоходна градинска косачка за трева “VIKI’’.Метален стоманен корпус
Двигател: бензинов,четиритактов 200 куб.см.Мощност: 6.5 Hp./4.3 Kw/3600/min.Обем на резервоар за гориво - 2.0l. Обем
на резервоар за масло – 0.6l.Широчина на рязане – 525 mm.Дебелина на острието – 3.5 mm.Скорост на косене – 3.3
km/h.Капацитет на коша за трева – 60l.Тегло – 39.5 kg.Ниво на шума – 86 db. Вибрации – 5.0 m/s2 k=1.5m/s2. Височина на
рязане – 25 – 75 mm/ 7 – нива на рязане /степени /. Модел и дизайн – 2013 година.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/81598/benzinova-samohodna-kosachka

Бензинов двигател 7 конски сили - 220 лева
Вид – 4-ри тактов двигател с въздушно охлаждане, хоризонтален вал. Кубатура, cm3 - 208 Цилиндър, mm – 70х45 Степен
на компресия – 8.5 : 1 Мощност, hp/rpm – 7.0 / 3600 Максимален въртящ момент, kg.m – 1,5 / 2500 Стартиране – ръчно
Смазваща система L – 0.6 Резервоар L – 3.2 Тегло – 15 кг Габарити – 415х380х390Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/81597/benzinov-dvigatel-7-konski-sili---220-leva

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЪЖЕНА ЛЕБЕДКА ЗА ДЖИПОВЕ 12 V - 5450 кг. / 13 500 LB winch /
ТЕЛФЕРИ – ЦЕНА 590 лева
Предлагаме на Вашето внимание електрическа въжена лебедка за джипове. Сила на опън: 13 500 LB winch / 12 V - 5450 кг.
Електродвигател: Серийна намотка: 6.0 конски сили/4.5kw, (12v). Водач 4-Way ролков. Предавателно отношение на
редуктора: 265.2:1 (12V) Стоманено въже: диаметър 27 метра of 9.5 мм диаметър.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/81596/elektricheska-vyjena-lebedka-za-djipove-12-v---5450-kg--13-500-lb-winch--telfe

Бензинова мотофреза
Предлагаме на Вашето внимение бензинова мотофреза. Спецификация: Двигател: Бензинов 7 к.с. Общо тегло: 46/60(kg).
Ширина на фрезоване: 1000(мм). Дълбочина на фрезоване: min. 150мм, max. 300-350(мм). Предавки: 0,1,2,-1. Тип редуктор:
МасленОбем на маслото в скоростите: 0.950(L). Звуково налягане (ISO 5131): 83 dB (A). Вибрации на кормилото: 14 m /s2 /
3315 rpm.Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953
760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/81595/benzinova-motofreza

Компресор за въздух - 100 литра – 600 лева
Компресор за въздух italy с обем на съда 100литра и мощност 2.2 kW. С колела и удобна дръжка за лесно транспортиране.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен моноблок
Мощност: 2.2 kW
Максимално налягане: 8 bar
Обем на съда: 100 литра
Дебит на въздуха: 250л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
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Тегло: 67кгРазгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888
953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/81594/kompresor-za-vyzduh---100-litra--600-leva

Компресор за въздух - 50 литра – 220 лева
Компресор за въздух с колела и удобна дръжка за лесно транспортиране. Създаден е да генерира и съхранява въздух под
налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен моноблок
Мощност: 2.5 нр
Максимално: налягане 8bar
Обем на съда: 50л
Дебит на въздуха: 200л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 34Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953
760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/81593/kompresor-za-vyzduh---50-litra--220-leva

Компресор за въздух - 25 литра – 160 лева
Компресор за въздух italy с обем на съда 25 литра и мощност 1,8 kW. С колела и удобна дръжка за лесно транспортиране.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Предназначен е за хоби потребители.
Технически данни:
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен
Мощност: 1.8 kW
Максимално налягане: 8 bar
Обем на съда: 25л
Дебит на въздуха: 200л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 25кг
http://obiavidnes.com/obiava/81592/kompresor-za-vyzduh---25-litra--160-leva

Компресор за въздух - 25 литра – 160 лева
Компресор за въздух italy с обем на съда 25 литра и мощност 1,8 kW. С колела и удобна дръжка за лесно транспортиране.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Предназначен е за хоби потребители.
Технически данни:
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен
Мощност: 1.8 kW
Максимално налягане: 8 bar
Обем на съда: 25л
Дебит на въздуха: 200л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 25кгРазгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888
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953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/81591/kompresor-za-vyzduh---25-litra--160-leva

