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Delta Force: Black Hawk Down - Team Sabre Expansion Pack
Delta Force: Black Hawk Down - Team Sabre Expansion Pack, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91615/delta-force-black-hawk-down---team-sabre-expansion-pack

Sonic 3D
Sonic 3D, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91614/sonic-3d

Emperor: Rise of the Middle Kingdom
Emperor: Rise of the Middle Kingdom, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91613/emperor-rise-of-the-middle-kingdom

40"(101.60 cm) Philips 40PFS6909/12
40"(101.60 cm) Philips 40PFS6909/12, Full HD LED TV, Active 3D, 350 cd/m2, DVB-S2, DVB-C, Analogue, DVB-T, DVB-S,
DVB-T2, Wi-Fi, Ethernet-RJ45, HDMI, USB,
http://obiavidnes.com/obiava/91612/4010160-cm-philips-40pfs690912

Масажор с Джапанки и Вендузи
Масажор с Джапанки и Вендузи
ЕЛЕКТРОИМПУЛСЕН МАСАЖОР ЗА СТЪПАЛА с ЕДНА ДВОЙКА ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ
ЕЛЕКТРОДА ЗА "АШИ" ФИЗИОТЕРАПИЯ + 1 двойка електроимпулсни вендузи с ръчна помпичка за създаването на
вакум .
ПАКЕТНА ЦЕНА ! СПЕСТЯВАТЕ 15 лв.!
- Преносим тип, подходящ за хора, които пътуват, контрол на процедурите с дистанционно управление с удобен
голям LCD дисплей
- Възможност за избор между 6 автоматични програми, всяка с продължителност 12 минути
- 4 активни масажни зони
- 8 вградени постоянни магнита в джапанките за електроимпулсен масаж
- 1 двойка електроимпулсни самозалепващи се електрода за локална "АШИ"физиотерапия.
- 1 двойка електроимпулсни вендузи с ръчна помпичка за създаването на вакум
Цена 90лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/91686/masajor-s-djapanki-i-venduzi

55" (139.7 cm) Philips 55PUS7909/12
55" (139.7 cm) Philips 55PUS7909/12, 4K Ultra HD LED TV, Passive 3D, 400 cd/m2, Ambilight, DVB-T/T2/C/S/S2, Android 4.2.2
(Jelly Bean), LAN RJ-45, Wi-Fi, HDMI, USB, 2г.
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http://obiavidnes.com/obiava/91611/55-1397-cm-philips-55pus790912

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59413/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
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дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91685/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61018/tovarni-prevozi

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61067/tovarni-prevozi

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91684/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91683/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Haswell Pentium® G3450 дву-ядрен (3.4 GHz
Haswell Pentium® G3450 дву-ядрен (3.4 GHz, 3MB L3, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/91682/haswell-pentium-g3450-dvu-yadren-34-ghz

Инкубатори-Люпилни
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
за
18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91681/inkubatori-lyupilni

8GB DDR3 1333MHz
8GB DDR3 1333MHz, Kingston HyperX Fury
http://obiavidnes.com/obiava/91680/8gb-ddr3-1333mhz

Всички видове частични и основни жилищни ремонти . Промоция !!
Къртене , зидария , вътрешни и външни топлоизолации ,машинна мазилка и замазка , машинно боядисване , хидроизолации
, облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс ,
теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и декоративни мазилки , боя , всякакви
нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , арки , скрито осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др
.Оглед , безплатни консултации ,оферта , професионализъм , коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23
88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/84383/vsichki-vidove-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti--promociya-

27" (68.58cm) BenQ GW2760HM
27" (68.58cm) BenQ GW2760HM, Full HD, 300 cd/m2, 20000000:1, 4ms, HDMI, DVI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/91679/27-6858cm-benq-gw2760hm

27" (68.58cm) BenQ XL2720Z
27" (68.58cm) BenQ XL2720Z, Full HD, 300 cd/m2, 12000000:1, 1ms, Display Port, 2x HDMI, DVI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/91678/27-6858cm-benq-xl2720z
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PRETOR GROUP-КУПУВАМЕ /Прехвърляме/ ТЪРГОВСКИ - АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА
СЪС ЮРИДИЧЕСКИ ФИНАНСОВИ /СЪС З
PRETOR GROUP-КУПУВАМЕ /Прехвърляме/ ТЪРГОВСКИ - АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЮРИДИЧЕСКИ
ФИНАНСОВИ /СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ ПРОБЛЕМИ.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД ТЗ.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ ТЗ.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Всички Правни Действия, които ние предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, административни проблеми,
глоби от държавни институции, задължения по ДДС, ЗКПО и други са в съответствие с действащата нормативна
уредба.
Освобождаваме Ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
PRETOR GROUP-тел.0892 91 87 97
http://obiavidnes.com/obiava/91677/pretor-group-kupuvame-prehvyrlyame-tyrgovski---akcionerni-drujestva-sys-yuridiche

PRETOR GROUP-КУПУВАМЕ /Прехвърляме/ ТЪРГОВСКИ - АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА
СЪС ЮРИДИЧЕСКИ ФИНАНСОВИ /СЪС З
PRETOR GROUP-КУПУВАМЕ /Прехвърляме/ ТЪРГОВСКИ - АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЮРИДИЧЕСКИ
ФИНАНСОВИ /СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ ПРОБЛЕМИ.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД ТЗ.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ ТЗ.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Всички Правни Действия, които ние предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, административни проблеми,
глоби от държавни институции, задължения по ДДС, ЗКПО и други са в съответствие с действащата нормативна
уредба.
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Освобождаваме Ви от юридическа,финансова и солидарна отговорност.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
PRETOR GROUP-тел.0892 91 87 97
http://obiavidnes.com/obiava/91676/pretor-group-kupuvame-prehvyrlyame-tyrgovski---akcionerni-drujestva-sys-yuridiche

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
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В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91675/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

15.6" (39.62 cm) Lenovo Z50-70 (59432070)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z50-70 (59432070), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD LED Display & nVidia
GeForce 840M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, USB 3.0, Free DOS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91674/156-3962-cm-lenovo-z50-70-59432070

КОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ НА ШОКОВИ ЦЕНИ НА СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И ОФИС
КОЛЕДНО И НОВОГОДИШНО ПАЗАРУВАНЕ НА СУПЕР НИСКИ
ШОКОВИ ЦЕНИ НА СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И СЕМЕЙСТВО
** ИЗПОЛЗАВАЙТЕ КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНОТО ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ ЗА ДА
ЗАКУПИТЕ НА СУПЕР НИСКИ ЦЕНИ ПОДАРЪЦИ ЗА СВОИТЕ БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ!
** ПО-ДОЛУ СА ПОСОЧЕНИ САМО НАИМЕНОВАНИЯТА И НАМАЛЕНИТЕ ЦЕНИ НАСТОКИТЕ,
А ЗА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ СЪС СНИМКИ ВИЖ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА www.albo-bg.com
Предлагат се предимно вносни стоки за здраве, дом и семейство на промоционални
супер ниски в пъти шокови цени:
- турмалинов или титанов лечебни колани за кръста- от 72 на 18 лв.;
- турмалинов лечебен колан за кръста с 32 магнита- от 78 на 28 лв.;
- турмалинови лечебни наколенки, 2 броя- от 49 на 19 лв.;
- турмалинова лечебна яка- от 30 на 18 лв.;
- турмалинова превръзка (маска) за очи- от 20 на 9 лв.;
- турмалинов лечебен колан за рамене и гръб- от 58 на 28 лв.;
- кухненско ренде за плодове и зеленчуци (от 10 части)- от 119 на 29 лв.;
- магнитен лечебен колан с 2 подаръка (наколенка и за ръка)- от 129 на 29 лв.;
- силиконова щипка против нощно хъркане- от 28 на 8 лв.;
- откажи пушенето с два златни биомагнита на ухото „Zerosmoke”- от 60 на 38 лв.;
- слухов апарат (130 db) със слушалка като за GSM (Bluetooth)- от 120 на 38 лв.;
- слухов апарат „CYBER SONIC” (50 db), по вид класически тип- от 48 на 18 лв.;
- физиотерапевтичен масажор срещу болоки по тялото тип „Аши”- от 78 на 38 лв.;
- масажиращи акупунктурни лечебни очила- от 68 на 28 лв.;
- мини микромасажор „It acupuncdur” срещу болки по тялото- от 38 на 18 лв.;
- турмалинови биомагнитни лечебни чорапи за диабетно стъпало- от 32 на 18 лв.;
- ултразвукова мини пералня „Евро”, 230 гр., 15W; пере безплатно- от 70 на 39 лв.;
- парочистачка „Стийм Моп Х5” с 2 подаръка за 15-20 лв.- от 249 на 109 лв.;
- магнитен лечебен колан за гърба и кръста с 12 магнита- от 56 на 18 лв.;
- антицелулитен масажор за отслабване “Manipol body”- от 59 на 19 лв.;
- магнитно-титанови гривни за намаляване на високото кръвно- от 59 на 29 лв.;
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- отслабни с биомагнити на ухото Nano-slim-САЩ с 14-24 кг. за месец- от 60 на 19 лв.!
- магнитни пръстени за отслабване за палците на краката- от 18 на 6 лв.;
- защитен златен стикер за GSM срещу 99% от излъчванията за тумори- от 60 на 28 лв.;
- ново! ударен (потупващ) лечебен масажор за тяло Nicer Dicer Plus- от 148 на 58 лв.;
- система за избелване на зъби „Whitelight”- САЩ при домашни условия- от 58 на 18 лв.;
- система за 20 000 л. сребърна вода „Dr.Silver 101+” (с 2 подаръка за 15-20 лв.).- 78 лв.;
- уред за премахване на твърда кожа, напукани пети и мазоли „Pedi spin”- от 40 на 18 лв.;
- свари картофи за 4 мин. в микровълнува фурна с „Рotato express” - от 28 на 10 лв.;
- коректор медицински за изправена фигура „Elast” за мъже и жени- от 39 на 19 лв.;
- електронен нашийник с токов удар за дресура на кучета- от 198 на 88 лв.;
- дамски колан за рамената за изправена стройна фигура (стойка)- от 28 на 9 лв.;
- електромагнитен уред за прогонване на хлебарки- от 48 на 28 лв.;
- алармена система срещу кражби в жилища, магазини, офиси и др.- от 60 на 29 лв.
- радар-детектор „Super Ka Plus” за радари и 15 вида камери на КАТ- от 168 на 68 лв.;
- уред за изкуствено стареене на спиртни напитки „Експерт-М”с 2 подаръка- 129 лв.;
- машинка на пуканки с размери: 400х230х180 мм и тегло 1,250 кг.- от 98 на 68 лв.;
- ключодържател с фенерче и аларма при свиркане с уста- от 18 на 9 лв.;
- универсален сгъваем нож „Cardsharp” с размери на кредитна карта- от 58 на 12 лв.;
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ със снимки за горепосочените стоки
виж в интернет магазина: www.albo-bg.com
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер ЕВРОПА)
или по куриер на „Еконт Експрес”; за пратки до 1 кг. такса при получаване
от офиса 3,30 лв.+2% от наложения платеж, до адрес 5,30 лв.+2% и получаване на следващия ден, а до селища без офис
такса 6,60 лв.+2% и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ: 0887/255 692; 02/855 2635; albods@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91673/koledno-pazaruvane-na-shokovi-ceni-na-stoki-za-zdrave-dom-i-ofis

