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Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Manhattan 700467, черна
http://obiavidnes.com/obiava/88315/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Manhattan 703406, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88314/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Калъф за таблет Samsonite Spectrolite iPad Air Portfolio до 9.7"(24.6 cm)
Калъф за таблет Samsonite Spectrolite iPad Air Portfolio до 9.7"(24.6 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88313/kalyf-za-tablet-samsonite-spectrolite-ipad-air-portfolio-do-97246-cm

Чанта за лаптопи Samsonite Spectrolite Business Case with Wheels до 15.6" (39.6 cm)
Чанта за лаптопи Samsonite Spectrolite Business Case with Wheels до 15.6" (39.6 cm), "чанта", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88312/chanta-za-laptopi-samsonite-spectrolite-business-case-with-wheels-do-156-396-

Чанта за лаптопи Samsonite Spectrolite Rolling Tote Expandable до 17.3" (43.9 cm)
Чанта за лаптопи Samsonite Spectrolite Rolling Tote Expandable до 17.3" (43.9 cm), "чанта", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88311/chanta-za-laptopi-samsonite-spectrolite-rolling-tote-expandable-do-173-439-cm

Чанта за таблет Samsonite X'Blade Business до 7"-8"(17.8-20.3cm)
Чанта за таблет Samsonite X'Blade Business до 7"-8"(17.8-20.3cm), "чанта", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88310/chanta-za-tablet-samsonite-xblade-business-do-7-8178-203cm

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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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TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО

В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88326/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Чанта за таблет и обща употреба Samsonite X'Blade Business до 8"(20.3 cm)
Чанта за таблет и обща употреба Samsonite X'Blade Business до 8"(20.3 cm), "чанта", черен

Страница 2/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.10.2014

http://obiavidnes.com/obiava/88309/chanta-za-tablet-i-obshta-upotreba-samsonite-xblade-business-do-8203-cm

Netgear R7500
Netgear R7500, Dual-Band AC2350, Nighthawk X4 Smart WiFi Router, 4Port Gigabit Switch, 2x USB3.0 & eSATA
http://obiavidnes.com/obiava/88308/netgear-r7500

Netgear N300
Netgear N300, 300 Mbps WiFi Range Extender
http://obiavidnes.com/obiava/88306/netgear-n300

Netgear WN203
Netgear WN203, 300 Mbps Wireless-N Access Point
http://obiavidnes.com/obiava/88305/netgear-wn203

Netgear WN2500RP
Netgear WN2500RP, 600Mbps, WiFi Range Extender
http://obiavidnes.com/obiava/88303/netgear-wn2500rp

Слушалки Razer Kraken Pro World of Tanks
Слушалки Razer Kraken Pro World of Tanks, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/88301/slushalki-razer-kraken-pro-world-of-tanks

Слушалки Razer Kraken Pro
Слушалки Razer Kraken Pro, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/88294/slushalki-razer-kraken-pro

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/87449/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/88325/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
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http://obiavidnes.com/obiava/88324/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/88323/sigurna-rabota

Middle-Earth: Shadow of Mordor + DLC Dark Ranger
Middle-Earth: Shadow of Mordor + DLC Dark Ranger, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/88293/middle-earth-shadow-of-mordor--dlc-dark-ranger

Phicomm i600
Phicomm i600, бял, 4.3"(10.92cm), двуядрен MSM8225 1.2GHz, 4GB RAM, (+microSD слот), Android 4.0, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88282/phicomm-i600

Phicomm i600
Phicomm i600, черен, 4.3"(10.92cm), двуядрен MSM8225 1.2GHz, 4GB RAM, (+microSD слот), Android 4.0, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88281/phicomm-i600

Давам под наем етаж от къща
Давам под наем етаж от къща
145кв. м.
гр. Пловдив,
ул. „Г Кирков” № 73
за офис или за живеене
http://obiavidnes.com/obiava/88322/davam-pod-naem-etaj-ot-kyshta

Математика - индивидуални уроци за ученици
Математика - индивидуални уроци за ученици
Уроци за НВО след 4 и 7 клас
Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 7 клас
Подготовка за контролни и класни работи
Подготовка за математически олимпиади и конкурси
Индивидуален подход
Дианабад, Дървеница, Изток, Изгрев, Младост 1 – гр. София
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/88321/matematika----individualni-uroci-za-uchenici

Privileg JK11
Privileg JK11, поддържа 2 sim карти, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK6582 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB Flash памет (+
Micro SD слот), Android 4.2, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88277/privileg-jk11
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Privileg JK11
Privileg JK11, поддържа 2 sim карти, черен, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK6582 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB Flash памет (+
Micro SD слот), Android 4.2, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88276/privileg-jk11

Samsung GT-I9195 GALAXY S4 mini
Samsung GT-I9195 GALAXY S4 mini, Deep Black, 4.3" (10.92 cm) qHD sAMOLED, двуядрен Adreno 305 1,7 GHz, 8GB Flash
памет (+ Micro SD слот), Android 4.2, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88275/samsung-gt-i9195-galaxy-s4-mini

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-1E1
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-1E1, 4G, двуядрен Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, Full HD LED Display (HDMI),
16GB, 512GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.20 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88320/133-3378-cm-toshiba-portege-z30-a-1e1

15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra W50-A-114
15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra W50-A-114, четириядрен Core i7 4810MQ 2.8/3.8 GHz, Full HD LED Display & NVIDIA Quadro
K2100M 2GB (DisplayPort), 16GB, 512GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.7 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88319/156-3962-cm-toshiba-tecra-w50-a-114

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Manhattan 140072, за лаптопи до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88318/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Manhattan 190046, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88317/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Manhattan 700429, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/88316/ohlajdashta-postavka-za-laptop

***ПРОМОЦИЯ***0887232146, ФИННИ ШПАКЛОВКИ, ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ, ЛАТЕКС,
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ
0887232146,фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилки. -пръскана мазилка. -влачена маазилка. -минерални мазилки.
-замазки. -зидария,зида тераси и стени. -бързо и качествено. -майстор с дългодишна практика часно лице. -започване
веднага.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/88307/promociya0887232146-finni-shpaklovki-gipsovi-shpaklovki-lateks-toploizola

Строителни бригади извършват всякакви услуги и ремонти
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
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- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан и щампован бетон
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/88304/stroitelni-brigadi-izvyrshvat-vsyakakvi-uslugi-i-remonti

Работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия – складови работници , персонал за перални помещения , за
пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти , за цехове и заводи , шоколадова и бисквитена фабрики
. Майстори строители , общи работници , заварчици ( електрод , CO2 , аргон ) , шлосери. 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 : 0878 023 467 , 0896 598 331
http://obiavidnes.com/obiava/88302/rabota-v-chehiya

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
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3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88300/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

7 клас - БЕЛ и Математика
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.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88299/7-klas---bel-i--matematika

Матура по всички предмети
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Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети за матура. 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. Изпитаният начин да получите
отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88298/matura-po-vsichki-predmeti

Испански език - матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Испански 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. Изпитаният начин да учите в най-търсените и
съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88297/ispanski-ezik---matura-i-ks

Математика за матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по математика
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.
Изпитаният начин да учите информатика, математика или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88296/matematika-za-matura-i-ks

БЕЛ и ИСТОРИЯ за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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. Изпитаният начин да учите право или
друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88295/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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/88292/30-50-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/88291/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Готови ли сте за войната наречена бизнес?
Основи на маркетинга,Икономика на малката и средна фирма,Управление на малката и средна фирма,Обслужване на
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клиенти в търговията,Управление в условията на криза,Ценова политика, цени и ценообразуване, Разработване и
управление на инвестиционен проект,Рекламата на малката и средна фирма,Успешно развитие на малък и среден
магазин,Бизнес комуникации и кореспонденция,Подбор и оценка на персонала в малката и средна фирма,Ръководител на
НАСРР екип и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/88290/gotovi-li-ste-za-voynata-narechena-biznes

Курсове по счетоводство и планиране
Двустранно
счетоводство,
Едностранно
счетоводство,Оперативни
счетоводители,Счетоводство
за
мениджъри,Счетоводство за самоосигуряващите се, Направи си сметката,Предотвратяване на измамите в
счетоводството, Ценова политика, ценообразуване и цени и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/88289/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane

Курсове по хотелиерство,ресторантьорство и туризъм
Мениджмънт в туризма,Мениджмънт на селския туризъм,Кухнята и сервирането в малкия ресторант,Обслужващия
персонал в туристическия сектор,Организация в производството на храни и напитки,Организация в производството на
хляб,хлебни и сладкарски изделия,Организация на обслужването в хотелиерството,Производство на кулинарни изделия и
напитки,Обслужване на заведения в обществено хранене,Организация на туризма и свободното време,Селски
туризъм,Екскурзоводско обслужване,Туристическа анимация и др.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/88288/kursove-po-hotelierstvorestorantyorstvo-i-turizym

Професионално дистанционно обучение
Бизнес
–
услуги,Сътрудник
в
малък
и
среден
бизнес,Офис–мениджър,Офис–секретар,Икономика
и
мениджмънт,Посредник
на
трудовата
борса,Сътрудник
социални
дейности,Еколог,Хотелиерство,Ресторантьорство,Туризъм и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/88287/profesionalno-distancionno-obuchenie

Подготвените успяват в бизнеса
Тънкости при рекламирането в Интернет,Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите,Какво трябва
да направим, когато напуска ключов служител,Безплатната реклама в Интернет,Комуникации и етикет,Конфликти и
управление на конфликтите в организацията,Кризисен PR за малкия и среден бизнес,Невербални комуникации,
Комуникацията и етикета в бизнеса,Ползите от дезинформацията,PR за малкия и среден бизнес и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/88286/podgotvenite-uspyavat-v-biznesa
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Специализирани обучения за управители и собственици
Разработване и управление на проекти,Защита на вътрешната делова информация и търговската тайна,Управление на
риска,Бизнес комуникации и кореспонденция ,Счетоводство за мениджъри,Как да предотвратявате измамите в
счетоводството,Финансова етика и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/88285/specializirani-obucheniya-za-upraviteli-i-sobstvenici

Искаш ли да разбереш от нас
Как да разпределяш времето си,Че финансовата грамотност е необходимост без алтернатива,Как да изчистиш речта
си от паразитни думи,За тайните на успешното общуване,Как да се справиш със стреса,Как да станеш богат човек,Как
да определиш и постигнеш целите си,Как освободиш творческото си мислене, Как се постига емоционално равновесие и
др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/88284/iskash-li-da-razberesh-ot-nas

Ако не знаеш, научи от нас
За практиката на хранителните добавки,За квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни добавки,Как да
защитиш на личната си интелектуална собственост,За какво да внимаваш при постъпване на работа,Къде са
пропуските на шефа и какво негово може да стане твое,Какво да си вземеш от фирмата, когато напускаш или те
уволнят,Как да се обличаш за офиса,Как да се държиш и възпитаваш детето си и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/88283/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

безплатни обяви
Ние ви предлагаме място, където да промотирате стоката си. Също така може да пуснете напълно безплатна обява за
купуване продаване на интересни неща. Търгувайте с www.vehtosharnik.com!
http://obiavidnes.com/obiava/88280/bezplatni-obyavi