Превод и легализация на свидетелства за съдимост
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/81590/prevod-i-legalizaciya-na-svidetelstva-za-sydimost

Твърд гръб за Samsung SIII i9300 (81127)
Твърд гръб за Samsung SIII i9300 (81127), лилав
http://obiavidnes.com/obiava/81589/tvyrd-gryb-za-samsung-siii-i9300-81127

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/77583/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76945/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

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

0882551735 довършителни ремонти без почивен ден...ЗАПОЧ
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0882551735,ако имате нъжда от качествени шпакловки. фини шпакловки.гипсова шпакловка.латекс бял или
цветен.топлоизолация .обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. гипсова
мазилка.минерална мазилка.пръскана мазилка.влачена мазилка и др.мазилки.замазки.зидария преградни стени,тераси и
др.качеството си личи на момента,корекно,разумни цени,започване веднага.майстор с дългодишна практика в
строителството.цените може да се договарят...0882551735,без почивен ден...
http://obiavidnes.com/obiava/81588/0882551735-dovyrshitelni-remonti-bez-pochiven-denzapoch

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

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

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
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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

Работа в Чехия за мъже, жени и семейства
Euro Consulting LTD предлага следните работни позиции в Чехия
Работа в Чехия за мъже, жени и семейства
Семейства за производство на рекламни материали-70 кр/час , безплатна квартира,
Дърводелна- мъже до 55г, - 800 евро, безплатна квартира
Складове Billa, Penny market, Tesco-мъже до 45години- 830 евро
Складове - пакетиране, сортиране , опаковане , сгъване на кашони - около 750-800 евро чисто
Строителство фаянс , теракот , изолация , шпакловка , гипс- картон - 5 евро на час
10 часа , 26 работни дни = 1300 евро
общи работници 850 евро чисто
Арматуристи 4 евро на час
Жени до 60г за цех за салати- 800 евро- безплатна квартира
Завод на Шкода ( дребни авточасти)- мъже и жени до 55 години-850 евро
Хлебопекари- мъже и жени до 55г- 750 евро
Цех за сандвичи-жени до 55г-750 евро
Заварчици- CO2-1200 евро, аргон- 1400 евро
Шивачи- ски екипировка- 930 евро
Към всички позиции има осигурена квартира за която се спират 120 евро от заплатата за наем и консумативи, трудов
договор, осигуровки валидни и в България, ежеседмичен аванс до заплата.
Език не е наложителен.
Заминава се групово всеки ден от София
http://obiavidnes.com/obiava/81587/rabota--v-chehiya--za-myje-jeni-i-semeystva

Система против подхлъзвания
От скоро се предлага и ново за страната ни решение срещу подхлъзване по мокри повърхности, а именно AntiSLIP
system®. AntiSLIP system® е продуктова система, която е изпитана по отношение на нейната ефективност,
безопасността и въздействието върху здравето, както от практиката по света, така и от независими институции за
изпитване (TNO, Notox, S
http://obiavidnes.com/obiava/81586/sistema-protiv-podhlyzvaniya

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

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/81585/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/81584/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/81583/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

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

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/81582/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
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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/81581/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81580/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

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/81579/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

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

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-предлага професионална и компетентна помощ на фирми ЕООД,АД,ЕАД,ООД, и др., натрупали
задължения към държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени. Всички консултации се
извършват от юристи с богат опит в областта на фирмените задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения,ново седалище и адресна регистрация.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 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/81578/investconsult-group-kupuvame-biznes

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-предлага професионална и компетентна помощ на фирми ЕООД,АД,ЕАД,ООД, и др., натрупали
задължения към държавата, общините или към контрагенти, на изключително атрактивни цени. Всички консултации се
извършват от юристи с богат опит в областта на фирмените задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения,ново седалище и адресна регистрация.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
За контакти от цялата страна:
Тел.0897558320 НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ
ДНИ.
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За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/81577/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-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/81576/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