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S20EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S20EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 8GB,
750GB HDD, 2x USB 3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.06 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91672/156-3962-cm-hp-probook-450-g2-j4s20ea

Asus USB-N14 адаптер
Asus USB-N14 адаптер, Wireless-N, 300Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/91671/asus-usb-n14-adapter

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91670/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103CX-1A025A
10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103CX-1A025A, черен, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 1GB RAM,
16GB Flash памет (+microSD), Android 4.3, 550g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91669/101-2565-cm-asus-transformer-pad-tf103cx-1a025a

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
за
18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91668/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ
Строители и заварчици за Чехия :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/91667/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
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Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/91666/chehiya---nabira-rabotnici

10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103CX-1B018A
10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103CX-1B018A, бял, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 1GB RAM, 16GB
Flash памет (+microSD), Android 4.3, 550g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91665/101-2565-cm-asus-transformer-pad-tf103cx-1b018a

СЕКС ИГРИ НАЙ
WWW.SEXCHE.COM

ДОБРИЯТ

САЙТ

ЗА

ЕРОТИКА

И

ЗАБАВЛЕНИЯ

ПОСЕТИ

СЕКС ИГРИ НАЙ ДОБРИЯТ САЙТ ЗА ЕРОТИКА И ЗАБАВЛЕНИЯ ПОСЕТИ WWW.SEXCHE.COM
http://obiavidnes.com/obiava/91664/seks-igri-nay-dobriyat-sayt-za-erotika-i-zabavleniya-poseti-wwwsexchecom

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad 7 ME176CX-1A027A
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad 7 ME176CX-1A027A, черен, GPS, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 1GB RAM, 8GB
Flash памет (+microSD), Android 4.4, 375g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91663/7-1778-cm-asus-memo-pad-7-me176cx-1a027a

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad 7 ME176CX-1C024A
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad 7 ME176CX-1C024A, GPS, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash
памет (+microSD), Android 4.4, 375g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91662/7-1778-cm-asus-memo-pad-7-me176cx-1c024a

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
1. з-д за кис.мляко – 80 CZK - 880 EUR
2. месокомбинат – 80 CZK – 880 EUR
3. пекарна – 70 CZK – 770 EUR
4. з-д за шоколад – 70 CZK – 770 EUR
5. склад за санитарни продукти – 80 CZK – 880 EUR
6. склад плод и зеленчук 70 CZK – 770 EUR
7. цех за сандвичи – 75 CZK – 825 EUR
8. ф-ка за пастет – 75 CZK – 825 EUR
9. оранжерии 75 CZK – 825 EUR
10. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
11. Теско, Кауфланд – 80 CZK – 880 EUR
12. камериерки – 75 CZK – 825 EUR
13. сладкарски цех – 80 CZK – 880 EUR
14. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK – 770 EUR
15. птицекланица – 80 CZK – 880 EUR
16. ф-ка за парфюми – 85 CZK – 935 EUR
17. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( 990 – 1300 EUR ),
18. пивоварен з-д "Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK – 990 EUR
19. склад за промишлени стоки 80 CZK – 880 EUR
20. ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK – 825 EUR
21. шивачи/ки – 90 CZK – 950 EUR
22. цех за европалета – 80 CZK – 880 EUR
23. цех за салати – 80 CZK – 880 EUR
24. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
25. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
26. строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK – 1000 – 1400 EUR
27. заварчици на СО2 , аргон , електрод от 110 – 200 CZK – 1000 – 1800 EUR
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28. шлосери – 100 CZK – 1000 EUR
29. ел техници – 120 CZK – 1200 EUR
30. електорокаристи – 90 CZK. и др. – 1000 EUR
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/91661/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Строители и заварчици за Чехия
Строители и заварчици:
Зидари – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Фаянс и теракот - 6 евро/час – 1560 евро/месец
Топлоизолация – 10 евро/кв.м.
ВиК – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Гипсокартон – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Шпакловка – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Арматура – 4.5 евро/час – 1170 евро/месец
Заварчици:
Електродъгово – 5 евро/час – 1300 евро/месец
СО2 – от 5 – 7 евро/час - от 1300 – 1700 евро/месец
Аргон – от 6 до 8 евро/час – от 1560 до 1800 евро/месец
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420777073962, 0877504258
http://obiavidnes.com/obiava/91660/stroiteli-i-zavarchici-za-chehiya

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad 7 ME572C-1G027A
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad 7 ME572C-1G027A, четириядрен Intel Atom™ Z3560 1.83 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет
(+microSD слот), Android 4.4, 269g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91659/7-1778-cm--asus-memo-pad-7-me572c-1g027a

8" (20.32 cm) Asus MeMO Pad 8 ME181C-1A007A
8" (20.32 cm) Asus MeMO Pad 8 ME181C-1A007A, GPS, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD), Android 4.4, 320g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91658/8-2032-cm-asus-memo-pad-8-me181c-1a007a

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/91657/30-50-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/91656/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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7.85" (19.93 cm) Lenovo MIIX3-8 (80JB0017BK)
7.85" (19.93 cm) Lenovo MIIX3-8 (80JB0017BK), четириядрен Intel Atom Z3735F 1.33/1.83 GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет
(+microSD), Windows® 8.1, 375g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91655/785-1993-cm-lenovo-miix3-8-80jb0017bk

Privileg BE-IJA100C
Privileg BE-IJA100C, цветна водоустойчива камера, 1000TV Line, oбектив вграден 3.6mm, IR осветеност до 20m
http://obiavidnes.com/obiava/91654/privileg-be-ija100c

Privileg BE-IJA70
Privileg BE-IJA70, цветна водоустойчива камера, 700TV Line, вграден oбектив 3.6mm, IR осветеност до 20m
http://obiavidnes.com/obiava/91653/privileg-be-ija70

Privileg BE-IJC100C
Privileg BE-IJC100C, цветна водоустойчива камера, 1000TV Line, обектив с ръчно приближение от 4mm до 9mm, IR
осветеност до 35m
http://obiavidnes.com/obiava/91652/privileg-be-ijc100c

Privileg BE-IJC70
Privileg BE-IJC70, цветна водоустойчива камера, 700TV Line, обектив с ръчно приближение от 4mm до 9mm, IR
осветеност до 35m
http://obiavidnes.com/obiava/91651/privileg-be-ijc70

Jakarta Motocross Challenge
Jakarta Motocross Challenge, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91650/jakarta-motocross-challenge

Ice Age 4: Continental Drift - Arctic Games
Ice Age 4: Continental Drift - Arctic Games, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91649/ice-age-4-continental-drift---arctic-games

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/91648/3d-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/91647/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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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/91646/3d-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/91645/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Original War
Original War, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91644/original-war

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
http://obiavidnes.com/obiava/91643/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

Forgotten Realms: Demon Stone
Forgotten Realms: Demon Stone, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91642/forgotten-realms-demon-stone

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/91641/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

КОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ НА ШОКОВИ ЦЕНИ НА СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И ОФИС
КОЛЕДНО И НОВОГОДИШНО ПАЗАРУВАНЕ НА СУПЕР НИСКИ
ШОКОВИ ЦЕНИ НА СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И СЕМЕЙСТВО
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** ИЗПОЛЗАВАЙТЕ КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНОТО ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ ЗА ДА
ЗАКУПИТЕ НА СУПЕР НИСКИ ЦЕНИ ПОДАРЪЦИ ЗА СВОИТЕ БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ!
** ПО-ДОЛУ СА ПОСОЧЕНИ САМО НАИМЕНОВАНИЯТА И НАМАЛЕНИТЕ ЦЕНИ НАСТОКИТЕ,
А ЗА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ СЪС СНИМКИ ВИЖ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА www.albo-bg.com
Предлагат се предимно вносни стоки за здраве, дом и семейство на промоционални
супер ниски в пъти шокови цени:
- турмалинов или титанов лечебни колани за кръста- от 72 на 18 лв.;
- турмалинов лечебен колан за кръста с 32 магнита- от 78 на 28 лв.;
- турмалинови лечебни наколенки, 2 броя- от 49 на 19 лв.;
- турмалинова лечебна яка- от 30 на 18 лв.;
- турмалинова превръзка (маска) за очи- от 20 на 9 лв.;
- турмалинов лечебен колан за рамене и гръб- от 58 на 28 лв.;
- кухненско ренде за плодове и зеленчуци (от 10 части)- от 119 на 29 лв.;
- магнитен лечебен колан с 2 подаръка (наколенка и за ръка)- от 129 на 29 лв.;
- силиконова щипка против нощно хъркане- от 28 на 8 лв.;
- откажи пушенето с два златни биомагнита на ухото „Zerosmoke”- от 60 на 38 лв.;
- слухов апарат (130 db) със слушалка като за GSM (Bluetooth)- от 120 на 38 лв.;
- слухов апарат „CYBER SONIC” (50 db), по вид класически тип- от 48 на 18 лв.;
- физиотерапевтичен масажор срещу болоки по тялото тип „Аши”- от 78 на 38 лв.;
- масажиращи акупунктурни лечебни очила- от 68 на 28 лв.;
- мини микромасажор „It acupuncdur” срещу болки по тялото- от 38 на 18 лв.;
- турмалинови биомагнитни лечебни чорапи за диабетно стъпало- от 32 на 18 лв.;
- ултразвукова мини пералня „Евро”, 230 гр., 15W; пере безплатно- от 70 на 39 лв.;
- парочистачка „Стийм Моп Х5” с 2 подаръка за 15-20 лв.- от 249 на 109 лв.;
- магнитен лечебен колан за гърба и кръста с 12 магнита- от 56 на 18 лв.;
- антицелулитен масажор за отслабване “Manipol body”- от 59 на 19 лв.;
- магнитно-титанови гривни за намаляване на високото кръвно- от 59 на 29 лв.;
- отслабни с биомагнити на ухото Nano-slim-САЩ с 14-24 кг. за месец- от 60 на 19 лв.!
- магнитни пръстени за отслабване за палците на краката- от 18 на 6 лв.;
- защитен златен стикер за GSM срещу 99% от излъчванията за тумори- от 60 на 28 лв.;
- ново! ударен (потупващ) лечебен масажор за тяло Nicer Dicer Plus- от 148 на 58 лв.;
- система за избелване на зъби „Whitelight”- САЩ при домашни условия- от 58 на 18 лв.;
- система за 20 000 л. сребърна вода „Dr.Silver 101+” (с 2 подаръка за 15-20 лв.).- 78 лв.;
- уред за премахване на твърда кожа, напукани пети и мазоли „Pedi spin”- от 40 на 18 лв.;
- свари картофи за 4 мин. в микровълнува фурна с „Рotato express” - от 28 на 10 лв.;
- коректор медицински за изправена фигура „Elast” за мъже и жени- от 39 на 19 лв.;
- електронен нашийник с токов удар за дресура на кучета- от 198 на 88 лв.;
- дамски колан за рамената за изправена стройна фигура (стойка)- от 28 на 9 лв.;
- електромагнитен уред за прогонване на хлебарки- от 48 на 28 лв.;
- алармена система срещу кражби в жилища, магазини, офиси и др.- от 60 на 29 лв.
- радар-детектор „Super Ka Plus” за радари и 15 вида камери на КАТ- от 168 на 68 лв.;
- уред за изкуствено стареене на спиртни напитки „Експерт-М”с 2 подаръка- 129 лв.;
- машинка на пуканки с размери: 400х230х180 мм и тегло 1,250 кг.- от 98 на 68 лв.;
- ключодържател с фенерче и аларма при свиркане с уста- от 18 на 9 лв.;
- универсален сгъваем нож „Cardsharp” с размери на кредитна карта- от 58 на 12 лв.;
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ със снимки за горепосочените стоки
виж в интернет магазина: www.albo-bg.com
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер ЕВРОПА)
или по куриер на „Еконт Експрес”; за пратки до 1 кг. такса при получаване
от офиса 3,30 лв.+2% от наложения платеж, до адрес 5,30 лв.+2% и получаване на следващия ден, а до селища без офис
такса 6,60 лв.+2% и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
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КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ: 0887/255 692; 02/855 2635; albods@abv.bg
КЛЮЧОВИ ДУМИ: коледно, новогодишно, пазаруване, супер, ниски, конкурентни, шокови, цени, стоки, дом, офис, здраве,
семейство, вносни, в пъти по-ниски
http://obiavidnes.com/obiava/91640/koledno-pazaruvane-na-shokovi-ceni-na-stoki-za-zdrave-dom-i-ofis

КОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ НА ШОКОВИ ЦЕНИ НА СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И ОФИС
КОЛЕДНО И НОВОГОДИШНО ПАЗАРУВАНЕ НА СУПЕР НИСКИ
ШОКОВИ ЦЕНИ НА СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И СЕМЕЙСТВО
** ИЗПОЛЗАВАЙТЕ КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНОТО ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ ЗА ДА
ЗАКУПИТЕ НА СУПЕР НИСКИ ЦЕНИ ПОДАРЪЦИ ЗА СВОИТЕ БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ!
** ПО-ДОЛУ СА ПОСОЧЕНИ САМО НАИМЕНОВАНИЯТА И НАМАЛЕНИТЕ ЦЕНИ НАСТОКИТЕ,
А ЗА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ СЪС СНИМКИ ВИЖ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА www.albo-bg.com
Предлагат се предимно вносни стоки за здраве, дом и семейство на промоционални
супер ниски в пъти шокови цени:
- турмалинов или титанов лечебни колани за кръста- от 72 на 18 лв.;
- турмалинов лечебен колан за кръста с 32 магнита- от 78 на 28 лв.;
- турмалинови лечебни наколенки, 2 броя- от 49 на 19 лв.;
- турмалинова лечебна яка- от 30 на 18 лв.;
- турмалинова превръзка (маска) за очи- от 20 на 9 лв.;
- турмалинов лечебен колан за рамене и гръб- от 58 на 28 лв.;
- кухненско ренде за плодове и зеленчуци (от 10 части)- от 119 на 29 лв.;
- магнитен лечебен колан с 2 подаръка (наколенка и за ръка)- от 129 на 29 лв.;
- силиконова щипка против нощно хъркане- от 28 на 8 лв.;
- откажи пушенето с два златни биомагнита на ухото „Zerosmoke”- от 60 на 38 лв.;
- слухов апарат (130 db) със слушалка като за GSM (Bluetooth)- от 120 на 38 лв.;
- слухов апарат „CYBER SONIC” (50 db), по вид класически тип- от 48 на 18 лв.;
- физиотерапевтичен масажор срещу болоки по тялото тип „Аши”- от 78 на 38 лв.;
- масажиращи акупунктурни лечебни очила- от 68 на 28 лв.;
- мини микромасажор „It acupuncdur” срещу болки по тялото- от 38 на 18 лв.;
- турмалинови биомагнитни лечебни чорапи за диабетно стъпало- от 32 на 18 лв.;
- ултразвукова мини пералня „Евро”, 230 гр., 15W; пере безплатно- от 70 на 39 лв.;
- парочистачка „Стийм Моп Х5” с 2 подаръка за 15-20 лв.- от 249 на 109 лв.;
- магнитен лечебен колан за гърба и кръста с 12 магнита- от 56 на 18 лв.;
- антицелулитен масажор за отслабване “Manipol body”- от 59 на 19 лв.;
- магнитно-титанови гривни за намаляване на високото кръвно- от 59 на 29 лв.;
- отслабни с биомагнити на ухото Nano-slim-САЩ с 14-24 кг. за месец- от 60 на 19 лв.!
- магнитни пръстени за отслабване за палците на краката- от 18 на 6 лв.;
- защитен златен стикер за GSM срещу 99% от излъчванията за тумори- от 60 на 28 лв.;
- ново! ударен (потупващ) лечебен масажор за тяло Nicer Dicer Plus- от 148 на 58 лв.;
- система за избелване на зъби „Whitelight”- САЩ при домашни условия- от 58 на 18 лв.;
- система за 20 000 л. сребърна вода „Dr.Silver 101+” (с 2 подаръка за 15-20 лв.).- 78 лв.;
- уред за премахване на твърда кожа, напукани пети и мазоли „Pedi spin”- от 40 на 18 лв.;
- свари картофи за 4 мин. в микровълнува фурна с „Рotato express” - от 28 на 10 лв.;
- коректор медицински за изправена фигура „Elast” за мъже и жени- от 39 на 19 лв.;
- електронен нашийник с токов удар за дресура на кучета- от 198 на 88 лв.;
- дамски колан за рамената за изправена стройна фигура (стойка)- от 28 на 9 лв.;
- електромагнитен уред за прогонване на хлебарки- от 48 на 28 лв.;
- алармена система срещу кражби в жилища, магазини, офиси и др.- от 60 на 29 лв.
- радар-детектор „Super Ka Plus” за радари и 15 вида камери на КАТ- от 168 на 68 лв.;
- уред за изкуствено стареене на спиртни напитки „Експерт-М”с 2 подаръка- 129 лв.;
- машинка на пуканки с размери: 400х230х180 мм и тегло 1,250 кг.- от 98 на 68 лв.;
- ключодържател с фенерче и аларма при свиркане с уста- от 18 на 9 лв.;
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- универсален сгъваем нож „Cardsharp” с размери на кредитна карта- от 58 на 12 лв.;
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ със снимки за горепосочените стоки
виж в интернет магазина: www.albo-bg.com
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер ЕВРОПА)
или по куриер на „Еконт Експрес”; за пратки до 1 кг. такса при получаване
от офиса 3,30 лв.+2% от наложения платеж, до адрес 5,30 лв.+2% и получаване на следващия ден, а до селища без офис
такса 6,60 лв.+2% и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ: 0887/255 692; 02/855 2635; albods@abv.bg
КЛЮЧОВИ ДУМИ: коледно, новогодишно, пазаруване, супер, ниски, конкурентни, шокови, цени, стоки, дом, офис, здраве,
семейство, вносни, в пъти по-ниски
http://obiavidnes.com/obiava/91639/koledno-pazaruvane-na-shokovi-ceni-na-stoki-za-zdrave-dom-i-ofis

Gooka: The Mistery of Janatris
Gooka: The Mistery of Janatris, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91638/gooka-the-mistery-of-janatris

Ben 10: Galactic Racing
Ben 10: Galactic Racing, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91637/ben-10-galactic-racing

Jules Verne: Journey to the moon
Jules Verne: Journey to the moon, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91636/jules-verne-journey-to-the-moon

Football Crazy
Football Crazy, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91635/football-crazy

Jazz & Faust
Jazz & Faust, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91634/jazz--faust

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91633/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

MARCH!: Offworld Recon
MARCH!: Offworld Recon, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91632/march-offworld-recon
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91631/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Paradise Cracked
Paradise Cracked, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91630/paradise-cracked

Ускорени курсове и уроци за МАТУРА
Ускорени курсове и индивидуално обучение за МАТУРА – БЕЛ, история, философия, математика, химия, биология,
география, английски, немски, френски, испански език; 50 часа по 60 мин. за работа в малка група; подробно преподаване
на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни матури в допълнително време; удобни офиси в центъра на
града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 450лв за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91629/uskoreni-kursove-i-uroci-za-matura

Ускорени курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, философия, математика,
химия, биология, география, английски, немски, френски, испански език; 70 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни КС изпита в допълнително време; удобни
офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 550лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91628/uskoreni-kursove-i-uroci-za-kandidat-studenti

Ускорени курсове и уроци за 7 клас
Ускорени курсове и индивидуално обучение по БЕЛ и математика за НВО седмокласници – 50 часа по 60 мин. за работа в
малка група; подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни изпита по формата на НВО
в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 400лв. за работа в курс
(изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91627/uskoreni-kursove-i-uroci-za-7-klas

Ускорени курсове и уроци по ЖУРНАЛИСТИКА
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91626/uskoreni-kursove-i-uroci-po-jurnalistika

Картаген
Картаген, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91625/kartagen

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
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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/91624/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/91623/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina
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Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/91622/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.
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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 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/91621/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Келтски крале
Келтски крале, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91620/keltski-krale

КОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ НА ШОКОВИ ЦЕНИ НА СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И ОФИС
КОЛЕДНО И НОВОГОДИШНО ПАЗАРУВАНЕ НА СУПЕР НИСКИ
ШОКОВИ ЦЕНИ НА СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И СЕМЕЙСТВО
** ИЗПОЛЗАВАЙТЕ КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНОТО ШОКОВО НАМАЛЕНИЕ ЗА ДА
ЗАКУПИТЕ НА СУПЕР НИСКИ ЦЕНИ ПОДАРЪЦИ ЗА СВОИТЕ БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ!
** ПО-ДОЛУ СА ПОСОЧЕНИ САМО НАИМЕНОВАНИЯТА И НАМАЛЕНИТЕ ЦЕНИ НАСТОКИТЕ,
А ЗА ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ СЪС СНИМКИ ВИЖ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА www.albo-bg.com
Предлагат се предимно вносни стоки за здраве, дом и семейство на промоционални
супер ниски в пъти шокови цени:
- турмалинов или титанов лечебни колани за кръста- от 72 на 18 лв.;
- турмалинов лечебен колан за кръста с 32 магнита- от 78 на 28 лв.;
- турмалинови лечебни наколенки, 2 броя- от 49 на 19 лв.;
- турмалинова лечебна яка- от 30 на 18 лв.;
- турмалинова превръзка (маска) за очи- от 20 на 9 лв.;
- турмалинов лечебен колан за рамене и гръб- от 58 на 28 лв.;
- кухненско ренде за плодове и зеленчуци (от 10 части)- от 119 на 29 лв.;
- магнитен лечебен колан с 2 подаръка (наколенка и за ръка)- от 129 на 29 лв.;
- силиконова щипка против нощно хъркане- от 28 на 8 лв.;
- откажи пушенето с два златни биомагнита на ухото „Zerosmoke”- от 60 на 38 лв.;
- слухов апарат (130 db) със слушалка като за GSM (Bluetooth)- от 120 на 38 лв.;
- слухов апарат „CYBER SONIC” (50 db), по вид класически тип- от 48 на 18 лв.;
- физиотерапевтичен масажор срещу болоки по тялото тип „Аши”- от 78 на 38 лв.;
- масажиращи акупунктурни лечебни очила- от 68 на 28 лв.;
- мини микромасажор „It acupuncdur” срещу болки по тялото- от 38 на 18 лв.;
- турмалинови биомагнитни лечебни чорапи за диабетно стъпало- от 32 на 18 лв.;
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- ултразвукова мини пералня „Евро”, 230 гр., 15W; пере безплатно- от 70 на 39 лв.;
- парочистачка „Стийм Моп Х5” с 2 подаръка за 15-20 лв.- от 249 на 109 лв.;
- магнитен лечебен колан за гърба и кръста с 12 магнита- от 56 на 18 лв.;
- антицелулитен масажор за отслабване “Manipol body”- от 59 на 19 лв.;
- магнитно-титанови гривни за намаляване на високото кръвно- от 59 на 29 лв.;
- отслабни с биомагнити на ухото Nano-slim-САЩ с 14-24 кг. за месец- от 60 на 19 лв.!
- магнитни пръстени за отслабване за палците на краката- от 18 на 6 лв.;
- защитен златен стикер за GSM срещу 99% от излъчванията за тумори- от 60 на 28 лв.;
- ново! ударен (потупващ) лечебен масажор за тяло Nicer Dicer Plus- от 148 на 58 лв.;
- система за избелване на зъби „Whitelight”- САЩ при домашни условия- от 58 на 18 лв.;
- система за 20 000 л. сребърна вода „Dr.Silver 101+” (с 2 подаръка за 15-20 лв.).- 78 лв.;
- уред за премахване на твърда кожа, напукани пети и мазоли „Pedi spin”- от 40 на 18 лв.;
- свари картофи за 4 мин. в микровълнува фурна с „Рotato express” - от 28 на 10 лв.;
- коректор медицински за изправена фигура „Elast” за мъже и жени- от 39 на 19 лв.;
- електронен нашийник с токов удар за дресура на кучета- от 198 на 88 лв.;
- дамски колан за рамената за изправена стройна фигура (стойка)- от 28 на 9 лв.;
- електромагнитен уред за прогонване на хлебарки- от 48 на 28 лв.;
- алармена система срещу кражби в жилища, магазини, офиси и др.- от 60 на 29 лв.
- радар-детектор „Super Ka Plus” за радари и 15 вида камери на КАТ- от 168 на 68 лв.;
- уред за изкуствено стареене на спиртни напитки „Експерт-М”с 2 подаръка- 129 лв.;
- машинка на пуканки с размери: 400х230х180 мм и тегло 1,250 кг.- от 98 на 68 лв.;
- ключодържател с фенерче и аларма при свиркане с уста- от 18 на 9 лв.;
- универсален сгъваем нож „Cardsharp” с размери на кредитна карта- от 58 на 12 лв.;
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ със снимки за горепосочените стоки
виж в интернет магазина: www.albo-bg.com
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер ЕВРОПА)
или по куриер на „Еконт Експрес”; за пратки до 1 кг. такса при получаване
от офиса 3,30 лв.+2% от наложения платеж, до адрес 5,30 лв.+2% и получаване на следващия ден, а до селища без офис
такса 6,60 лв.+2% и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ: 0887/255 692; 02/855 2635; albods@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91619/koledno-pazaruvane-na-shokovi-ceni-na-stoki-za-zdrave-dom-i-ofis

Lucas Classic Line: The Dig
Lucas Classic Line: The Dig, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91618/lucas-classic-line-the-dig

Outlaws
Outlaws, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91617/outlaws

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/91616/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

The Jungle Book: Groove Party
The Jungle Book: Groove Party, за PC
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http://obiavidnes.com/obiava/91610/the-jungle-book-groove-party

Tigger's Honey Hunt
Tigger's Honey Hunt, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91609/tiggers-honey-hunt

Solaris 104
Solaris 104, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91608/solaris-104

Space Rangers
Space Rangers, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91607/space-rangers

Steamland
Steamland, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91606/steamland

The Black Mirror
The Black Mirror, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91605/the-black-mirror

Wanted Guns
Wanted Guns, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91604/wanted-guns

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60969/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61160/tovarni-prevozi
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Marvel Trading Card Game
Marvel Trading Card Game, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91603/marvel-trading-card-game

Star Wars: Force Commander
Star Wars: Force Commander, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91602/star-wars-force-commander

Total War: Attila + Preorder Bonus - PRE-ORDER
Total War: Attila + Preorder Bonus - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91601/total-war-attila--preorder-bonus---pre-order

Total War: Attila Special Editon - PRE-ORDER
Total War: Attila Special Editon - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91600/total-war-attila-special-editon---pre-order

LENOVO A606 (52415)
LENOVO A606 (52415), черен, 5.0" (12.7 cm) екран, четириядрен Cortex-A7 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSD слот),
Android v4.4.2, 170g, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/91599/lenovo-a606-52415

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91598/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

Фотография - Архитектурна хармония
Фотография върху дърво –размери 30/20 см.
Качествена авторска фотография отпечатана върху дърво.
Интересен и изненадващ подарък.
За получаване на крайния резултат много от етапите са ръчни. Така всяка фотография върху дърво е уникална,
неповторима и има свой собствен чар. Чудесни за интериора в дома и офиса.
Ако искате да направите изненадващ подарък, разгледайте внимателно.
http://obiavidnes.com/obiava/91597/fotografiya---arhitekturna-harmoniya

Керамика
Керамична фигура Ангелче. Размери 14 см.
http://obiavidnes.com/obiava/91596/keramika

Фотография в/у дърво - Париж, айфеловата кула
Фотография върху дърво –размери 30/20 см.
Качествена авторска фотография отпечатана върху дърво.
Интересен и изненадващ подарък.
За получаване на крайния резултат много от етапите са ръчни. Така всяка фотография върху дърво е уникална,
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неповторима и има свой собствен чар. Чудесни за интериора в дома и офиса.
Ако искате да направите изненадващ подарък, разгледайте внимателно.
http://obiavidnes.com/obiava/91595/fotografiya-vu-dyrvo---parij-ayfelovata-kula

100% Ефективно отслабване с Липовон директно от производителя Lipovon Ltd
Изцяло НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ за лесно и бързо отслабване. Вече не трябва да се чудите и да си задавате въпроса „как
да отслабнем”, защото отговорите на въпроса за качественото и бързо отслабване се крият в нашия напълно натурален
и безвреден продукт.
За поръчки: http://www.lipovon-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91594/100-efektivno-otslabvane-s-lipovon-direktno-ot-proizvoditelya-lipovon-ltd

Lenovo Smartphone Vibe X2 (P0RM001WRO)
Lenovo Smartphone Vibe X2 (P0RM001WRO), червен, поддържа 2 SIM карти, 5" (12.7 cm), осемядрен MediaTek 6595m 2.0
GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет, Android 4.4 (Kitkat). 120g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91593/lenovo-smartphone-vibe-x2-p0rm001wro

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/91592/elektrovydici

Време е за подаръци
Заеми за празниците до 3000 лв.
Желаем Ви много здраве и късмет!!
http://obiavidnes.com/obiava/91591/vreme-e-za-podaryci

NOKIA Lumia 730
NOKIA Lumia 730, бял, поддържа 2 sim карти, 4.7" (11.94 cm) екран, четириядрен Snapdragon 400 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB
памет (+microSD слот), Windows Phone 8.1, 130.4g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91590/nokia-lumia-730

Душ кабини за баня Варна на достъпни цени
Фирма Голдън Глас Варна Паравани за баня, предлага душ кабини, паравани на ниски цени. Стъклени врати и стъкларски
услуги . Душ кабини,паравани,стъклени врати. гр. Варна ул.Парижка Комуна 42 тел: 052 913 644 / 0899 12 82 32
http://obiavidnes.com/obiava/91589/dush-kabini-za-banya-varna--na-dostypni-ceni

NOKIA Lumia 730
NOKIA Lumia 730, сив, поддържа 2 sim карти, 4.7" (11.94 cm) екран, четириядрен Snapdragon 400 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB
памет (+microSD слот), Windows Phone 8.1, 130.4g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91588/nokia-lumia-730

NOKIA Lumia 735
NOKIA Lumia 735, бял, 4.7" (11.94 cm) екран, четириядрен Snapdragon 400 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSD слот),
Windows Phone 8.1, 130.4g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91587/nokia-lumia-735