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ в БЪЛГАРИЯ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
з-д за кис.мляко – 80 CZK, месокомбинат – 80 CZK, пекарна – 70 CZK, з-д за шоколад – 70 CZK, склад за санитарни
продукти – 80 CZK, склад плод и зеленчук 70 CZK, цех за сандвичи – 75 CZK, ф-ка за пастет – 75 CZK, оранжерии 75 CZK,
склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ), Теско, Кауфланд
– 80 CZK, камериерки – 75 CZK, сладкарски цех – 80 CZK, лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK, птицекланица – 80 CZK,
ф-ка за парфюми – 85 CZK, з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( набират се хора със средно ниво чешки език ), пивоварен з-д
"Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK, склад за промишлени стоки 80 CZK, ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK, шивачи/ки –
100 CZK, цех за европалета – 80 CZK, цех за салати – 80 CZK , ф-ка за бисквити – 70CZK, селско стопанство и
животновъдство – 85 CZK, строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK, заварчици на СО2 , аргон ,
електрод от 110 – 200 CZK, шлосери – 100 CZK, ел техници – 130 CZK, електорокаристи – 90 CZK. и др. Заплата от 750 –
1500 евро в зависимост от позицията. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство, валидни за България.
Всяка седмица аванс до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/88279/rabota-v-chehiya-bez-posrednici-v-bylgariya

**0882551735*** -фини шпакловки. ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО
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Ad by NetoCooupoan | Close
0882551735-ДОГОВАРЯНЕ..
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/88278/0882551735--fini-shpaklovki-dogovaryane-na-cenitedokazano-kachestvo

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B5400 (59428842)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B5400 (59428842), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 1TB HDD, fingerprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.34kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88274/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b5400-59428842

Netgear WNAP320
Netgear WNAP320, 300 Mbps Wireless N Access Point
http://obiavidnes.com/obiava/88273/netgear-wnap320

Netgear WNDAP360
Netgear WNDAP360, 300 Mbps, Dual Band Wireless N Access Point
http://obiavidnes.com/obiava/88272/netgear-wndap360

Netgear N600 Range Extender
Netgear N600 Range Extender, 600Mbps DualBand WiFi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/88271/netgear-n600-range-extender

GSM Doorphone
GSM Doorphone
http://obiavidnes.com/obiava/88270/gsm-doorphone

Modular Doorphone
Modular Doorphone
http://obiavidnes.com/obiava/88269/modular-doorphone

Slim Doorphone
Slim Doorphone
http://obiavidnes.com/obiava/88268/slim-doorphone
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Slim Doorphone Brave
Slim Doorphone Brave
http://obiavidnes.com/obiava/88267/slim-doorphone-brave

Slim IP Doorphone
Slim IP Doorphone
http://obiavidnes.com/obiava/88266/slim-ip-doorphone

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro 200 Color M251
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro 200 Color M251, M276 series - Black - CF210X - P№ itcf cf210bx 8366 - IT IMAGE - Неоригинален
Заб.: 2400k
http://obiavidnes.com/obiava/88265/kaseta-za-hp-laserjet-pro-200-color-m251

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro 200 Color M251
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro 200 Color M251, M276 series - Cyan - CF211A - P№ itcf cf211c 8367 - IT IMAGE - Неоригинален
Заб.: 1800k
http://obiavidnes.com/obiava/88264/kaseta-za-hp-laserjet-pro-200-color-m251

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
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3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88263/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88262/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС .... ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

и

Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
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8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88261/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro 200 Color M251
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro 200 Color M251, M276 series - Magenta - CF213A - P№ itcf cf213m 8369 - IT IMAGE Неоригинален Заб.: 1800k
http://obiavidnes.com/obiava/88260/kaseta-za-hp-laserjet-pro-200-color-m251

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro 200 Color M251
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro 200 Color M251, M276 series - Yellow - CF212A - P№ itcf cf212y 8368 - IT IMAGE - Неоригинален
Заб.: 1800k
http://obiavidnes.com/obiava/88259/kaseta-za-hp-laserjet-pro-200-color-m251

Прехвърляне на фирма. Висококачествени услуги по продажба на фирми. Правни услуги за
фирми със задължения.
КУПУВАМЕ АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД-Висококачествени услуги по продажба на фирми. Правни услуги за фирми със
задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО,ако имате други задължения към
държавата,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира висококачествена услуга в
кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/88258/prehvyrlyane-na-firma-visokokachestveni-uslugi-po-prodajba-na-firmi-pravni-uslug

Правни услуги за фирми със задължения.
КУПУВАМЕ АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД-Висококачествени услуги по продажба на фирми. Правни услуги за фирми със
задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО,ако имате други задължения към
държавата,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира висококачествена услуга в
кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/88257/pravni-uslugi-za-firmi-sys-zadyljeniya

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/88256/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Gigabyte GSmart Arty A3
Gigabyte GSmart Arty A3, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB HDD, 8Mpix
camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88255/gigabyte-gsmart-arty-a3
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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 .
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88254/garantirana-rabota-v-chehiya

Прехвърляне на фирма. Висококачествени услуги по продажба на фирми. Правни услуги за
фирми със задължения.
КУПУВАМЕ АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД-Висококачествени услуги по продажба на фирми. Правни услуги за фирми със
задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО,ако имате други задължения към
държавата,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира висококачествена услуга в
кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/88253/prehvyrlyane-na-firma-visokokachestveni-uslugi-po-prodajba-na-firmi-pravni-uslug

Правни услуги за фирми със задължения.
КУПУВАМЕ АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД-Висококачествени услуги по продажба на фирми. Правни услуги за фирми със
задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО,ако имате други задължения към
държавата,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира висококачествена услуга в
кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320
http://www.investconsultgroup.eu/
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http://obiavidnes.com/obiava/88252/pravni-uslugi-za-firmi-sys-zadyljeniya

Gigabyte GSmart MIKA M2
Gigabyte GSmart MIKA M2, поддържа 2 sim карти, черен, 5" (12.7 cm), четириядрен MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB HDD,
13Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88251/gigabyte-gsmart-mika-m2

BSB Web - SEO оптимизация
Качествена изработка на уеб сайтове и онлайн магазин, SEO оптимизация и популяризация. Доказано качество на
конкурентна цена само от BSB Web - заедно напред.
http://obiavidnes.com/obiava/88250/bsb-web---seo-optimizaciya

Gigabyte GSmart ROMA R2 Plus
Gigabyte GSmart ROMA R2 Plus, поддържа 2 sim карти, черен, 4"(10.16 cm), четириядрен Mediatek MT6582 1.3GHz, 1GB
RAM, 8GB HDD, 5Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88249/gigabyte-gsmart-roma-r2-plus

светеща боя за метал
www.sveteshtiboi.com
Самосветещи бои - що е то? Първо това е продукт на най-новите технологии. Второ това са много видове бои за
различни повърхности от боди арта до метала и бетона. Самосветещата боя е боя като боя - чудото е добавката
наречена луминофор, именно тя има свойството да набира енергия от светлина през деня или от изкуствено осветление и
да я отдава в тъмното във вид на светене.
http://obiavidnes.com/obiava/88248/sveteshta-boya-za-metal

гоблени
Продавам лот от 3 гоблена с размери 13/11 см.
http://obiavidnes.com/obiava/88247/gobleni

гоблен
Гоблен Усещане за свобода с размер19/30 см.Ушит е с конци ариадна гобленов бод.Лек коментар на цената приемам
http://obiavidnes.com/obiava/88246/goblen

Gigabyte GSmart ROMA R2
Gigabyte GSmart ROMA R2, поддържа 2 sim карти, черен, 4" (10.16 cm), двуядрен MT6572 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB HDD,
5Mpix camera, Android 4.2, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88245/gigabyte-gsmart-roma-r2

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА 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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88244/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

Превод на документи от/на английски, полски, руски. . .
ПРЕВОДИ от/на над 30 езици. Легализация във всички министерства. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи
писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални документи във всички министерства, поставяне на
Апостил (Apostille), заверка на преводи на документи от чужбина в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство
на външните работи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/88243/prevod-na-dokumenti-otna-angliyski-polski-ruski--

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 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
http://obiavidnes.com/obiava/88242/kursove-za-shesti-klas-na-rodina
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Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената 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
http://obiavidnes.com/obiava/88241/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
http://obiavidnes.com/obiava/88240/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88239/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

8" (20.32 cm) Acer Iconia A1-840 (NT.L6FEE.001)
8" (20.32 cm) Acer Iconia A1-840 (NT.L6FEE.001), четириядрен Intel Atom 1.33/1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB eMMC (+ microSD
слот), Android 4.4, 1 г. гаранция

Страница 23/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.10.2014

http://obiavidnes.com/obiava/88238/8-2032-cm-acer-iconia--a1-840-ntl6fee001

7 клас - БЕЛ и Математика
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.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88237/7-klas---bel-i--matematika

Испански език - матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Испански 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. Изпитаният начин да учите в най-търсените и
съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88236/ispanski-ezik---matura-i-ks

Английски и немски език за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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. Изпитаният начин да учите в
най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88235/angliyski-i-nemski-ezik-za-matura-i-kandidat-studenti

Математика за матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по математика
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.
Изпитаният начин да учите информатика, математика или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88234/matematika-za-matura-i-ks

БЕЛ и ИСТОРИЯ за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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. Изпитаният начин да учите право или
друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88233/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88232/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

7" (17.78 cm) Asus ME176CX-1A035A
7" (17.78 cm) Asus ME176CX-1A035A, четириядрен Intel Z3745 1.33GHz, 1GB RAM, 16GB HDD, IPS, Android 4.4, 2 г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88231/7-1778-cm-asus-me176cx-1a035a

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88230/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/88229/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:
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88228/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

7" (17.78 cm) Asus ME176CX-1B034A
7" (17.78 cm) Asus ME176CX-1B034A, четириядрен Intel Z3745 1.33GHz, 1GB RAM, 16GB HDD, IPS, Android 4.4, 2 г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88227/7-1778-cm-asus-me176cx-1b034a

Енергоспестяващо ток
Енергоспестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок: 12 месеца!
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/88226/energospestyavashto--tok

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/88225/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper
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Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)

Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/88224/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
Турмалинов Колан -29 лв
Турмалинова яка -15 лв
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Турмалинови наколенки -29 лв
Турмалинов нараменник -29 лв
Турмалинов налакътник -29 лв
Ефективно подпомага при:

• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/88223/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

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/88222/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/88221/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/88220/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
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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/88219/sigurna-rabota

Чехия - БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год.
з-д за кис.мляко, месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех за
сандвичи, ф-ка за пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет, Теско, Кауфланд, камериерки, сладкарски цех, лаковна
(бояджийски цех), птицекланица, ф-ка за парфюми, з-д Шкода, пивоварен з-д "Козел" , склад за промишлени стоки, ф-ка
за пластмасови бутилки, шивачи/ки, цех за европалета , цех за салати , ф-ка за бисквити, селско стопанство и
животновъдство, строителство широкоспектърен профил, заварчици на СО2 , аргон , електрод, шлосери, ел техници,
електорокаристи и др. Заплата от 750 – 1500 евро в зависимост от позицията. Трудов договор и осигуровки по чешкото
законодателство, валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420 777 073 962, 0877
504 258
http://obiavidnes.com/obiava/88218/chehiya---bez-posrednici-v-bylgariya