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

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/
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http://obiavidnes.com/obiava/81575/30-50-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/81574/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Чехия - спешен подбор на персонал
Мъже и жени до 55 години за работа в Чехия – складови работници , майстори строители , общи работници , заварчици
( електрод , CO2 , аргон ) , шлосери , персонал за перални помещения , за пакетиране и сортиране на хранителни и
нехранителни продукти , за цехове и заводи . Над 20 вида работни позиции . Заплата от 600 – 1400 евро в зависимост от
позициите . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира. Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0892 976 509 , 0878 023 468 и скайп : cz.jobs
http://obiavidnes.com/obiava/81573/chehiya---speshen-podbor-na-personal

InSighting хАОс Дишане
INSIGHTING хАОс ДИШАНЕ
(НАБЕЗИ В РЕДА ОТ ПО-ВИСШ ПОРЯДЪК)
8 ЮНИ 2014 – СОФИЯ
СЪЩНОСТ И КОНЦЕПЦИЯ НА хАОс ДИШАНЕТО
Какво Е InSighting хАОс Дишане?
хАОс дишането е новата InSighting дихателна техника, разработена от д-р Димитър Тенчев през последните години. Тя
е следствие и логично продължение на InSighting Интензивното дишане, което той създаде преди повече от 10 години.
Прочети още:
http://www.insighting.eu
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/81572/insighting-haos-dishane

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

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

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/81571/prodavam-parcel-v-stara-zagora
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Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81570/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik-za-vsichki-niva--a1-s1

Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81569/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik-za-vsichki-niva--a1-s1

Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81568/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik-za-vsichki-niva--a1-s1

Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81567/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik-za-vsichki-niva--a1-s1

Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81566/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатсване
след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатсване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81565/paket-probni-izpiti-ili-ednokratno-yavyavane-po-vsichki-predmeti-za-matura-i-kandid

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

Страница 109/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.06.2014

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

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/81564/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

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

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81563/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81562/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81561/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;

Страница 110/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.06.2014

разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81560/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/81559/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

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/81558/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

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

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.
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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/81557/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/81556/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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

Английски език – официални преводи и легализация на документи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/81555/angliyski-ezik--oficialni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/81554/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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

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/81553/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Масажна кушетка Restpro Classic-2
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

Страница 114/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.06.2014

O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/81552/masajna-kushetka-restpro-classic-2

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/81551/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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.
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Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/81550/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/81549/detoksikator

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
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без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/81548/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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
http://obiavidnes.com/obiava/81468/101-2565-cm-lenovo-ideapad-miix-2-59415088

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
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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/81547/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarna-o

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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/81546/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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/81545/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
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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/81544/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

Работни позиции за Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/81543/rabotni-pozicii-za-chehiya

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- Покупко - Продажба на Фирми със Задължения,Данъчни и Юридически
Проблеми--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
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/81542/investconsult-group-kupuvame-biznes

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP- Покупко - Продажба на Фирми със Задължения,Данъчни и Юридически
Проблеми--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
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/81541/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

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/81540/30-50-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/81539/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Купувам обработваема земеделска земя във всички села на общинитев Северна България
Купувам обработваема земеделска земя във всички села на общините: ВИДИН, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула,
Макреш, Ружинци, МОНТАНА, Берковица, Боичиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Якимово,
ВРАЦА, Борован, Бяла Слатина, Козлудуй, Криводол, Мизия, Оряхово, Хайредин, ПЛЕВЕН, Белене, Гулянци, Долна
Митрополия, ДолниДъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг, Ловеч, Летница, Угърчин, Ябланица,
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО,
Горна
Оряховица,
Златарица,
Лясковец,
ПАВЛИКЕНИ,
Полски
Трмбеш,
Свищов,Стражица,Сухиндол,РАЗГРАД, ЗАВЕТ, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, ТЪРГОВИЩЕ, Омуртаг,
Попово, ШУМЕН, Велики Преслав,Венец,Върбица,Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар , Смядово, Хитрино,
СИЛИСТРА, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан, РУСЕ, Борово, Бяла,Ветово,Две Могили,
Иваново, Сливо Поле, Ценово.
ВИСОКИ-ЦЕНИ!!!!!! Плащане Веднага при договорена цена. Съдействие за документите. С Възможност за закупуване
на идеални части в някои общини. Безплатни консултации. БЪРЗИНА и КОРЕКТНОСТ по сделката.
Тел-0878-34-33-12 и 0886-236-248.
http://obiavidnes.com/obiava/81538/kupuvam-obrabotvaema-zemedelska-zemya-vyv-vsichki-sela-na-obshtinitev-severna-bylgar

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

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

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.
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-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

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.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
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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
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