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/91586/30-50-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/91585/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Loc /Лок от Amway Home - Универсален Екологично чист почистващ препарат 1л. - 17 лв.
Loc /Лок от Amway Home - Универсален Екологично чист почистващ препарат 1л.
L.O.C. - Американски Почистващ препарат Концентрат 1 литър.
Всичките му съставки са на природна основа и не замърсяват околната среда.
С него може да се почистват: стъкло, порцелан, дърво, керамика, плочки, подове, автомобили, машини, боядисани
повърхности и други. Препоръчва се употребата му при пране на бели тъкани и на материи с трайни багрила.
Почиства петна от дрехите. Изчиства налепите и по самата перална машина. Ползва се и в машини за миене на съдове, и
за измиване на хладилници, фризери, аквариуми.
В същото време е толкова деликатен, че се ползва и за измиване на ръцете, като не уврежда, а подхранва кожата.
Ползва се и като тор за подхранване на растения. Разтваря се в студена и в топла вода и се отмива напълно.
Употреба: За всекидневно почистване на бани и тоалетни - разтвор 1:8 (ЛОК към водата.
- За боядисани повърхности и подове - в 5 л. вода се поставят 1-3 чаени лъжички ЛОК
- За хладилници и фризери - в 5 л вода 2-3 чаени лъжички ЛОК
- За отстраняване на петна от кръв, химикал и др. - поставя се от концентрата върху петното, оставя се да попие и се
изпира
- За измиване на плодове и зеленчуци - разтвор 1:8
- Като шампоан за кучета и котки
- За измиване на аквариуми - в 5 л. вода се разтварят 5 чаени лъжички ЛОК, аквариумът се измива и се изплаква Loc за
тоалетни три пъти обилно с вода
- За подхранване на растения - 1-2 лъжички ЛОК в 5 л. и се поливат веднъж месечно
- За отстраняване неприятен мирис от краката - след измиването стъпалата се подсушават и намазват с концентрат
ЛОК като с крем.
Цени Amway Home :
Loc / Лок Универсал Концентрат 1л. - 17 лв.
Loc за баня 500 мл. – 12 лв.
Loc за душ кабини 500 мл. - 12 лв.
Loc за кухня – 500 мл. – 12 лв.
Loc за стъкло - 500 мл - 8 лв.
Loc за тоалетни 750 мл. – 12 лв.
Loc паста за метал 200 мл. - 10 лв.
Гел за фурни 500 мл. - 22 лв.
Zoom 1 л. - 22 лв.
Паста за хром 500 мл. - 12 лв.
Продукт: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=65_67
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Dish Drops
Диш Дропс Веро 1 л. – 15 лв.
Dish Drops 60 табл. - 31 лв.
1 таблетка – 0.55 лв.
Дish Drops Телче - 3 лв.
Флакон дозатор 1:1 до 1:8 – 2.5 лв.
Универсална Помпа дозатор – 3 лв.
Цялата гама от продукти на Amway !
Иванка Пенева 0899 942 557
http://megashop-bg.info/
http://www.megashop-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91584/loc-lok-ot-amway-home---universalen-ekologichno-chist-pochistvasht-preparat-1l---17

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
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Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91583/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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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ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91582/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

NOKIA Lumia 735
NOKIA Lumia 735, сив, 4.7" (11.94 cm) екран, четириядрен Snapdragon 400 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSD слот),
Windows Phone 8.1, 130.4g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91581/nokia-lumia-735

NOKIA Lumia 830
NOKIA Lumia 830, бял, 5" (12.7cm) екран, четириядрен Snapdragon 400 1.2GHz, 1GB RAM, 16GB (+microSD слот), Windows
Phone 8.1, 150g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91580/nokia-lumia-830

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
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Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91579/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Car Rentals Bulgaria
Car Rentals Bulgaria is established in the beginning of 2003. Through all these years the Company has improved its position in the
rent-a-car market due to its loyalty, safety, sympathy and efficiency. Our mission is to find the best solution for you in order to
arrange your dream holiday.
http://obiavidnes.com/obiava/91578/car-rentals-bulgaria

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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. 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/91577/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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 :

Страница 31/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.12.2014

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. 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/91576/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/91575/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 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
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 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/91574/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi
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СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ ЦЕНИ НА ИНТЕРИОРНИ И БЛИНДИРАНИ ВРАТИ!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
Варна, бул. Цар Освободител 189
Тел : 052/992 555
Офис: 0899/69 1001
e-mail: vrativarna@gmail.com
www.vrati-varna.com
facebook.com/vrativarna
http://obiavidnes.com/obiava/91573/specialni-zimni-ceni-na-interiorni-i-blindirani-vrati

Вулканични камъни 20 бр с подгряващ куфар-235лв
Вулканични камъни
Вулканични камъни 20 бр с подгряващ куфар-235лв
Вулканични камъни 16 бр с подгряваща торба-189лв
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/91572/vulkanichni-kamyni--20-br-s-podgryavasht-kufar-235lv

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
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Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91571/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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
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
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
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на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91570/masajna-kushetka-msg-pro-2

Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
ХИТ на СВЕТОВНИЯ ПАЗАР ЗА ДЕТСКИ и ТИНЕЙДЖЪРСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ !!!
Нека Вашето дете бъде сред първите !
Преодолейте гравитацията !
Идеален подарък за Вашето дете ! Автомобилчето се движи с еднакъв успех по вертикални стени,
стъкла, огледала и всичко друго, за което се сетите
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/91569/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/91568/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
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-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/91567/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

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
http://obiavidnes.com/obiava/91566/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

NOKIA Lumia 830
NOKIA Lumia 830, черен, 5" (12.7cm) екран, четириядрен Snapdragon 400 1.2GHz, 1GB RAM, 16GB (+microSD слот),
Windows Phone 8.1, 150g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91565/nokia-lumia-830

Блиндирани входни врати
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Порта Нова на бул.
Шести септември 225 в Пловдив. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/91564/blindirani-vhodni-vrati

256GB A-Data Premier 2280 SP900
256GB A-Data Premier 2280 SP900, M.2 SATA 6Gb/s 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/91563/256gb-a-data-premier-2280-sp900

Преводи и легализация на 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.
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/91562/prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ 15-24 кг.

за 30 дни!

Нанотехнологията Nano Slim съчетава традиционната китайска медицина чрез въздействие на акупунктурните точки
на ухото.
Двете магнитчета се поставят в горната част на ухото.(първият на лицевата част, а вторият зад ухото). Те са с
диаметър 7 мм и тегло 1 гр. и се притеглят взаимно и задържат на ухото.
, Средно се отслабва 10-15 кг. за месец и максимално до 24 кг. Един курс за отслабване е 1-2 месеца.
Биомагнитите се носят максимум до 6 ч. дневно: желателно е сутрин 1 час, 2 ч. през деня и 3 ч. вечер, като през
нощта се свалят.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/vJawPTfSUjY
Произход: САЩ. Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (до супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91561/otslabni-s-biomagniti-na-uhoto-nano-slim--sasht-15-24-kg-za-30-dninanotehn

ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ **от 40 на 19 лв.!
ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ 15-24 кг.

за 30 дни!

Нанотехнологията Nano Slim съчетава традиционната китайска медицина чрез въздействие на акупунктурните точки
на ухото.
Двете магнитчета се поставят в горната част на ухото.(първият на лицевата част, а вторият зад ухото). Те са с
диаметър 7 мм и тегло 1 гр. и се притеглят взаимно и задържат на ухото.
, Средно се отслабва 10-15 кг. за месец и максимално до 24 кг. Един курс за отслабване е 1-2 месеца.
Биомагнитите се носят максимум до 6 ч. дневно: желателно е сутрин 1 час, 2 ч. през деня и 3 ч. вечер, като през
нощта се свалят.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/vJawPTfSUjY
Произход: САЩ. Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (до супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
Намаление на куриерската такса -20%!
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КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91560/otslabni-s-biomagniti-na-uhoto-nano-slim--sasht-ot-40-na-19-lv

256GB A-Data SP600
256GB A-Data SP600, SATA 6Gb/s 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/91559/256gb-a-data-sp600

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/91558/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91557/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

512GB A-Data Premier Pro SP900
512GB A-Data Premier Pro SP900, SATA 6Gb/s 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/91556/512gb-a-data-premier-pro-sp900

400GB INTEL P3700 Series
400GB INTEL P3700 Series, PCIe Gen3, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/91555/400gb-intel-p3700-series

480GB INTEL 530 Series
480GB INTEL 530 Series, SATA 6Gb/s 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/91554/480gb-intel-530-series
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512MB
512MB, SDRAM, 133MHz, SODIMM
http://obiavidnes.com/obiava/91553/512mb-sdram-133mhz-sodimm

2.1 Fenda F&D A110
2.1 Fenda F&D A110, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/91552/21-fenda-fd-a110

2.1 Fenda F&D A520U
2.1 Fenda F&D A520U, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/91551/21-fenda-fd-a520u

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Консултации, навременна подкрепа , помощ и съдействие..
Имате съмнения относно половинката си ?! С наша помощ ще разсеем или ще потвърдим вашите съмнения.
Предлагаме професионализъм, коректност и дискретност
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение, разследване, издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации, доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
Събиране на сведения за семейното състояние (гражданско положение) .
Събиране на информация, материали, доказателства за граждански и наказателни дела .
24 часа наши екипи патрулират, снимков и видео материал .
http://obiavidnes.com/obiava/91550/24-chasa-detektivski-uslugi--izneveri--nablyudenie

2.1 Fenda F&D F203U
2.1 Fenda F&D F203U, черни, USB F203U
http://obiavidnes.com/obiava/91549/21-fenda-fd-f203u

CANON MVX450 Camera
CANON MVX450 Camera, 1.33MP, 2.7" (6.8 cm), MMC, SD, USB
http://obiavidnes.com/obiava/91548/canon-mvx450-camera

iON Cool iCAM S1000
iON Cool iCAM S1000, 16MP, 2.4" (6.1 cm) TFT, micro SD слот, Mini USB, за подводни снимки
http://obiavidnes.com/obiava/91547/ion-cool-icam-s1000

продавам нареждащо навиващо намотаващо подаващо устройство
продавам нареждащо навиващо намотаващо подаващо устройство за макари шпули тел въже конци кабел българско
производство състояние нови степени на регулиране на оборотите местонахождение град габрово 0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/91546/prodavam-narejdashto-navivashto-namotavashto-podavashto-ustroystvo

Xerox WorkCentre 7120 2nd BTR Assembly/ 200K prints - P№ 008R13086
Xerox WorkCentre 7120 2nd BTR Assembly/ 200K prints - P№ 008R13086
http://obiavidnes.com/obiava/91545/xerox-workcentre-7120-2nd-btr-assembly-200k-prints---p-008r13086
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Shark Tale
Shark Tale, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91544/shark-tale

Chicken Little
Chicken Little, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91543/chicken-little

Heaven & Hell
Heaven & Hell, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91542/heaven--hell

Онлайн магазин за бижута www.bijutagerdan.com
Онлайн магазин за бижута www.bijutagerdan.com , продаваме златни и сребърни бижута, бижута с покритие от
благородни метали /позлатени и посребрени бижута/, бижута от бижутерски сплави и материали, бижута от
медицинска стомана, бижута от стъкло, бижута от естествени камъни , минерали и кристали, бижута от кожа, плат
и дърво, мъжки бижута, часовници и аксесоари.Предлаганите колиета, гривни, пръстени, обеци, комплекти и медальони.
Очакваме Ви, в нашия онлайн магазин www.bijutagerdan.com
http://obiavidnes.com/obiava/91541/onlayn-magazin-za-bijuta-wwwbijutagerdancom