7" (17.78 cm) Asus ME176CX-1E030A
7" (17.78 cm) Asus ME176CX-1E030A, четириядрен Intel Z3745 1.33GHz, 1GB RAM, 16GB HDD, IPS, Android 4.4, 2 г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88217/7-1778-cm-asus-me176cx-1e030a

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88216/chehiya---stroitelni-rabotnici

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88215/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
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селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88214/chehiya---stroitelni-rabotnici

8" (20.32 cm) Asus ME181CX-1A026A
8" (20.32 cm) Asus ME181CX-1A026A, четириядрен Intel Z3745 1.33GHz, 1GB RAM, 8GB HDD, IPS, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88213/8-2032-cm-asus-me181cx-1a026a

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0877-663-995/0898-874-253.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане. Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/88212/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

8" (20.32 cm) Asus ME181CX-1B026A
8" (20.32 cm) Asus ME181CX-1B026A, четириядрен Intel Z3745 1.33GHz, 1GB RAM, 8GB HDD, IPS, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88211/8-2032-cm-asus-me181cx-1b026a

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra+
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra+, ARM Cortex A8 1.00GHz, 512MB RAM, 4GB HDD, Android 4.2, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88210/7-1778-cm-prestigio-multipad-70-ultra

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50-70 (59-428932)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50-70 (59-428932), двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon R5 M230 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, fingerprint, 2x USB3.0, 2.32kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88209/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b50-70-59-428932

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50-70 (59-428952)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50-70 (59-428952), двуядрен Pentium® 3558U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, fingerprint, 2x USB3.0, 2.32kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88208/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b50-70-59-428952

4GB DDR3L 1600MHz SODIMM
4GB DDR3L 1600MHz SODIMM, Lenovo PC3-12800
http://obiavidnes.com/obiava/88207/4gb-ddr3l-1600mhz-sodimm

8GB DDR3L 1600MHz SODIMM
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8GB DDR3L 1600MHz SODIMM, Lenovo PC3-12800
http://obiavidnes.com/obiava/88206/8gb-ddr3l-1600mhz-sodimm

Lenovo Docking Station (0A33943)
Lenovo Docking Station (0A33943), USB, Ethernet network, Stereo headphones, DVI-I, Port Replicator with Digital Video
http://obiavidnes.com/obiava/88205/lenovo-docking-station-0a33943

Работни позиции за Чехия
Набор на складови работници (мъже и жени до 55 години) за работа в Чехия към:
-месокомбинат-800 евро
-пекарна-800 евро
-завод за шоколад-700 евро
-склад за плодове и зеленчуци-700 евро
-цех за сандвичи-800 евро
-склад на „Данон”-800 евро
-сладкарски цех-750 евро
-завод за авточасти-800 евро
-складове на „Пенни Маркет”,”Кауфланд”,”Билла”,”Теско”,”Глобус”,”Алберт”-900 евро (само мъже до 50
години).
-пивоварен завод „Гамбринос”- 850 евро
-общи работници за „DHL”-850 евро (мъже до 50 години).
-електрокаристи- 1000 евро (може и без опит).
-ел.техници-5.5 евро/час.
ТД и осигуровки по чешкото законодателство,подсигурена квартира,седмичен аванс от (40-60 евро),език не е необходим
да знаете,заминаване веднага групово или индивидуално.За повече информация се свържете с нас на посочените
кординати за връзка-тел:0876 502 330;0892 360 083, 0886 140 954
http://obiavidnes.com/obiava/88204/rabotni-pozicii-za-chehiya

Работни позиции за Чехия
Работни позиции в сферата на строителството за Чехия:
-общи работници- 3.5 евро/час
-арматуристи-4.5 евро/час
-зидаро-мазачи – 5 евро/час
-фаянс,теракот,шпакловки,гипсокартон-6евро/час.
-изолация – 9 евро/кв.м.
-заварчици с добри заваръчни умения на СО2, електрод, аргон от 5 до 8 евро/час
Заплата 1100-1500евро в зависимост от позицията.
Седмичен аванс,ТД,осигуровки,квартира.Заминаване веднага групово или индивидуално. Тел. за контакт:0876 502 330 ,
0892 360 083 , 0886 140 954
http://obiavidnes.com/obiava/88203/rabotni-pozicii-za-chehiya

Lenovo Docking Station (0A33971)
Lenovo Docking Station (0A33971), USB 3.0, Gigabit Ethernet, headphones/speakers
http://obiavidnes.com/obiava/88202/lenovo-docking-station-0a33971

Lenovo Docking Station (40A10065EU) 65W
Lenovo Docking Station (40A10065EU) 65W, USB, DVI, DisplayPort, Stereo/Mic, Gigabit Ethernet
http://obiavidnes.com/obiava/88201/lenovo-docking-station-40a10065eu-65w

Lenovo Docking Station (4X10A06083)
Lenovo Docking Station (4X10A06083), USB 3.0, HDMI
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http://obiavidnes.com/obiava/88200/lenovo-docking-station-4x10a06083

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Microsoft Notebook Cooling Base, розова
http://obiavidnes.com/obiava/88199/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Gigabyte GSmart GURU G1
Gigabyte GSmart GURU G1, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен MT6589T 1.5GHz, 4GB RAM, 32GB HDD, 13Mpix camera, Android
4.2, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88198/gigabyte-gsmart-guru-g1

Gigabyte GSmart MIKA M2
Gigabyte GSmart MIKA M2, поддържа 2 sim карти, бял/черен, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK MT6582 1.3GHz, 1GB RAM,
8GB HDD, 13Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88197/gigabyte-gsmart-mika-m2

Gigabyte GSmart ROMA R2 Plus
Gigabyte GSmart ROMA R2 Plus, поддържа 2 sim карти, бял, 4"(10.16 cm), четириядрен MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB
HDD, 5Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88196/gigabyte-gsmart-roma-r2-plus

Британски котета от лицензиран развъдник
Развъдник"Fluffy Pearls"регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвни британски
късокосмести котета от родители шампиони, които притежават дипломи и отличия.При напускане на развъдника
котетата ще са научени на хигиенни навици,ще са имунизирани,чипирани,обезпаразитени, международен вет.паспорт(по
желание родословие).Всички котета в развъдника са с добър нрав,при закупуването ще получите препоръки за
отглеждане.За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/88195/britanski-koteta-ot-licenziran-razvydnik

Gigabyte GSmart ROMA R2 Plus
Gigabyte GSmart ROMA R2 Plus, поддържа 2 sim карти, син, 4"(10.16 cm), четириядрен MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB
HDD, 5Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88194/gigabyte-gsmart-roma-r2-plus

Душ кабини Голдън Глас Варна
Фирма Голдън Глас Варна предлага душ кабини, паравани на ниски цени. Стъклени врати и стъкларски услуги . гр. Варна
ул.Парижка Комуна 42 тел: 052 913 644 / 0899 12 82 32
http://obiavidnes.com/obiava/88193/dush-kabini-goldyn-glas-varna

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.
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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 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
http://obiavidnes.com/obiava/88192/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената 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
http://obiavidnes.com/obiava/88191/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
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• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88190/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

Страница 34/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.10.2014

• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88189/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Gigabyte GSmart ROMA R2 Plus
Gigabyte GSmart ROMA R2 Plus, поддържа 2 sim карти, червен, 4"(10.16 cm), четириядрен MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB
HDD, 5Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88188/gigabyte-gsmart-roma-r2-plus

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/85763/3d-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/88187/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Давам под наем етаж от къща, 145 кв. м. в гр. Пловдив
Давам под наем етаж от къща, 145 кв. м. в гр. Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/88186/davam-pod-naem-etaj-ot-kyshta-145--kv-m-v-gr-plovdiv

Уроци по МАТЕМАТИКА - град София
Уроци по МАТЕМАТИКА - град София
http://obiavidnes.com/obiava/88185/uroci-po-matematika---grad-sofiya

Gigabyte GSmart ROMA R2 Plus
Gigabyte GSmart ROMA R2 Plus, поддържа 2 sim карти, черен, 4"(10.16 cm), четириядрен MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB
HDD, 5Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88184/gigabyte-gsmart-roma-r2-plus
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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/88183/3d-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/85762/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
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5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88182/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

Gigabyte GSmart SIMBA SX1
Gigabyte GSmart SIMBA SX1, поддържа 2 sim карти, бял, 5" (12.7 cm), двуядрен Qualcomm Snapdragon S4 1.40GHz, 1GB
RAM, 4GB HDD, 13Mpix camera, Android 4.2, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88181/gigabyte-gsmart-simba-sx1

Легализация и преводи от Нов век
Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва официални бързи и професионални преводи от и на английски, немски, френски,
руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверка и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република
България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
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E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/88180/legalizaciya-i-prevodi-ot-nov-vek

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/88179/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Преписването на изпит вече е лесно
Вече не трябва да се притеснявате да преписвате на изпит! Имате куп с теми за учене, а нямате време да се подготвите
за всички? Решението е химикалката с невидимо мастило. Това е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит, без
никой да ви засече.
Учителите не подозират, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на вашия изпит! При осветяване на UV
текста, той става видим и ясно четлив.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/88178/prepisvaneto-na-izpit-veche-e-lesno

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
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0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88177/razgovoren-angliyski

Gigabyte GSmart T4
Gigabyte GSmart T4, поддържа 2 sim карти, черен, 4" (10.16 cm), двуядрен MT6572 1.0GHz, 512MB RAM, 4GB HDD, 5Mpix
camera, Android 4.2, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88176/gigabyte-gsmart-t4

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88175/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
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Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88174/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88173/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/88172/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/88171/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Prestigio MultiPhone PSP5455 DUO
Prestigio MultiPhone PSP5455 DUO, поддържа 2 sim карти, бял, 4.5" (11.43 cm), четириядрен MT6582 1.3GHz, 1GB RAM,
4GB eMMC, 13Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88170/prestigio-multiphone-psp5455-duo

Prestigio MultiPhone PSP5504 DUO
Prestigio MultiPhone PSP5504 DUO, поддържа 2 sim карти, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен MT6582M 1.3GHz, 1GB RAM,
8GB eMMC, 8Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88169/prestigio-multiphone-psp5504-duo

Испански език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по испански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмите Aula Internacional за възрастни и Gente joven за ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/88168/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Френски език - Интерлогос
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмата ECHO.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/88167/frenski-ezik---interlogos

Италиански език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системата Progetto Italiano;
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
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- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/88166/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Немски език - курсове и уроци
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 и Ciel – студенти и възрастни; Planet и
Lagune – деца и ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение – през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни.
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/88165/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Английски език - курсове и индивидуални уроци
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.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/88164/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Прехвърляне на фирма. Висококачествени услуги по продажба на фирми. Правни услуги за
фирми със задължения.
Прехвърляне на фирма. Висококачествени услуги по продажба на фирми. Правни услуги за фирми със задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО,ако имате други задължения към
държавата,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира висококачествена услуга в
кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/88163/prehvyrlyane-na-firma-visokokachestveni-uslugi-po-prodajba-na-firmi-pravni-uslug

Прехвърляне на фирма. Висококачествени услуги по продажба на фирми. Правни услуги за
фирми със задължения.
Прехвърляне на фирма. Висококачествени услуги по продажба на фирми. Правни услуги за фирми със задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО,ако имате други задължения към
държавата,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от
професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира висококачествена услуга в
кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/88162/prehvyrlyane-na-firma-visokokachestveni-uslugi-po-prodajba-na-firmi-pravni-uslug

Prestigio MultiPhone PSP5504 DUO
Prestigio MultiPhone PSP5504 DUO, поддържа 2 sim карти, кафяв, 5" (12.7 cm), четириядрен MT6582M 1.3GHz, 1GB RAM,
8GB eMMC, 8Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88161/prestigio-multiphone-psp5504-duo

Prestigio MultiPhone PSP5517 DUO
Prestigio MultiPhone PSP5517 DUO, поддържа 2 sim карти, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB eMMC,
8Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88160/prestigio-multiphone-psp5517-duo

Prestigio MultiPhone PSP5517 DUO
Prestigio MultiPhone PSP5517 DUO, поддържа 2 sim карти, черен, 5" (12.7 cm), четириядрен 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB
eMMC, 8Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88159/prestigio-multiphone-psp5517-duo

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/88158/rabota-v-chehiya

128GB Apacer Pro II AS510S SSD
128GB Apacer Pro II AS510S SSD, SATA III 6Gb/s, 2.5",
http://obiavidnes.com/obiava/88157/128gb-apacer-pro-ii-as510s-ssd

10.1" (25.65 cm) Lenovo ThinkPad Tablet 10
10.1" (25.65 cm) Lenovo ThinkPad Tablet 10, четириядрен Atom Z3795 2.39GHz, 4GB RAM, 128GB eMMC (microSD слот),
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Windows® 8.1 Pro, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88156/101-2565-cm-lenovo-thinkpad-tablet-10

Lenovo Docking Station 90W за лаптопи
Lenovo Docking Station 90W за лаптопи, USB, Gigabit Ethernet, Display Port, DVI, VGA, HDMI, Headphones, Mic
http://obiavidnes.com/obiava/88155/lenovo-docking-station-90w-za-laptopi

Батерия за Lenovo ThinkPad 75+ (6 cell)
Батерия за Lenovo ThinkPad 75+ (6 cell), съвместима с E531, E431, E530, E530c, E430, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/88154/bateriya-za-lenovo-thinkpad-75-6-cell

Батерия за Lenovo ThinkPad Battery 44+ (6 Cell)
Батерия за Lenovo ThinkPad Battery 44+ (6 Cell), съвместима с X230, X220, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/88153/bateriya-za-lenovo-thinkpad-battery-44-6-cell

Батерия за Lenovo ThinkPad Battery 70+ (6 Cell)
Батерия за Lenovo ThinkPad Battery 70+ (6 Cell), съвместима с L530, L430, L520, L421, L420, L512, L412, L510, L410, T530,
T430, T520, T420, T510, T510i, T410, T410i, W530, W520, W510, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/88152/bateriya-za-lenovo-thinkpad-battery-70-6-cell

Батерия за Lenovo ThinkPad Battery 70++ (9 cell)
Батерия за Lenovo ThinkPad Battery 70++ (9 cell), съвместима с L530, L430, L520, L421, L420, L512, L412, L510, L410, T530,
T430, T520, T420, T510, T510i, T410, T410i, W530, W520, W510, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/88151/bateriya-za-lenovo-thinkpad-battery-70-9-cell

Захранване за преносими компютри
Захранване за преносими компютри, Lenovo ThinkPad 65W (slim tip)
http://obiavidnes.com/obiava/88150/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri

Захранване за преносими компютри
Захранване за преносими компютри, Lenovo ThinkPad 65W (slim tip)
http://obiavidnes.com/obiava/88149/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri

Захранване за преносими компютри
Захранване за преносими компютри, Lenovo ThinkPad 90W (slim tip)
http://obiavidnes.com/obiava/88148/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri

Калъф Lenovo ThinkPad 10 за таблет до 10“ (25.4 cm)
Калъф Lenovo ThinkPad 10 за таблет до 10“ (25.4 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88147/kalyf-lenovo-thinkpad-10-za-tablet-do-10-254-cm

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/88146/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Калъф Lenovo ThinkPad 8 за таблет до 8" (20.32 cm)
Калъф Lenovo ThinkPad 8 за таблет до 8" (20.32 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88145/kalyf-lenovo-thinkpad-8-za-tablet-do-8-2032-cm

Чанта за лаптоп Lenovo ThinkPad Fitted Reversible Sleeve до 14" (35.56 cm)
Чанта за лаптоп Lenovo ThinkPad Fitted Reversible Sleeve до 14" (35.56 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88144/chanta-za-laptop-lenovo-thinkpad-fitted-reversible-sleeve-do-14-3556-cm

Чанта за лаптоп Lenovo ThinkPad Professional Slim Topload Case до 15.6" (39.62 cm)
Чанта за лаптоп Lenovo ThinkPad Professional Slim Topload Case до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88143/chanta-za-laptop-lenovo-thinkpad-professional-slim-topload-case-do-156-3962-c

Чанта за лаптоп Lenovo ThinkPad Professional Topload Case до 15.6" (39.62 cm)
Чанта за лаптоп Lenovo ThinkPad Professional Topload Case до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88142/chanta-za-laptop-lenovo-thinkpad-professional-topload-case-do-156-3962-cm

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88141/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат
системата Market Leader – Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :

по

тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool

http://obiavidnes.com/obiava/88140/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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88139/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88138/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

dgconsulting.bg - консултиране транспорт
За пренос на специфичен товар има и специфични изисквания. За да научите точно от каква подходяща опаковка има
нужда вашия товар за да изтърпи пътуването, консултирайте се с DG Consulting. - service % packaging.
http://obiavidnes.com/obiava/88137/dgconsultingbg---konsultirane-transport

Чанта за лаптоп Lenovo ThinkPad Ultra Messenger Bag до 14.1" (35.81 cm)
Чанта за лаптоп Lenovo ThinkPad Ultra Messenger Bag до 14.1" (35.81 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88136/chanta-za-laptop-lenovo-thinkpad-ultra-messenger-bag-do-141-3581-cm

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/83728/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

Чанта за лаптоп Lenovo ThinkPad до 12" (30.48 cm)
Чанта за лаптоп Lenovo ThinkPad до 12" (30.48 cm), "калъф", черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/88135/chanta-za-laptop-lenovo-thinkpad-do-12-3048-cm

Слушалки Lenovo In-Ear
Слушалки Lenovo In-Ear, микрофон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/88134/slushalki-lenovo-in-ear

Prestigio Multiphone 8400 DUO
Prestigio Multiphone 8400 DUO, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm), четириядрен Qualcomm MSM8212 1.20
GHz, 512MB RAM, 4GB памет, 8.0 & 0.3 Mpix camera, Windows Phone 8.1, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/88133/prestigio-multiphone-8400-duo

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/88132/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/88058/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/88131/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

10.1" (25.65 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 2 Coltrane
10.1" (25.65 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 2 Coltrane, двуядрен Intel Atom Z2760 1.8GHz, 2GB RAM, 64GB HDD, IPS,
MultiTouch, Digitizer, Pen, Win 8 Pro, 1 година гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88130/101-2565-cm-lenovo-thinkpad-tablet-2-coltrane

7 клас - БЕЛ и Математика
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
до 27.09! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88129/7-klas---bel-i--matematika

Изкупува земеделска земя в Северна България и област Радомир
Фирма „ПРОГРЕС ПАРТНЪРС”изкупува земеделска земя в Северна България и област Перник. Добри цени. Офис
София:ул.Екзарх Йосиф 53 Офис Радомир:до Поземлена комисия. Тел. За връзка:0876530511, 0877555392, 0884591516,
0878582388, 0885472448 .Лице за контакт:Радомир Янкулов
http://obiavidnes.com/obiava/88128/izkupuva-zemedelska-zemya-v-severna-bylgariya-i-oblast-radomir

Испански език - матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Испански 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 до 01.10! Изпитаният начин да учите в
най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88127/ispanski-ezik---matura-i-ks
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Химия и биология за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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 до 01.10! Изпитаният начин да учите медицина или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88126/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

Математика за матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по математика
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 до 01.10! Изпитаният начин да учите информатика, математика или друга специалност в тази сфера!
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88125/matematika-za-matura-i-ks

БЕЛ и ИСТОРИЯ за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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 до 01.10! Изпитаният
начин да учите право или друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88124/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

8.3" (21.08 cm) Lenovo Thinkpad 8 Tablet Basie
8.3" (21.08 cm) Lenovo Thinkpad 8 Tablet Basie, четириядрен Intel Atom Z3770 1.46GHz, 2GB RAM, 64GB HDD, IPS,
MultiTouch, Win 8.1 Pro, 1 година гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88123/83-2108-cm-lenovo-thinkpad-8-tablet-basie

Превод и легализация на официални документи
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове,
удостоверения от НАП и НОИ, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички
държавни институции и чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на конкурентни цени!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/88122/prevod-i-legalizaciya-na-oficialni-dokumenti

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
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Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/88121/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/88120/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/88119/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Метални врати цени
МЕТАЛНИ ВРАТИ от фирма Каракашев и Син ЕООД – ще ви предложим най-доброто качество, т.е. врати които могат
изцяло да задоволят вашите желания и потребности. Както всички сме виждали и знаем, че повечето корпоративни
предпиятия и високо охраняемите сгради използват блиндирани метални врати. Като трябва да знаете, че нашите
метални врати са на изключително достъпни цени за всеки клиент. Също така в наши дни не е необичайно да се
забелязват врати от типа метални врати, метални решетки, врати за мазета, врати за входове и т.н. - да бъдат
използвани в къщи, вили, хотели, мотели, жилищни сгради, и дори във всякакъв вид офиси. Съществуват редица причини
защо тези метални врати са полезни за всички по-горе изброени жилища.
За повече информация: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/88118/metalni-vrati-ceni

Метални пощенски кутии за входове на световно ниво
Нашата компания Каракашев и Син ЕООД произвежда висококачествени МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА ВХОДОВЕ
на световно ниво, конкуриращо се със известните фирми производителки на метални врати и пощенски кутии.
Фирмата ни предлага метални пощенски кутии, които са предназначени за монтаж в къщи, офиси и други жилищни
сгради.
Като цяло повечето метални пощенски кутии са предназначени предимно за монтаж врати от сорта на: метални
решетки, метални врати цени, врати за входове без тези врати за мазета на жилищни и бизнес сгради, къщи, вили,
складове, различни магазини и т.н.
Имайте предвид, че нашите метални пощенски кутии за входове са произведени от много здрава стомана с дебелина 1
мм, която е прецизно боядисана с хубава прахова полиестерна боя – предимно в цвят сив металик. Друго, което е добре да
знаете е, че дебелината на покритието на нашите метални пощенски кутии е точно 80 микрона.
За повече информация: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/88117/metalni-poshtenski-kutii-za-vhodove-na-svetovno-nivo

Входни врати на най-добри цени
Ние предлагаме метални врати за входове с наистина високо качество и много голяма здравина! Нашите врати за
входове могат да намерят своето приложение на места като: обществени жилищни сгради, офис сгради, хотели, къщи,
вили, складове и т.н.
Описание на стандартните метални врати за входове:
- Ние произвеждаме метални врати за входове от два метални листа с дебелина: 1,5 мм.+ изолационна вата +
стъклопакет (с възможност и за поставяне на метални решетки).
- Секретен патрон с три ключа (с възможност за допълнителни ключове – 1 бр. - цена 2 лв.).
- Секретна дръжка от вътре и топка от вън.
- Нашите врати за входове имат изключително надеждна секретна брава със стоманен език.
- Механизъм за плавно затваряне на всяка една от металните врати за входове.
- Боядисване и грундиране в цвят избран от вас по каталог при поръчване на врати за входове.
- Възможно е поставяне върху нашите врати за входове на електрически насрещник за домофонна система.
- Носеща конструкция от метални профили и метални листове с качествена изолационна вата.
- Ние предлагаме услугите монтаж врати и демонтаж на съществуващата врата без запазване на цялостта
За повече информация: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/88116/vhodni-vrati-na-nay-dobri-ceni