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/91540/30-50-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/91539/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

102 Dalmatians
102 Dalmatians, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91538/102-dalmatians

Набираме работници
Предлагаме законна и дългосрочна работа в Чехия , търсим сериозни и отговорни хора можещи да работят в екип, добро
възнаграждение,
трудов
договор,
квартира,
осигуровки,
седмичен
аванс
до
заплата.Свободни
позиций:1Месокомбинат-900-950евро заплата, 2Пекарна-900 евро3.Складови работници-800-900евро4, шоколадова ф-ка
850-900 евро5.Лаковна(само мъже)750-900евро6.Електрокаристи-1100-1200евро7.Складове на Пени, Кауфланд,
Теско(мъже до 48 г)950евро8.фабрика за парфюми(жендо 55)850 евро 9.Строители майстори1200-1500евро 10.Общи
работници строителство-900 евро 11.шлосери-1000 евро 12.заварчик(електрожен, СО, аргон)1000-1500 евро13.цех за
пакетаж-750-850 евро14.Склад за млечни продукти-700-850 евро15.Птицекланица 750-850 евро 16.Склад за зеленчуци 750
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евро 17.склад за авточасти 750-850 евро и др.
http://obiavidnes.com/obiava/91537/nabirame-rabotnici

набираме складови работници и електрокаристи
Набор на складови работници до 40 г. за работа в складови бази на
веригета магазини на Кауфланд, Теско, Пени маркет в Чехия.10 часов
работен ден 6 дена в седмицата заплата 900-950 евро -подсигурена
квартира, трудов договор, осигуровки.Набор на електрокаристи до 48 г. за
Чехия заплата 1100 евро, подсигурена квартира , трудов договор,
осигуровки.
http://obiavidnes.com/obiava/91536/nabirame-skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi

Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!Раз
Частен Детектив Иван Иванов притежава дългогодишен професионален опит,
предлага детективски услуги за частни лица и фирми.
- Изневяра и развод - разследване
- Издирва лица
- Справки
- Корпоративно и фирмено проучване
- Биографични данни - адрес и месторабота
- Открива биологични родственици
- Наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение - алкохол, хазарт, наркотици
- Технически контрол - аудио-, видео- и сателитно наблюдение
Разполага с високо-технологично оборудване!
- информационна киберсигурност
- съдействие при сделки с имоти - проверка
Основната цел е: Бързина, коректност, качество и достоверност на събраната информация и най-вече пълна
Дискретност!
"Не забравяйте - онзи, който владее информацията, контролира ситуацията!"
тел: 0888400413 или 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91535/chasten-detektiv--predlaga-diskretni-uslugirazkrivane-na-izneveri

Разкрива изневери-Детективска Агенция Инкогнито-София
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91534/razkriva-izneveri-detektivska-agenciya-inkognito-sofiya

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/91533/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

Brother Bear
Brother Bear, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91532/brother-bear

Buzz Lightyear Of Star Command
Buzz Lightyear Of Star Command, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91531/buzz-lightyear-of-star-command

Cinderella Doll's House
Cinderella Doll's House, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91530/cinderella-dolls-house

светеща боя за Коледа
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/91529/sveteshta-boya-za-koleda
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Cinderella Royal Wedding
Cinderella Royal Wedding, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91528/cinderella-royal-wedding

Magic Artist Studio
Magic Artist Studio, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91527/magic-artist-studio

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/91526/30-50-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/91525/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЧЕХИЯ РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ КОМИСИОН
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за бирена
фабрика,шоколадова
фабрика,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,пекарна,пералня,печатница,завод
за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,склад за хранителни продукти,склад за плодове,склад за перилни препарати и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строитело всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. Работи се с Договор по Чешкото законодателство и стажа се признава в България.Език не е
задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на
възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/91524/chehiya-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision

Mickey Saves The Day
Mickey Saves The Day, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91523/mickey-saves-the-day

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
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офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91522/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91521/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

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
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91520/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91519/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

входни и интериорни врати
Предлагаме Ви висококачествени входни и интериорни врати на ниски цени,които могат да се съчетаят отлично във
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Вашия дом,офис или хотел.При нас качеството не е за сметка на цената!
http://obiavidnes.com/obiava/91518/vhodni-i-interiorni-vrati

Party Time With Winnie the Pooh
Party Time With Winnie the Pooh, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91517/party-time-with-winnie-the-pooh

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/91516/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Френски език - курсове и индивидуални уроци
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/91515/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

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/91514/ispanski-ezik---kursove-i-uroci
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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.
- 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/91513/italianski-ezik---kursove-i-individualni-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/91512/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Ремонти от професионалисти - работим по немски
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД извършва полагане на гипсова и варова вътрешна мазилка с турбозол, подови машинни замазки,
шлайфан бетон,машинно боядисване,шпакловка,декоративни мазилки,външна топлоизолация, саниране и укрепване на
стари сгради с торкрет мазилка. Разполагаме със собствени машини монофазни и трифазни, турбозоли за
замазка,професионални машини Грако за боядисване,фасадно рамково скеле.. Фирмата залага на висококачествени
материали съобразени с изискванията и очакванията на нашите клиенти и гарантира желания краен резултат.
Предлагаме неангажиращ безплатен оглед и консултации на обекта. Работим в цялата страна. ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ
ДА СТЕ ДОВОЛНИ!
http://obiavidnes.com/obiava/91511/remonti-ot-profesionalisti---rabotim-po-nemski

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 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
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,

Страница 46/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.12.2014

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. 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/91510/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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
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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 . 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/91509/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 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
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 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/91508/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. 0878 467 429
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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. 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/91507/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

The Lion King: Operation Pridelands
The Lion King: Operation Pridelands, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91506/the-lion-king-operation-pridelands

Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/91505/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane
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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/91504/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Интернет магазин за калъфи
Заповядайте в магазинът където ще намерите най-привлекателните кейсове за вашият телефон! В сайтът ни на адрес
www.Sim.bg ще намерите калъфи за всички телефони.
http://obiavidnes.com/obiava/91503/internet-magazin-za-kalyfi

Вълшебни Кралства
Вълшебни Кралства, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91502/vylshebni-kralstva

Частен детектив - Детективска агенция - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
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страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/91501/chasten-detektiv---detektivska-agenciya---0885350440

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
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Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91500/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91499/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Tzar: The Burden of the Crown - Цар: Тежестта на короната
Tzar: The Burden of the Crown - Цар: Тежестта на короната, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91498/tzar-the-burden-of-the-crown---car-tejestta-na-koronata

Full Throttle
Full Throttle, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91497/full-throttle

Lara Croft And The Temple Of Osiris Gold Edition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
Lara Croft And The Temple Of Osiris Gold Edition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91496/lara-croft-and-the-temple-of-osiris-gold-edition--pre-order-bonus---pre-order

7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-750-1761
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7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-750-1761, четириядрен Intel Atom Z3735G 1.33/1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет
(+microSD), Android 4.4 (KitKat), 320g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91495/7-1778-cm-acer-iconia-b1-750-1761

Power Rangers: Super Legends
Power Rangers: Super Legends, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91494/power-rangers-super-legends

Winnie The Pooh
Winnie The Pooh, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91493/winnie-the-pooh

Житената питка
Житената питка, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91492/jitenata-pitka

Age of Conan: Hyborian Adventures
Age of Conan: Hyborian Adventures, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91491/age-of-conan-hyborian-adventures

Broken Sword 1&2
Broken Sword 1&2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91490/broken-sword-12

ТермодизайнТотал - отопление, водопровод, климатизация
Термодизайнтотал ООД е на българския пазар от 1994 година. Занимава се с търговия с материали и съоръжения
подходящи за водопровод, отопление, соларни системи, климатизация и много други. Компанията търгува с италиански
пелетни горелки и котли на твърдо гориво с марката Ferroli. thermodesigntotal.com е сайтът на фирмата, в който ще
намерите повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/91489/termodizayntotal---otoplenie-vodoprovod-klimatizaciya

Sam & Max
Sam & Max, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91488/sam--max

Stranglehold
Stranglehold, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91487/stranglehold

The Witcher 3: Wild Hunt Collectors Edition - PRE-ORDER
The Witcher 3: Wild Hunt Collectors Edition - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91486/the-witcher-3-wild-hunt-collectors-edition---pre-order

The Witcher 3: Wild Hunt Day 1 Edition - PRE-ORDER
The Witcher 3: Wild Hunt Day 1 Edition - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91485/the-witcher-3-wild-hunt-day-1-edition---pre-order
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Hoyle Casino Games 2004
Hoyle Casino Games 2004, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91484/hoyle-casino-games-2004

Писменка
Писменка, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91483/pismenka

Lost
Lost, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91482/lost-za-pc

Детективск
Частна детективска агенция Фокс-разследване!
Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и ЕС!
Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи.
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни:адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/91481/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-tyrgovishteshumen-varna

Простатен стимулатор - 29лв. от SexOutlet.bg
Sexoutlet.bg предлага висококачествени играчки за жени и мъже над 18+ с аутлет цени и бонус изненади към всяка онлайн
поръчка! СЕГА - Простатен стимулатор за 29лв. от SexOutlet.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91480/prostaten-stimulator---29lv-ot-sexoutletbg

84" (213.36 cm)
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84" (213.36 cm), LG 84UB980V, 4K, Ultra HD LED TV, 4x HDMI, 3x USB, Wi-Fi, 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/91479/84-21336-cm

Секс играчки за жени и мъже над 18+
Секс играчки за жени и мъже над 18+ години, безкомпромисно качество с аутлет цени - sexoutlet.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91478/seks-igrachki-za-jeni-i-myje-nad-18

ПВЦ ламперия с цени от производител
ПВЦ ламперия с цени от производител, гаранция от 30 години за индустриално качество, размери по поръчка, доставка и
монтаж на място!
http://obiavidnes.com/obiava/91477/pvc-lamperiya-s-ceni-ot-proizvoditel

Радиатори с ADAX термостат
Търсите ли откъде да закупите печки с ADAX термостат? Ние можем да ви предложим най-добрите цени на норвежки
конвекторни радиатори - само на адрес www.gaudi-ds.com!
http://obiavidnes.com/obiava/91476/radiatori-s-adax-termostat

Външни батерии - Power Bank
В нашият електронен магазин на адрес www.Sim.bg ще намерите богат избор на външни батерии Power Bank. Те варират
в цени от 39 до 449 лв в зависимост от големината на заряда.
http://obiavidnes.com/obiava/91475/vynshni-baterii---power-bank

Масажна кушетка MSG-PRO
Масажна кушетка MSG-PRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж "MSG-PRO" Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,розов и оранжев
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)
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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
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91474/masajna-kushetka-msg-pro

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
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
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/91473/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервен Килим "Килимче"
Имате студен под и Ви мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите
разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
http://obiavidnes.com/obiava/91472/infracherveno-topleshto-kilimche

ОТОПЛИТЕЛНИ КАРТИНИ С ИНФРАЧЕРВЕНО НАГРЯВАНЕ
ОТОПЛИТЕЛНИ КАРТИНИ С ИНФРАЧЕРВЕНО НАГРЯВАНЕ

Красиви, практични и икономични отоплителни картини, излъчващи здравословна инфрачервена топлина.
Разход на електричество на отоплителна инфрачервена картина: 400 вата на час (около 0.10 лв. на час) - колкото 4
осветителни крушки по 100 W!
Инфрачервените нагреватели тип "Картина" са ново поколение отоплителни уреди със здравословно въздействие върху
човешкото тяло. "Отоплителната картина" преставлява фолио с вградена висококачествена карбонова нишка,
разработено с цел икономично и ефективно отопление.
Когато топлината прониква в тялото, инфрачервените вълни нагряват тъканите и мускулите с дълбочина до 4
милиметра. Усещането е подобно на това, когато сме седнали в тиха вечер на залез слънце, което приятно ни затопля.
Инфрачервената топлина подобрява кръвообръщението и метаболизма.
http://obiavidnes.com/obiava/91471/otoplitelni-kartini-s-infracherveno-nagryavane

LG Video Call Camera AN-VC500
LG Video Call Camera AN-VC500, 2 MPix, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/91470/lg-video-call-camera-an-vc500

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.