Най-здравите врати за мазета
Първо искаме да отбележим следното предимство, че металните врати за мазета, тавани, складови и сервизни
помещения, които ние произвеждаме са 100% направени от много здрав стоманен лист ламарина с дебелина 1,5mm. Като
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тази ламарина се сгъва с помощта на специална цифрова машина и се подсилва от вътрешната страна на вратата с
допълнителни метални кутии, които се заваряват солидно за нея за да се постигне необходимата здравина. Като касата
на всяка една от металните врати за мазета се изработва от метален профил с размер 40/40 1,5mm или с използването
на винкел с размер L40/40 4mm. Вида на касата на металните врати за мазета / vrati се определя при взимане на размера
от наш екип и съответно при съгласуване напълно индивидуално с дадения клиент. Всяка една от металните врати за
мазета се изработва по максимално точен размер, който е взет от наш екип на мястото къде ще бъде поставена
вратата. Всички врати за мазета се монтират директно на грунд, който предпазва металните врати от ръждясване.
Също така може да изберете конкретен цвят за всяка една от вашите врати за мазета.
За повече информация: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/88115/nay-zdravite-vrati-za-mazeta

Метални решетки от Каракашев
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ от един от лидерите в производството на метални решетки и врати – фирма Каракашев и Син
ЕООД. Компанията предлага професионална изработка на метални решетки за всякакви видове и модели прозорци
тераси и метални решетки за различни търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се
изработват от висококачествени метални профилни квадрати с различни размери, модел и шарка. Като решетките се
монтират до грунд и/или се боядисват с качествена боя.
За повече информация: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/88114/metalni-reshetki-ot-karakashev

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/88113/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Масажна кушетка MSG-PRO 2
Масажна кушетка MSG-PRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж "MSG-PRO" Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,розов и оранжев
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Кушетки за масаж "MSG-PRO" - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
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.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/88112/masajna-kushetka-msg-pro-2

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Color 7.0 3G
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Color 7.0 3G ,NFC, GPS, виолетов, четириядрен Cortex A7 MT8382V 1.3 GHz, 1GB RAM,
16GB Flash памет (microSDHC слот), Android 4.2, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88111/7-1778-cm-prestigio-multipad-color-70-3g-

Ремонт на покриви
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
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http://obiavidnes.com/obiava/88110/remont-na-pokrivi

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
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13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88109/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

7" (17.78 cm)Prestigio MultiPad Color 7.0 3G
7" (17.78 cm)Prestigio MultiPad Color 7.0 3G ,NFC, GPS, зелен, четириядрен Cortex A7 MT8382V 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB
Flash памет (microSDHC слот), Android 4.2, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88108/7-1778-cmprestigio-multipad-color-70-3g-

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Color 7.0 3G
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Color 7.0 3G ,NFC, GPS, син, четириядрен Cortex A7 MT8382V 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB
Flash памет (microSDHC слот), Android 4.2, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88107/7-1778-cm-prestigio-multipad-color-70-3g-

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Color 7.0 3G
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Color 7.0 3G ,NFC, GPS, червен, четириядрен Cortex A7 MT8382V 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB
Flash памет (microSDHC слот), Android 4.2, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88106/7-1778-cm-prestigio-multipad-color-70-3g-

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Thunder 7.0i
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Thunder 7.0i, черен, двуядрен Intel Atom Z2520 1.2 GHz, 8GB Flash памет (microSD слот),
Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88105/7-1778-cm-prestigio-multipad-thunder-70i

КАСЕТА ЗА DELL 1320c Black - P№ CT200944 - заб.: 2000k
КАСЕТА ЗА DELL 1320c Black - P№ CT200944 - заб.: 2000k
http://obiavidnes.com/obiava/88104/kaseta-za-dell-1320c-black---p-ct200944---zab-2000k-

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/88103/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

КАСЕТА ЗА DELL 1320c Cyan - P№ CT200945 - заб.: 2000k
КАСЕТА ЗА DELL 1320c Cyan - P№ CT200945 - заб.: 2000k
http://obiavidnes.com/obiava/88102/kaseta-za-dell-1320c-cyan---p-ct200945---zab-2000k-

КАСЕТА ЗА DELL 1320c Magenta - P№ CT200946 - заб.: 2000k
КАСЕТА ЗА DELL 1320c Magenta - P№ CT200946 - заб.: 2000k
http://obiavidnes.com/obiava/88101/kaseta-za-dell-1320c-magenta---p-ct200946---zab-2000k-

КАСЕТА ЗА DELL 1320c Yellow - P№ CT200947 - заб.: 2000k
КАСЕТА ЗА DELL 1320c Yellow - P№ CT200947 - заб.: 2000k
http://obiavidnes.com/obiava/88100/kaseta-za-dell-1320c-yellow---p-ct200947---zab-2000k-

РЕФИЛ LEXMARK 10N0016 No16/10N0217 No17/18C0032ENo32 /18C0034E No34 - Black - P№ fi
sl016bk 3227 - Fullmark - заб.: 1x20ml.
РЕФИЛ LEXMARK 10N0016 No16/10N0217 No17/18C0032ENo32 /18C0034E No34 - Black - P№ fi sl016bk 3227 - Fullmark заб.: 1x20ml.
http://obiavidnes.com/obiava/88099/refil-lexmark-10n0016-no1610n0217-no1718c0032eno32-18c0034e-no34---black---p

КАСЕТА ЗА HP LASER JET CM3530/CP3525 - Black - CE250X - P№ itcf ce250bx 3643 - IT IMAGE
- Неоригинален заб.: 10500k
КАСЕТА ЗА HP LASER JET CM3530/CP3525 - Black - CE250X - P№ itcf ce250bx 3643 - IT IMAGE - Неоригинален заб.:
10500k
http://obiavidnes.com/obiava/88098/kaseta-za-hp-laser-jet-cm3530cp3525---black---ce250x---p-itcf-ce250bx-3643---i

КАСЕТА ЗА HP LASER JET CM3530/CP3525 - Cyan - CE251A - P№ itcf ce251c 3644 - IT IMAGE Неоригинален заб.: 7000k
КАСЕТА ЗА HP LASER JET CM3530/CP3525 - Cyan - CE251A - P№ itcf ce251c 3644 - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 7000k
http://obiavidnes.com/obiava/88097/kaseta-za-hp-laser-jet-cm3530cp3525---cyan---ce251a---p-itcf-ce251c-3644---it-

КАСЕТА ЗА HP LASER JET CM3530/CP3525 - Magenta - CE253A - P№ itcf ce253m 3646 - IT
IMAGE - Неоригинален заб.: 7000k
КАСЕТА ЗА HP LASER JET CM3530/CP3525 - Magenta - CE253A - P№ itcf ce253m 3646 - IT IMAGE - Неоригинален заб.:
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7000k
http://obiavidnes.com/obiava/88096/kaseta-za-hp-laser-jet-cm3530cp3525---magenta---ce253a---p-itcf-ce253m-3646---

КАСЕТА ЗА HP LASER JET CM3530/CP3525 - Yellow - CE252A - P№ itcf ce252y 3645 - IT IMAGE
- Неоригинален заб.: 7000k
КАСЕТА ЗА HP LASER JET CM3530/CP3525 - Yellow - CE252A - P№ itcf ce252y 3645 - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 7000k
http://obiavidnes.com/obiava/88095/kaseta-za-hp-laser-jet-cm3530cp3525---yellow---ce252a---p-itcf-ce252y-3645---i

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/88094/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

ХАРТИЯ LEXMARK - PREMIUM PHOTO PAPER - 240gr - 10x15 - P№ 21G0711 - заб.:60л.
ХАРТИЯ LEXMARK - PREMIUM PHOTO PAPER - 240gr - 10x15 - P№ 21G0711 - заб.:60л.
http://obiavidnes.com/obiava/88093/hartiya-lexmark---premium-photo-paper---240gr---10x15---p-21g0711---zab60l

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земив общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алдомировци, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца,
Гелеменово, Главиница-Силистренско, Главиница-Пазарджик, 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, Ихтиман,Кадиево,
Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово
Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора,
Лом, Мало Конаре, Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово,
Мездра,Милево,Мирово, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,Осеново, Отец-Кирилово,
Павелско, Пазарджик,Перущица, Питово,Плевен, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда,Равнище
,Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Стара Загора, Строево, Търняне, Тополчане,
Триводици, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен,
Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/88092/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земив общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алдомировци, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца,
Гелеменово, Главиница-Силистренско, Главиница-Пазарджик, 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, Ихтиман,Кадиево,
Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово
Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора,
Лом, Мало Конаре, Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово,
Мездра,Милево,Мирово, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,Осеново, Отец-Кирилово,
Павелско, Пазарджик,Перущица, Питово,Плевен, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда,Равнище
,Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Стара Загора, Строево, Търняне, Тополчане,
Триводици, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен,
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Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/88091/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Домофонни инсталации на промоционални цени от 27 лв./апартамент. Заключване с чип.
Професионален монтаж на домофони в стари и нови жилищни входове от http://www.lock999.eu. Заключване с чип на вход
и асансьор. Най-ниски цени и гарантирано качество.
http://obiavidnes.com/obiava/88090/domofonni-instalacii-na-promocionalni-ceni-ot-27-lvapartament-zaklyuchvane-s-chi

Nokia 106
Nokia 106, черен, 1.8" (4.6 cm), Series 30, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88089/nokia-106

Самолетни билети за чартърни полети.
За тези, които този път са решили да разнообразят почивката си и да посетят някое ново място. За всички наши
авантюристи, Астеа Тур предлага самолетни билети за чартърни полети на смешно ниски цени. Възползвайте се и вие!
http://obiavidnes.com/obiava/88088/samoletni-bileti-za-chartyrni-poleti

Интензивни кусрове по немски език в Езиков център FLC
Изучаване на немски език в Езиков център FLC. Записване за всички нива. Качество на цени от 210лв./100 уч.ч през месец
септември
http://obiavidnes.com/obiava/88087/intenzivni-kusrove-po-nemski-ezik-v-ezikov-centyr-flc

подово отопление от Rehau
Rehau е една от най-големите световни фирми в изработката на подово отопление. Нашите експерти могат точно,
бързо и качествено да поставят вашето подово отопление или охлаждане. Фирмата има дългогодишни традиции в тази
сфера. Доверете се на професионалистите - изберете Rehau.
http://obiavidnes.com/obiava/88086/podovo-otoplenie-ot-rehau

Nokia 113
Nokia 113, син, 1.8" (4.5 cm), 0.3Mpix camera, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88085/nokia-113

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.
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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 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
http://obiavidnes.com/obiava/88084/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената 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
http://obiavidnes.com/obiava/88083/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
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88082/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
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• 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
http://obiavidnes.com/obiava/88081/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Nokia 208
Nokia 208, черен, 2.4" (6.096 cm), 64MB RAM, 1.3Mpix camera, Series 40, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88080/nokia-208

Маслени картини
Онлайн галерия "Български картини" Ви предлга творби, рисувани с маслени бои от родни художници. Чрез сайта може
да закупите оригинални картини и репродукции.
Информацията се обновява регулярно затова може да разчитате, че творбата, която сте си избрали е налична.
http://obiavidnes.com/obiava/88079/masleni-kartini

Nokia 301
Nokia 301, черен, 2.4" (6.096 cm), 64MB RAM, 256MB HDD, 3.2Mpix camera, Series 40, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88078/nokia-301

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88077/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura-

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
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Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88076/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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 .
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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/88075/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/88074/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Nokia 515
Nokia 515, черен, 2.4" (6.096 cm), 64MB RAM, 5Mpix camera, Series 40, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88073/nokia-515

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/88072/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

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
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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/88071/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Възможност за регулиране на температурата – 5 нива. Автоматично
изключване след 3 часа работа. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните нормативи за
безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За подробности
и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/88070/elektricheski-botush----greyka-za-kraka

Йонизатор
Йонизатор - настолен въздухопречиствател - йонизатор с елегантен дизайн и с повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м. Предпазва от
заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства на вредните
положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки
посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/88069/yonizator

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за 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/88068/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Nokia Asha 306
Nokia Asha 306, сив, 3" (7.62 cm), 2Mpix camera, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88067/nokia-asha-306

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/88066/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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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/88065/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Nokia Asha 309
Nokia Asha 309, черен, 3" (7.62 cm), 2Mpix camera, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88064/nokia-asha-309

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/88063/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
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5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88062/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Преводи от заклети преводачи
ПРЕВОДИ от и на всички езици. Легализация във всички министерства. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи
писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални документи във всички министерства, поставяне на
Апостил (Apostille), заверка на преводи на документи от чужбина в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство
на външните работи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/88061/prevodi-ot-zakleti-prevodachi
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Nokia Asha 311
Nokia Asha 311, сив, 3" (7.62 cm), 1GHz, 128MB RAM, 256MB HDD, 3.2Mpix camera, Nokia OS, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88060/nokia-asha-311

Фото школа към Онлайн Академия стартира нов фотографски курс „ИНТЕНЗИВЕН КУРС –
ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЯ”.
Възползвайте се от нашите ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ!
Този курс е за начинаещи в света на фотографията.,за всички, които имат желание да използват възможностите на
своя цифров фотоапарат. Нашите преподаватели ще споделят своя опит относно практически техники и похвати.
Курсът е за тези, които желаят да се научат да създават прекрасни снимки!
ФОТО ШКОЛА провежда обучения с една от най-елитните системи за онлайн обучение в света - с преподавател на живо
в реално време. Обучението е в малки групи. Курсовете са кратки, изпълнени с много нови идеи и примери от практиката.
В предварително определено по график време се провеждат лекции във виртуална учебна зала с преподавател на живо.
След лекцията има предвидено време за обсъждане на учебния материал, споделяне на опит и преглед на изпълнените през
седмицата фото-задачи. По време на обучението лекциите ще бъдат подкрепени и с видео материали. Ще може да
използвате и бяла дъска, където да споделяте своите снимки и различни приложения.
След успешно приключване на курса се издава Удостоверение на МОН за професионална квалификация за част от
професията (Ако не желаете да се явите на изпит, ще получите Сертификат за проведеното обучение). Ние сме
организация лицензирана като Център за професионално обучение на НАПОО за Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти, специалност „Фотография„. Документите, които издаваме са въз основа на
лицензията и Закона за професионалното образование и обучение в България. Те важат във всички страни членки на ЕС.
Обучение за ВСЕКИ, НАВСЯКЪДЕ!
Имейл: onlineacademy@abv.bg
Тел. 0879 064 555
http://obiavidnes.com/obiava/88059/foto-shkola-kym-onlayn-akademiya-startira-nov-fotografski-kurs-intenziven-kurs--

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/88041/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/88057/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

БЕЛ и ИСТОРИЯ за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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 до 01.10! Изпитаният
начин да учите право или друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88056/bel-i-istoriya-za-matura-i--kandidat-studenti

Испански език - матура и КС
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Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Испански 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 до 01.10! Изпитаният начин да учите в
най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88055/ispanski-ezik---matura-i-ks

Матура по всички предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети за матура. 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 до 01.10! Изпитаният
начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88054/matura-po-vsichki-predmeti

7 клас - курсове и индивидуални уроци
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
до 27.09! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88053/7-klas---kursove-i-individualni-uroci

6 клас - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас.
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.
Гарантирано повишаване на успеха в училище и подготовка за матурите в 7 клас! Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Записване до 01.10! Изпитаният начин детето Ви да
учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88052/6-klas---kursove-i-individualni-uroci

Nokia Asha 501
Nokia Asha 501, черен, 3" (7.62 cm), 3.2Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88051/nokia-asha-501

Топ цени на ламинат
Продажба на ламиниран паркет на промоционални хит цени : 6мм-9.90лв.кв.м. , 7мм-11.50лв.кв.м. , 8мм-12.80лв.кв.м. ,
10мм-20.50лв.кв.м.Безплатна
доставка,оглед
и
консултация.Продажба
на
естествен
дъбов
паркет.Монтаж,циклене,фугиране,лакиране на най-ниските цени!Работим в цяла Бургаска област и региона.Без почивен
ден,в удобно за Вас време.Намерете ни на ул.Цариградска 64а
http://obiavidnes.com/obiava/88050/top-ceni-na-laminat

Циклене на паркети
Безпрахово циклене(шлайфане)и лакиране на паркети и дюшемета.Редене на нов и пренареждане на
стар,скърцащ,наводнен,прояден паркет.Работим с качествени лакове и лепила,за които даваме гаранция.Работим в цяла
Бургаска област и региона,без почивен ден-в удобно за Вас време.Ще ни откриете на ул,Цариградска 64а
http://obiavidnes.com/obiava/88049/ciklene-na-parketi

Строително-довършителни услуги
Извършваме

строителни

услуги,довършителни

ремонти,шпакловки,боядисване,зидане
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стени.Къртене и извозване на отпадъци.Венециански и декоративни мазилки,препокриване на покриви,лепене на
хидроизолация,продажба на естествен дъбов паркет и ламинат,циклене и лакиране на най-ниските цени!!Почистване на
мазета и тавански помещения,изнасяне и изхвърляне на ненужни вещи.Работим без почивен ден !
http://obiavidnes.com/obiava/88048/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

10.1" (25.65 cm) Lenovo Thinkpad 10
10.1" (25.65 cm) Lenovo Thinkpad 10, четириядрен Intel Atom Z3795 1.59GHz, 4GB RAM, 128GB HDD, 4G, IPS, Multitouch,
Digitizer, Pen, Win8.1 Pro 64bit, 1 година гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88047/101-2565-cm-lenovo-thinkpad-10

10.1" (25.65 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 10
10.1" (25.65 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 10, четириядрен Intel Atom Z3795 1.59GHz, 4GB RAM, 64GB HDD, IPS, 4G,
Multitouch, Digitizer, Pen, Win8.1 & Office 365 64bit, 1 година гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88046/101-2565-cm-lenovo-thinkpad-tablet-10

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G, NFC, GPS, зелен, четириядрен Cortex A7 MT8382V 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB
Flash памет (microSDHC слот), Android 4.2, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88045/8-2032-cm-prestigio-multipad-color-80-3g

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G, NFC, GPS, лилав, четириядрен Cortex A7 MT8382V 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB
Flash памет (microSDHC слот), Android 4.2, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88044/8-2032-cm-prestigio-multipad-color-80-3g

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad Color 8.0 3G, NFC, GPS, син, четириядрен Cortex A7 MT8382V 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB
Flash памет (microSDHC слот), Android 4.2, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88043/8-2032-cm-prestigio-multipad-color-80-3g

Микрофон OVLENG OV-М200
Микрофон OVLENG OV-М200, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87962/mikrofon-ovleng-ov-m200

Микрофон OVLENG OV-М800
Микрофон OVLENG OV-М800, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87961/mikrofon-ovleng-ov-m800

Слушалки VCom DE133
Слушалки VCom DE133, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/87958/slushalki-vcom-de133

Слушалки VCom DE755
Слушалки VCom DE755, Bluetooth, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/87956/slushalki-vcom-de755

Кабел CCTV със букси 20м.
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Кабел CCTV със букси 20м.
http://obiavidnes.com/obiava/87941/kabel-cctv-sys-buksi-20m

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/88042/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/88040/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна алкална нано чаша Наричана още турмалинова чаша, съд, бутилка, термос, манерка за „жива вода” 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/88039/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Защитно фолио (протектор) Nokia за Lumia 800
Защитно фолио (протектор) Nokia за Lumia 800, Anti-Glare
http://obiavidnes.com/obiava/87940/zashtitno-folio-protektor-nokia-za-lumia-800

Eнергиен алкален нано-стик за вода
Този джобен алкален нано стик (известен още като диетичен, или йонизиращ, или турмалинов воден стик), може да
промени всяка чешмяна или бутилирана вода в здравословна питейна вода с качества на естествена изключително
полезна за организма минерална вода – антиоксидант с висок PH, с по-малки и лесно усвоими биомолекули, с повишено
съдържание на кислород алкална вода за пиене. Пречиства, алкализира и създава водородно наситена антиоксидантна
вода директно във Вашата бутилка или чаша само за няколко минути! Помага за нормализиране на алкално-киселинния
PH-баланс в организма Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504,
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/88038/energien-alkalen-nano-stik-za-voda

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD,DVD и BlueRay оптични дискове, бижута, часовници, очила
(вкл. и слънчеви), лупи, гривни, обици, пръстени, монети, клапи, дюзи, пособия за бръснене, четки за зъби, гребени и т.н.
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/88037/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

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/88036/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален корейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на алкохолното съдържание в диапазон от
0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за
редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
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/88035/alkoholni-testeri-dregeri

Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични
отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна храна в промишлени или
домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в определени часове и дни от
седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/88034/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

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/88033/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Мини въздухочистител с озон
Мини въздухочистител с озон – измислен е така, че да може да работи автоматично, дълго и безопасно, за да улеснява
максимално потребителя. За затворени помещения до 50 кв.м. Уредът ефективно прeмахва миризми, вредни газове,
прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Увеличава кислородното съдържание и
опреснява въздуха в помещението. Предпазва от заразни микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Цена 46,50 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/88032/mini-vyzduhochistitel-s-ozon

Йонизатор от ТехноМаг
Настолен йонизиращ въздухопречиствател - Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м.
Предпазва от заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства
на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и
поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/88031/yonizator-ot-tehnomag

Предсказания
Интересували ли сте се какво Ви вещае съдбата и какви несгоди и добри моменти ще имате. Всичко това можете да го
научите на нашият сайт.Тука предлагаме руски и български оракул , хороскоп, зодиак, предсказания и гадания онлайн.
Всичко това сме го обединили в сайта http://xn--80audjku.net/.
Постарали сме се да включим сайтове за безплатни гадания, предсказания и оракул, които се поддържат и вече са
утвърдени в интернет пространството.Вие можете да добавите и вашият сайт за гадания онлайн тук, на този сайт.
Просто изпратете писмо.
http://obiavidnes.com/obiava/88030/predskazaniya