Страница 58/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.12.2014

Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/91469/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Gigabyte GSmart Akta A4
Gigabyte GSmart Akta A4, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) екран, осемядрен 1.4GHz. 1GB RAM, 8GB eMMC
(+microSD слот), Android 4.4, 142g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91468/gigabyte-gsmart-akta-a4

Промоция на Интериорни врати от Каракашев
Фирма Каракашев и Син предлага на своите клиенти отстъпка от 5% на всички интериорни врати! Възползвайте се
сега!
За Поръчки:
http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91467/promociya-na-interiorni-vrati-ot-karakashev

Промоционални цени на всички решетки!
Всички оферти са с 5% отстъпка до края на годината. Направете един невероятен подарък за вашия дом или офис!
За Поръчки:
http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91466/promocionalni-ceni-na-vsichki-reshetki

Само сега метални врати на много изгодни цени
Фирмата предлага много изгодна оферта на всички наши врати. Само сега до края на годината всички наши врати са с
5% намаление.
За Поръчки:
http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91465/samo-sega-metalni-vrati-na-mnogo-izgodni-ceni

Промоция - блиндирани врати на изгодни цени
Промоцията включва отстъпка от 5 % на всички наши блиндирани врати, метални врати, врати за мазета, метални
решетки, пощенски кутии до края на годината. Очакваме Ви.
За Поръчки:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91464/promociya---blindirani-vrati-na-izgodni-ceni

Метални врати от най-висок клас!
Само сега до края на годината всички наши продукти с 5% отстъпка. Възползвайте се от тази невероятна промоция
За Поръчки:
http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91463/metalni-vrati-ot-nay-visok-klas

Ускорени курсове и уроци по ЖУРНАЛИСТИКА
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
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подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91462/uskoreni-kursove-i-uroci-po-jurnalistika

Ускорени курсове и уроци за 7 клас
Ускорени курсове и индивидуално обучение по БЕЛ и математика за НВО седмокласници – 50 часа по 60 мин. за работа в
малка група; подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни изпита по формата на НВО
в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 400лв. за работа в курс
(изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91461/uskoreni-kursove-i-uroci-za-7-klas

LG L50 (D213N) Sporty
LG L50 (D213N) Sporty, бял, GPS, 4" (10.16 cm) екран, двуядрен MT6572 1.3GHz, 512 MB RAM, 4GB eMMC (+microSD слот),
Android 4.4, 140g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91460/lg-l50-d213n-sporty

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
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Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91459/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ **от 40 на 19 лв.!
НОВ ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ 15-24 кг.

за 30 дни!

** ПАТЕНТОВАНА УНИКАЛНА НАНОТЕХНОЛОГИЯ НА САЩ
РАЗРАБОТВАНА И ВНЕДРЯВАНА 10 г.!
** ДВА СРЕБЪРНИ БИОМАГНИТА ПО 1 гр. И ф7 мм СЕ ПОСТАВЯТ
НА УХОТО И СЕ ОТСЛАБВА 10, 20 ДО 50 ПЪТИ ПОВЕЧЕ В
СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННИТЕ КОНСЕРВАТИВНИ МЕТОДИ!
Няма време за изморителни фитнес упражнения, а диетите не дават желаните резултати?
Вие сте отчаяни и не знаете как можете да отслабнете бързо и лесно, без специални диети, изморителни упражнения
и други усилия?
Революционната нанотехнология Nano Slim съчетава традиционната китайска медицина чрез въздействие на
магнитните вълни на акупунктурните точки на ухото. Разработена е в САЩ в продължение на 10 г. от много учени и
специалисти.
Патентованата уникална нанотехнология се състои в това, че мозъкът отделя хормони, които спомагат за изгаряне
на мазнините и намаляване на апетита.
Биомагнитите спомогнат за постигане на така желаната хармония, красота и здраве! Двете магнитчета се
поставят в горната част на ушната мида (първият магнит се поставя на лицевата част на ухото, а вторият зад ухотовиж снимката). Двете сребърни магнитчета с диаметър 7 мм и тегло 1 гр. се притеглят взаимно и плътно се
задържат на ухото.
Средно се отслабва 10-15 кг. за месец и максимално до 24 кг. за 30 дни. Продължителността на един курс за
отслабване е 1-2 месеца в зависимост от желаните резултати.
ПРЕДИМСТВА:

Страница 61/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.12.2014

- намалява апетита и увеличава метаболизма;
- премахва излишните килограми;
- забавя процеса на стареене, освежава и тонизира;
- укрепва имунната система и изгаря мазнините
Биомагнитите се носят максимум до 6 ч. дневно: желателно е сутрин 1 час, 2 часа през деня и 3 ч. вечер, като през
нощта се свалят, тъй като по време на сън мозъкът не е активен, и е безполезно тяхното ползване.
Трудно е да се повярва, но за месец може да се отслабне до 24 кг. Няма такава диета, с която да се постигнат подобни
резултати. И още ... Не трябва да се забравя, че това е уникална нанотехнология тествана, патентована и доказала се
от милиони хора, които са я ползвали успешно, засега само в САЩ и Русия и сега за първи път и у нас.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/vJawPTfSUjY
http://youtu.be/xc1Dt9m0Rau
Противопоказания: биомагнитите не трябва да се ползват от бременни и кърмещи жени, хора с кардиостимулатори,
диабетици на инстулин и хора със сърдечни заболявания.
При ползване на биомагнитите ако през първите 20 мин. се получи дискомфорт се свалят и повторно се поставят не
по-рано от 2 часа.
Произход: САЩ. Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,70 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0876/702 828; 02/855 2635;
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91458/otslabni-s-biomagniti-na-uhoto-nano-slim--sasht-ot-40-na-19-lv

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91457/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ **от 40 на 19 лв.!
НОВ ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ 15-24 кг.
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** ПАТЕНТОВАНА УНИКАЛНА НАНОТЕХНОЛОГИЯ НА САЩ
РАЗРАБОТВАНА И ВНЕДРЯВАНА 10 г.!
** ДВА СРЕБЪРНИ БИОМАГНИТА ПО 1 гр. И ф7 мм СЕ ПОСТАВЯТ
НА УХОТО И СЕ ОТСЛАБВА 10, 20 ДО 50 ПЪТИ ПОВЕЧЕ В
СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННИТЕ КОНСЕРВАТИВНИ МЕТОДИ!
Няма време за изморителни фитнес упражнения, а диетите не дават желаните резултати?
Вие сте отчаяни и не знаете как можете да отслабнете бързо и лесно, без специални диети, изморителни упражнения
и други усилия?
Революционната нанотехнология Nano Slim съчетава традиционната китайска медицина чрез въздействие на
магнитните вълни на акупунктурните точки на ухото. Разработена е в САЩ в продължение на 10 г. от много учени и
специалисти.
Патентованата уникална нанотехнология се състои в това, че мозъкът отделя хормони, които спомагат за изгаряне
на мазнините и намаляване на апетита.
Биомагнитите спомогнат за постигане на така желаната хармония, красота и здраве! Двете магнитчета се
поставят в горната част на ушната мида (първият магнит се поставя на лицевата част на ухото, а вторият зад ухотовиж снимката). Двете сребърни магнитчета с диаметър 7 мм и тегло 1 гр. се притеглят взаимно и плътно се
задържат на ухото.
Средно се отслабва 10-15 кг. за месец и максимално до 24 кг. за 30 дни. Продължителността на един курс за
отслабване е 1-2 месеца в зависимост от желаните резултати.
ПРЕДИМСТВА:
- намалява апетита и увеличава метаболизма;
- премахва излишните килограми;
- забавя процеса на стареене, освежава и тонизира;
- укрепва имунната система и изгаря мазнините
Биомагнитите се носят максимум до 6 ч. дневно: желателно е сутрин 1 час, 2 часа през деня и 3 ч. вечер, като през
нощта се свалят, тъй като по време на сън мозъкът не е активен, и е безполезно тяхното ползване.
Трудно е да се повярва, но за месец може да се отслабне до 24 кг. Няма такава диета, с която да се постигнат подобни
резултати. И още ... Не трябва да се забравя, че това е уникална нанотехнология тествана, патентована и доказала се
от милиони хора, които са я ползвали успешно, засега само в САЩ и Русия и сега за първи път и у нас.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/vJawPTfSUjY
http://youtu.be/xc1Dt9m0Rau
Противопоказания: биомагнитите не трябва да се ползват от бременни и кърмещи жени, хора с кардиостимулатори,
диабетици на инстулин и хора със сърдечни заболявания.
При ползване на биомагнитите ако през първите 20 мин. се получи дискомфорт се свалят и повторно се поставят не
по-рано от 2 часа.
Произход: САЩ. Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,70 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0876/702 828; 02/855 2635;
albods@abv.bg
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ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91456/otslabni-s-biomagniti-na-uhoto-nano-slim--sasht-ot-40-na-19-lv

Ускорени курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, философия, математика,
химия, биология, география, английски, немски, френски, испански език; 70 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни КС изпита в допълнително време; удобни
офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 550лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91455/uskoreni-kursove-i-uroci-za-kandidat-studenti

Ускорени курсове и уроци за МАТУРА
Ускорени курсове и индивидуално обучение за МАТУРА – БЕЛ, история, философия, математика, химия, биология,
география, английски, немски, френски, испански език; 50 часа по 60 мин. за работа в малка група; подробно преподаване
на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни матури в допълнително време; удобни офиси в центъра на
града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 450лв за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91454/uskoreni-kursove-i-uroci-za-matura