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за въздух и вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/88029/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-vyzduh-i-voda

Животът на Чарли Чаплин
Всичко за живота на Чарли Чаплин ще откриете на http://xn----7sbb4acodrpf9ef.com/ тука ще Ви предложим подробности
за които не сте предполагали. Както и да научите всички истини и слухове за творчеството му, както и да разберете за
всички филми в които е участвал и направил. Така че не губете време а намерете всичко за него при нас.
http://obiavidnes.com/obiava/88028/jivotyt-na-charli-chaplin

Всички новини
Голям брой вестници и списания обединяваме в нашият сайт, като една част от тях са Труд, 24 часа, Стандарт, Сега,
Дневник, Дума, женски списания и мъжки списания
.
http://obiavidnes.com/obiava/88027/vsichki-novini

Сайт за работа
Ако имате затруднения в намирането на добра работа посетете ни на
адрес http://xn--80aacf2djr.net/ тука можете да публикувате всякакви
видове обяви за работа. Ние предлагаме на потребителите си да публикуват обяви от всякакъв вид и да се кандидатства
за тях. Една част от обявите са за България, друга част за чужбина, избора е Ваш.
http://obiavidnes.com/obiava/88026/sayt-za-rabota

Врати с цени и дограма. Кухненски дизайни.
Наред с това предлагаме на много добра цена качествена и звуко и топлоизолация като акцентираме на добрата цена.
Ние разчитаме на добър дизайн и качество. Като залагаме на професионализъм и разумни цени за нашите клиенти.
Винаги можем да Ви дадем консултации, затова имате две възможности или ни посетете на адрес http://stationplast.com/
или ни намерете в София град.
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http://obiavidnes.com/obiava/88025/vrati-s-ceni-i-dograma-kuhnenski-dizayni

Тотална разпродажба
MEIZI EVOLUTION САМО ЗА 30 лв.
LIPOVON САМО ЗА 45 лв.
ПРИ ПОКУПКА НА 25 КУТИИ LIPOVON ЦЕНАТА Е 25 лв. ЗА КУТИЯ!!!
MEIZITANG STRONG VERSION 35 лв.
Deca Durabolin Norma Hellas 2ml/200mg - 6,50 лв.
PRIMOBOLAN DEPOT BAYER 1ml/100mg ПРОМОЦИЯ!!! 6,80 лв.
http://massformula.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/88024/totalna-razprodajba

Защитно фолио (протектор) Nokia за Lumia 800
Защитно фолио (протектор) Nokia за Lumia 800, Hard-Coating
http://obiavidnes.com/obiava/87936/zashtitno-folio-protektor-nokia-za-lumia-800

Вътрешни, входни и индустриални врати
От близо 11 години сме се наложили на българският пазар, като лидер в доставянето и продажбата на врати.
Ние държим на добрата информираност на своите клиенти и им предоставяме изчерпателна информация за
производителите на всички видове врати които предлагаме. В продължителен период от времето ние сме се
специализирали в разработката на външни и блиндирани врати както и в тяхното предлагане на пазара.
Изчерпателна информация за нас можете да намерите на адрес http://xn--80aaemztchjd.com/ или ни намерете в София
град за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/88023/vytreshni-vhodni-i-industrialni-vrati

Входни интериорни врати в София град.
В Борман се стремим да подражаваме на най-добрите фирми в Европа в този бранш. Поради това обединяваме техните
най-добри продукти в своя каталог, като гарантираме високо качество и достъпна цена. Освен това фирмата ни е
представител на най-реномираната и бързо развиваща се българска компания за изработка на интериорни и входни
врати – Евростил ООД. За повече информация относно нас посетете ни на http://webshop-bg.net/.
http://obiavidnes.com/obiava/88022/vhodni-interiorni-vrati-v-sofiya-grad

Входни интериорни врати в София град.
В Борман се стремим да подражаваме на най-добрите фирми в Европа в този бранш. Поради това обединяваме техните
най-добри продукти в своя каталог, като гарантираме високо качество и достъпна цена. Освен това фирмата ни е
представител на най-реномираната и бързо развиваща се българска компания за изработка на интериорни и входни
врати – Евростил ООД. За повече информация относно нас посетете ни на http://webshop-bg.net/.
http://obiavidnes.com/obiava/88021/vhodni-interiorni-vrati-v-sofiya-grad

Интересни статии от България
В сайта www.fromBulgaria.org има широко разнообразие от статии, които биха подпомогнали вашето развитие.
Ние се опитваме всеки ден да разнообразяваме с нова информация нашият сайт.
Тука ще намерите статии относно SEO оптимизация, онлайн бизнес, реклама, както и много други засягащи
най-актуалните събития в днешно време. Посетете ни и открийте
полезната за вас информация и намерете отговорите на въпросите които винаги сте си задавали.
http://obiavidnes.com/obiava/88020/interesni-statii-ot-bylgariya
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Продавам нов акустичен РОЯЛ
Продавам нов акустичен РОЯЛ
марка: "FEURICH”
В наличност - бял гланц
Нов акустичен роял, дължина – 161см., 88 клавиша, три педала. Произведен 2014г. Прекрасен дизайн! Отличен
тембър!Богат и колоритен звук!Безплатен транспорт! Безплатно акордиране!Гаранция и поддръжка - 10г.!Подарък
столче за роял! Пианата и Роялите FEURICH са вдъхновение за хората по целият свят.
Цена при запитване!
Цена при запитване!
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/
www.acusticobg.com
тел:02/8914053 ; 0887/514046
РАБОТНО ВРЕМЕ
от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК
от 10.00 - 18.30
ПОЧИВЕН ДЕН - СЪБОТА
В извън работно време с предварителна уговорка !!!
http://obiavidnes.com/obiava/88019/prodavam--nov-akustichen-royal

HTC Desire 300
HTC Desire 300, бял, 4.3" (10.92 cm), 5Mpix camera, Android™, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87935/htc-desire-300

HTC One 801N
HTC One 801N, черен, 4.7" (11.93 cm), 2.1Mpix, Android™, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87934/htc-one-801n

HTC One M8
HTC One M8, сребрист, 5" (12.7 cm), 5Mpix camera, Android™, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87933/htc-one-m8

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
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-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88018/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88017/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
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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/88016/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Nokia 225
Nokia 225, черен, 2.8" (7.11 cm), 2Mpix camera, OS Series 30+, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87931/nokia-225

Nokia Lumia 630
Nokia Lumia 630, черен, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Snapdragon S400 1.2GHz, 512 RAM, 8GB HDD, 5Mpix camera, Windows
Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87930/nokia-lumia-630

Nokia N9
Nokia N9, черен, 3.9" (9.90 cm), ARM Cortex-A8 1GHz, 1GB RAM, 64GB HDD, 8Mpix camera, MeeGo, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87924/nokia-n9

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/88015/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената 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
http://obiavidnes.com/obiava/88014/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.
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НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88013/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)
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помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/88012/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/88011/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

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/88010/3d-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/87698/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Продавам голям парцел Шумен до Винпром Шумен
Продавам голям парцел Шумен до Винпром Шумен 3400кв м.лице на ГЛАВНИЯ ПЪТ 35м;асфалт от двете страни на
парцела;цена 10евро кв.м;изрядни документи от собственик;до ток и вода парцела се намира на ул.Велики
Преслав.0888052216;0884997248.
http://obiavidnes.com/obiava/88009/prodavam-golyam-parcel-shumen-do-vinprom-shumen

Зарядно за кола
Зарядно за кола, Nokia DC-15, Micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/87923/zaryadno-za-kola

Ремонти от професионалисти - работим по немски
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД е специализирана във вътрешно-довършителните ремонти. През годините фирмата се е
доказала на пазара с качество,професионализъм и коректност към своите клиенти. Разполагаме с професионално
собствено оборудване за качествено изпълнение на всеки зададен проект. Извършваме цялостен вътрешен ремонт :
гипсова мазилка, вароциментова мазилка, обръщане на дограма шпакловка,сатен,шкурене с жирав,професионално
прахово боядисване в светли и тъмни тонове,вътрешна топлоизолация, циментова и саморазливна замазка ,преградни
стени и гипсокартoн, външна топлоизолация,ВиК,фаянс и гранитогрес.
ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !
http://www.danevstroi.bg
http://obiavidnes.com/obiava/88008/remonti-ot-profesionalisti---rabotim-po-nemski
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светеща боя за бодиарт
http://www.sveteshtiboi.com
Самосветещи бои - що е то? Първо това е продукт на най-новите технологии. Второ това са много видове бои за
различни повърхности от боди арта до метала и бетона. Самосветещата боя е боя като боя - чудото е добавката
наречена луминофор, именно тя има свойството да набира енергия от светлина през деня или от изкуствено осветление и
да я отдава в тъмното във вид на светене.
http://obiavidnes.com/obiava/88007/sveteshta-boya-za-bodiart

светеща боя за бетон
http://www.sveteshtiboi.com
Самосветещи бои - що е то? Първо това е продукт на най-новите технологии. Второ това са много видове бои за
различни повърхности от боди арта до метала и бетона. Самосветещата боя е боя като боя - чудото е добавката
наречена луминофор, именно тя има свойството да набира енергия от светлина през деня или от изкуствено осветление и
да я отдава в тъмното във вид на светене.
http://obiavidnes.com/obiava/88006/sveteshta-boya-za-beton

светеща боя за метал
http://www.sveteshtiboi.com
Самосветещи бои - що е то? Първо това е продукт на най-новите технологии. Второ това са много видове бои за
различни повърхности от боди арта до метала и бетона. Самосветещата боя е боя като боя - чудото е добавката
наречена луминофор, именно тя има свойството да набира енергия от светлина през деня или от изкуствено осветление и
да я отдава в тъмното във вид на светене.
http://obiavidnes.com/obiava/88005/sveteshta-boya-za-metal

Зарядно за кола
Зарядно за кола, Nokia DC-20, USB, 1000 mA
http://obiavidnes.com/obiava/87922/zaryadno-za-kola

Зарядно за кола
Зарядно за кола, Nokia DC-4, 2mm Charging Connector
http://obiavidnes.com/obiava/87921/zaryadno-za-kola

Електровъдици
Продавам електрическa въдицa. Схеми, печатни платки и техническа документация на електрически въдици (любителски
и професионални) и примамки 0876709831 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/88004/elektrovydici

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/88003/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Онлайн заеми
Бързи кредити от 500 до 5000лв. Кандидатстване - online. Заповече информация посетете нашия сайт www.zaemi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/88002/onlayn-zaemi

Страница 80/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.10.2014

Стойка за кола за GSM
Стойка за кола за GSM, Nokia CR-123
http://obiavidnes.com/obiava/87920/stoyka-za-kola-za-gsm

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/88001/3d-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/88000/3d-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/87999/3d-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/87998/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
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ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87997/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Метални пощенски кутии за входове
„Каракашев и Син“ ЕООД предлагат Метални пощенски кутии за входове от най-високо качество!
Нашите Пощенски кутии за входове са предназначени както за монтаж в блокове, така и за монтаж в жилищни сгради.
Метални пощенски кутии които лесно се монтират на входни врати (блиндирани врати, метални врати, решетки) на
кооперации и жилищни блокове.
Изработката на нашите Метални пощенски кутии се състои от 1мм стомана, боядисана с прахова полиестерна боя –
сив металик. 80 микрона е дебелината на покритие на пощенските кутии.
За повече информация: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87996/metalni-poshtenski-kutii-za-vhodove

Най-сигурните метални решетки са при нас!
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ от един от лидерите в производството на метални решетки и врати – фирма Каракашев и Син
ЕООД. Компанията предлага професионална изработка на метални решетки за всякакви видове и модели прозорци
тераси и метални решетки за различни търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се
изработват от висококачествени метални профилни квадрати с различни размери, модел и шарка. Като решетките се
монтират до грунд и/или се боядисват с качествена боя.
За повече информация: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87995/nay-sigurnite-metalni-reshetki-sa-pri-nas

Метални Входни врати за входове за жилищен вход
Предлагаме Ви описание на поръчковото изделие – Входни врати:
- Метални Входни Врати За Апартаменти от два метални листа с дебелина: 1,5 мм.+ изолационна вата + стъклопакет
(възможност и за решетка). В случеите в които поставяте на вашите Врати за входове решетка вие гарантирате
по-голяма сигурност на вас и вашето семейство.
- Нашите Входни врати (Врати за входове) имат изключително надеждна секретна брава със стоманен език.
– По-добрите Метални врати притежават секретен патрон с три ключа (възмойност за допълнителни ключове – 1 бр. –
2лв.). Секретиния патрон придава на Металните врати по голяма сигурност, също така е огромно препядствие за
вандалите.
За повече информация: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87994/metalni-vhodni-vrati-za-vhodove-za-jilishten-vhod

Качествени блиндирани врати
Преди време качествените блиндирани врати не бяха по джоба на по-голяма част от хората у нас, и не всеки можеше да
си ги позволи. При плановото строителство на панелни жилища, за входни врати се използваха доста по-некачествени
врати ( изработени от два слепени листа шперплат, между които се поставя хартиена изолация) в сравнение с
металните блиндирани врати. Тези врати не са достатачно сигурни, с което не могат да гарантират безопастност на
Вас и вашия дом. Да не забравяме и факта, че талашитените врати не са толкова качествени в сравнение с
блиндираните врати, което ги прави лесно податливи на атмосферните влияния на дъжда, влагата и вятъра. Също така
тези врати не биха били подходящи за входни врати, защото нямат добра топлоизолираща способност, лесно поддават
при натиск. Избирайки вискокачествените блиндирани врати Вие решавате всичките си проблеми със сигурността,
здравината и топлоизолацията на вашия дом.
За повече информация: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87993/kachestveni-blindirani-vrati

Метални врати на супер цени
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За да осигурите спокойствие и сигурност за вашия дом или офис, използвайте здравите и двойно блиндирани метални
врати за мазета или входове. Нашите метални врати и решетки могат да се монтират, там където Вие желаете. За
пример можем да Ви посочим случеи в които жилища, вили и офиси са лесно достъпни за крадците, защото не са добре
подсигурени и защитени както биха били с нашите блиндирани метални врати или метални решетки. Избирайки нашите
блиндирани метални врати или метални решетки, Вие предприемата една важна крачка за да подсигурите защитата и
сигурността на дома или офиса си.
За повече информация: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/87992/metalni-vrati-na-super-ceni

Превод на документи от/на английски, турски, полски. . .
ПРЕВОДИ от/на над 30 езици. Легализация във всички министерства. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи
писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални документи във всички министерства, поставяне на
Апостил (Apostille), заверка на преводи на документи от чужбина в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство
на външните работи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/87991/prevod-na-dokumenti-otna-angliyski-turski-polski--

Lexmark MS415dn
Lexmark MS415dn, лазерен принтер, Duplex, 1200x1200 dpi, 38стр/мин, Parallel&USB, Lan1000, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/87984/lexmark-ms415dn

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/87990/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

46" (116.84cm) Публичен дисплей Samsung LH46MDCPLGC
46" (116.84cm) Публичен дисплей Samsung LH46MDCPLGC, FULL HD LED
http://obiavidnes.com/obiava/87983/46-11684cm-publichen-displey-samsung-lh46mdcplgc

48" (121.92cm) Публичен дисплей Samsung LH48DMDPLGC
48" (121.92cm) Публичен дисплей Samsung LH48DMDPLGC, FULL HD LED
http://obiavidnes.com/obiava/87980/48-12192cm-publichen-displey-samsung-lh48dmdplgc
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Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти, PVC мембрани,
безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87989/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-pvc-membrani

ЛЕНТА ЗА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР OKI ML 520/521 - P№ f n169bkhd 2783 - заб.: Fullmark
Неоригинален
ЛЕНТА ЗА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР OKI ML 520/521 - P№ f n169bkhd 2783 - заб.: Fullmark Неоригинален
http://obiavidnes.com/obiava/87978/lenta-za-matrichen-printer-oki-ml-520521---p-f-n169bkhd-2783---zab-fullmark-n

ГЛАВА ЗА BROTHER LC600 Black MFC-580/590/880/890 MFC-3200J/5100J/5200J - P№ LC-21B G&G - Неоригинален Заб.: 25ml.
ГЛАВА ЗА BROTHER LC600 Black MFC-580/590/880/890 MFC-3200J/5100J/5200J - P№ LC-21B - G&G - Неоригинален Заб.:
25ml.
http://obiavidnes.com/obiava/87977/glava-za-brother-lc600-black-mfc-580590880890-mfc-3200j5100j5200j---p-lc-2

ГЛАВА HEWLETT PACKARD Officejet J 57xx All-in-One
LF-INK-HP-CB338E/351XL - Uprint - Неоригинален заб.: 21ml

series

-

Color

-

P№

ГЛАВА HEWLETT PACKARD Officejet J 57xx All-in-One series - Color - P№ LF-INK-HP-CB338E/351XL - Uprint Неоригинален заб.: 21ml
http://obiavidnes.com/obiava/87976/glava-hewlett-packard-officejet-j-57xx-all-in-one-series---color---p-lf-ink-hp-

ГЛАВА HEWLETT PACKARD PSC2355/PSC1510/Photosmart 2610/2710/Officejet 7310/7410 - Color
- P№ LF-INK-HP-C8766AE/343/ 15ml - Uprint - Неоригинален заб.:15ml.
ГЛАВА HEWLETT PACKARD PSC2355/PSC1510/Photosmart
LF-INK-HP-C8766AE/343/ 15ml - Uprint - Неоригинален заб.:15ml.

2610/2710/Officejet

7310/7410

-

Color

-

P№

http://obiavidnes.com/obiava/87975/glava-hewlett-packard-psc2355psc1510photosmart-26102710officejet-73107410--

Биг бег чували
Фирма Марина Ромеа ЕООД продава чисто нови,неупотребявани чували тип биг-бег за опаковане,съхранение и
транспортиране на различни продукти като:гранулирани химически продукти-торове, бентонит, барит, на метални
изделия - концентрати, стружки, стоманени топки за мелници, метален скрап, на строителни материали - цимент,
строителни смески, мраморно брашно, пясък, вар, павета,чакъл, каменни плочи, на хранителни продукти - слънчоглед,
зърно, захар, сол,сода,фуражи,семена,трици, гранулирани храни за домашни любимци,отпадъци от всякакъв вид строителни и битови отпадъци,дърва за огрев,въглища,пелети и много други разнородни вещи и предмети. Биг беговете
са направени от полипропиленова УВ-стабилизирана тъкан, даваща гаранция за здравината на опаковката, включително
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и при многократна употреба.Полипропилена е:
- добър изолатор
- подходящ за контакт с хранителни продукти
Размери на дъното на чувала: 90 х 90 см, височина - 120 или 150см.
Товароносимост максимум до 1000 -1250кг
Биг Беговете са с или без изходящ щуцер с връзка даващ възможност за лесно изпразване(разтоварване) от долната
страна
Отгоре са с или без престилка и връзка за пристягане след напълване
Имат 4 колана(уши) за окачване и вдигане с подемна техника(мотокар или електрокар).Беговете са здрави,лесно се
пълнят,гарантират здравина и сигурност за тези,които ги използват.
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа" Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на биг бег чували - чрез Интернет, за да можете да извършвате своите покупки директно от дома си или от
офиса по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата. При това с удобството без да напускате дома или офиса си.
Доставки на чували до всеки един град и село в България ! Гарантирана експресна доставка до 24 часа по куриер(ЕКОНТ,
СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в цялата страна до Вашия магазин, офис
или дом в удобно за Вас време. Доставката се извършва с 20 процента отстъпка от куриерската тарифа за всички наши
клиенти !Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/87988/big-beg-chuvali

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 .
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87987/garantirana-rabota-v-chehiya

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/87986/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/87985/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

КУПУВАМЕ фирми ООД, ЕООД, АД, СД,КД,КДА, Кооперации, и дружества по ЗЗД - ДЗЗД.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения,със запор на дружествени
дялове.
КУПУВАМЕ фирми ООД, ЕООД, АД, СД,КД,КДА, Кооперации, и дружества по ЗЗД - ДЗЗД. Оказваме съдействие за
прехвърляне на фирми със задължения,със запор на дружествени дялове.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО,ако имате други задължения към
държавата,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ
КУПУВАЧ
НА
ФИРМАТА
СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО
СЕДАЛИЩЕ
И
РЕГИСТРАЦИЯ,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.

АДРЕСНА

Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/87982/kupuvame-firmi-ood-eood-ad-sdkdkda-kooperacii-i-drujestva-po-zzd---dzzd-

КУПУВАМЕ фирми ООД, ЕООД, АД, СД,КД,КДА, Кооперации, и дружества по ЗЗД - ДЗЗД.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения,със запор на дружествени
дялове.
КУПУВАМЕ фирми ООД, ЕООД, АД, СД,КД,КДА, Кооперации, и дружества по ЗЗД - ДЗЗД. Оказваме съдействие за
прехвърляне на фирми със задължения,със запор на дружествени дялове.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, ДДС и ЗКПО,ако имате други задължения към
държавата,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ
КУПУВАЧ
НА
ФИРМАТА
СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО
СЕДАЛИЩЕ
И
РЕГИСТРАЦИЯ,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.

АДРЕСНА

Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/87981/kupuvame-firmi-ood-eood-ad-sdkdkda-kooperacii-i-drujestva-po-zzd---dzzd-

**0882551735***промоция,шпакловки,мазилки,замазки,започ
0882551735
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
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гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/87979/0882551735promociyashpaklovkimazilkizamazkizapoch

Apacer 4GB DDR3 1600MHz
Apacer 4GB DDR3 1600MHz, Apacer PC12800 SODIMM 512 x 8, Low Voltage 1.35V
http://obiavidnes.com/obiava/87974/apacer-4gb-ddr3-1600mhz

Nokia MD-12
Nokia MD-12, бял, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/87973/nokia-md-12

Nokia MD-1C
Nokia MD-1C, черна, Stereo jack
http://obiavidnes.com/obiava/87972/nokia-md-1c

DF 802 Wireless USB Адаптер антена
DF 802 Wireless USB Адаптер антена
http://obiavidnes.com/obiava/87971/df-802-wireless-usb-adapter--antena

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/87970/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-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/87969/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-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/87968/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
Страница 88/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.10.2014

3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/87967/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-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-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/87966/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Микрофон OVLENG OV-M400
Микрофон OVLENG OV-M400, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87965/mikrofon-ovleng-ov-m400
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