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
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съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91453/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

ПРОДАЖБА на ФИРМИ
PRETOR GROUP-ПРОДАЖБА НА ФИРМИ Сделки с търговски предприятия........!!!
Оказваме съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД ТЗ.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ ТЗ.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
PRETOR GROUP-тел.0892 91 87 97
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ПРОДАЖБА на ФИРМИ
PRETOR GROUP-ПРОДАЖБА НА ФИРМИ Сделки с търговски предприятия........!!!
Оказваме съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД ТЗ.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ ТЗ.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
PRETOR GROUP-тел.0892 91 87 97
http://obiavidnes.com/obiava/91451/prodajba-na-firmi

LG L50 (D213N) Sporty
LG L50 (D213N) Sporty, черен, GPS, 4" (10.16 cm) екран, двуядрен MT6572 1.3GHz, 512 MB RAM, 4GB eMMC (+microSD
слот), Android 4.4, 140g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91450/lg-l50-d213n-sporty

Компресор и генератор Atlas Copco Xas 67ddg под наем
Благодарение на дизеловият двигател Kubota D905 и D1105 с три цилиндъра и дизеловият двигател Deutz 2011 с два или
три цилиндъра, Серията 7 представлява най-надеждния източник на сгъстен въздух за захранване на пневматични
инструменти, като пневматични чукове, бормашини, гайковерти, шлайфмашини и пневматични съоръжения и
приложения, за които се изискват високи налягания, като пясъкоструйно почистване или изпитване на тръби. Налични са
и версии с вграден генератор от 6,5 или 12 kVA предназначен за заваряване, осветление, отопление, пускане в действие на
съоръжения на обекти и захранване на електрически инструменти.
Atlas Copco portable air compressor
Technical specifications: XAS 67 Dd
Engine Deutz
Drive engine/Engine model F3M 2011
Cil/Turbo/intercooler: 3
Cooling system Oil
Installed engine power (kW/Hp) 32,5 Kw
Speed range (rpm) 2400
Oil capacity engine (Ltr) x
Fuel tank capacity (Ltr) 80
Operational data:
Volume flow (m3/min) 3,7
Operating pressure (bar) 7
Operating pressure range (bar) 7
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http://obiavidnes.com/obiava/91449/kompresor-i-generator-atlas-copco-xas-67ddg-pod-naem

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91448/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
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дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91447/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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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ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91446/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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
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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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91445/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ **от 40 на 19 лв.!
НОВ ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ 15-24 кг.
** ПАТЕНТОВАНА УНИКАЛНА НАНОТЕХНОЛОГИЯ НА САЩ
РАЗРАБОТВАНА И ВНЕДРЯВАНА 10 г.!
** ДВА СРЕБЪРНИ БИОМАГНИТА ПО 1 гр. И ф7 мм СЕ ПОСТАВЯТ
НА УХОТО И СЕ ОТСЛАБВА 10, 20 ДО 50 ПЪТИ ПОВЕЧЕ В
СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННИТЕ КОНСЕРВАТИВНИ МЕТОДИ!
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Няма време за изморителни фитнес упражнения, а диетите не дават желаните резултати?
Вие сте отчаяни и не знаете как можете да отслабнете бързо и лесно, без специални диети, изморителни упражнения
и други усилия?
Революционната нанотехнология Nano Slim съчетава традиционната китайска медицина чрез въздействие на
магнитните вълни на акупунктурните точки на ухото. Разработена е в САЩ в продължение на 10 г. от много учени и
специалисти.
Патентованата уникална нанотехнология се състои в това, че мозъкът отделя хормони, които спомагат за изгаряне
на мазнините и намаляване на апетита.
Биомагнитите спомогнат за постигане на така желаната хармония, красота и здраве! Двете магнитчета се
поставят в горната част на ушната мида (първият магнит се поставя на лицевата част на ухото, а вторият зад ухотовиж снимката). Двете сребърни магнитчета с диаметър 7 мм и тегло 1 гр. се притеглят взаимно и плътно се
задържат на ухото.
Средно се отслабва 10-15 кг. за месец и максимално до 24 кг. за 30 дни. Продължителността на един курс за
отслабване е 1-2 месеца в зависимост от желаните резултати.
ПРЕДИМСТВА:
- намалява апетита и увеличава метаболизма;
- премахва излишните килограми;
- забавя процеса на стареене, освежава и тонизира;
- укрепва имунната система и изгаря мазнините
Биомагнитите се носят максимум до 6 ч. дневно: желателно е сутрин 1 час, 2 часа през деня и 3 ч. вечер, като през
нощта се свалят, тъй като по време на сън мозъкът не е активен, и е безполезно тяхното ползване.
Трудно е да се повярва, но за месец може да се отслабне до 24 кг. Няма такава диета, с която да се постигнат подобни
резултати. И още ... Не трябва да се забравя, че това е уникална нанотехнология тествана, патентована и доказала се
от милиони хора, които са я ползвали успешно, засега само в САЩ и Русия и сега за първи път и у нас.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/vJawPTfSUjY
http://youtu.be/xc1Dt9m0Rau
Противопоказания: биомагнитите не трябва да се ползват от бременни и кърмещи жени, хора с кардиостимулатори,
диабетици на инстулин и хора със сърдечни заболявания.
При ползване на биомагнитите ако през първите 20 мин. се получи дискомфорт се свалят и повторно се поставят не
по-рано от 2 часа.
Произход: САЩ. Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,70 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0876/702 828; 02/855 2635;
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91444/otslabni-s-biomagniti-na-uhoto-nano-slim--sasht-ot-40-na-19-lv
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ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ................
PRETOR GROUP-ПРОДАЖБА НА ФИРМИ Сделки с търговски предприятия........!!!
Оказваме съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД ТЗ.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ ТЗ.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
PRETOR GROUP-тел.0892 91 87 97
http://obiavidnes.com/obiava/91443/pokupko---prodajba-na-firmi

ПРОДАЖБА на ФИРМИ................
PRETOR GROUP-ПРОДАЖБА НА ФИРМИ Сделки с търговски предприятия........!!!
Оказваме съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД ТЗ.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ ТЗ.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
PRETOR GROUP-тел.0892 91 87 97
http://obiavidnes.com/obiava/91442/prodajba-na-firmi

LG L Fino D290N
LG L Fino D290N, бял, GPS, 4.5" (11.43 cm) екран, двуядрен ARM Cortex A7 1.2 GHz, 1GB RAM, 4GB eMMC (+microSD слот),
Android 4.4, 142g, 2г. гаранция
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Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 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/91440/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
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Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 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/91439/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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. 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/91438/frenski-ezik---individualno-obuchenie

240GB Transcend JetDrive 500
240GB Transcend JetDrive 500, за Macbook AIR/Macbook Pro, с възможност за ползване като външен
http://obiavidnes.com/obiava/91437/240gb-transcend-jetdrive-500

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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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/91436/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции
:камериерки, 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 .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 .Телефон за контакт: 0896598261 0877731392
http://obiavidnes.com/obiava/91435/rabota-v-chehiya

480GB Transcend JetDrive 520
480GB Transcend JetDrive 520, за Macbook, с възможност за ползване като външен
http://obiavidnes.com/obiava/91434/480gb-transcend-jetdrive-520

ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ **от 40 на 19 лв.!
НОВ ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ 15-24 кг.

за 30 дни!

** ПАТЕНТОВАНА УНИКАЛНА НАНОТЕХНОЛОГИЯ НА САЩ
РАЗРАБОТВАНА И ВНЕДРЯВАНА 10 г.!
** ДВА СРЕБЪРНИ БИОМАГНИТА ПО 1 гр. И ф7 мм СЕ ПОСТАВЯТ
НА УХОТО И СЕ ОТСЛАБВА 10, 20 ДО 50 ПЪТИ ПОВЕЧЕ В
СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННИТЕ КОНСЕРВАТИВНИ МЕТОДИ!
Няма време за изморителни фитнес упражнения, а диетите не дават желаните резултати?
Вие сте отчаяни и не знаете как можете да отслабнете бързо и лесно, без специални диети, изморителни упражнения
и други усилия?
Революционната нанотехнология Nano Slim съчетава традиционната китайска медицина чрез въздействие на
магнитните вълни на акупунктурните точки на ухото. Разработена е в САЩ в продължение на 10 г. от много учени и
специалисти.
Патентованата уникална нанотехнология се състои в това, че мозъкът отделя хормони, които спомагат за изгаряне
на мазнините и намаляване на апетита.
Биомагнитите спомогнат за постигане на така желаната хармония, красота и здраве! Двете магнитчета се
поставят в горната част на ушната мида (първият магнит се поставя на лицевата част на ухото, а вторият зад ухотовиж снимката). Двете сребърни магнитчета с диаметър 7 мм и тегло 1 гр. се притеглят взаимно и плътно се
задържат на ухото.
Средно се отслабва 10-15 кг. за месец и максимално до 24 кг. за 30 дни. Продължителността на един курс за
отслабване е 1-2 месеца в зависимост от желаните резултати.
ПРЕДИМСТВА:
- намалява апетита и увеличава метаболизма;
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- премахва излишните килограми;
- забавя процеса на стареене, освежава и тонизира;
- укрепва имунната система и изгаря мазнините
Биомагнитите се носят максимум до 6 ч. дневно: желателно е сутрин 1 час, 2 часа през деня и 3 ч. вечер, като през
нощта се свалят, тъй като по време на сън мозъкът не е активен, и е безполезно тяхното ползване.
Трудно е да се повярва, но за месец може да се отслабне до 24 кг. Няма такава диета, с която да се постигнат подобни
резултати. И още ... Не трябва да се забравя, че това е уникална нанотехнология тествана, патентована и доказала се
от милиони хора, които са я ползвали успешно, засега само в САЩ и Русия и сега за първи път и у нас.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/vJawPTfSUjY
http://youtu.be/xc1Dt9m0Rau
Противопоказания: биомагнитите не трябва да се ползват от бременни и кърмещи жени, хора с кардиостимулатори,
диабетици на инстулин и хора със сърдечни заболявания.
При ползване на биомагнитите ако през първите 20 мин. се получи дискомфорт се свалят и повторно се поставят не
по-рано от 2 часа.
Произход: САЩ. Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,70 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0876/702 828; 02/855 2635;
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91433/otslabni-s-biomagniti-na-uhoto-nano-slim--sasht-ot-40-na-19-lv

Бързи преводи, легализация на 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.
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/91432/byrzi-prevodi-legalizaciya-na-dokumenti

10.1" (25.65 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 10 (20C1002BBM)
10.1" (25.65 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 10 (20C1002BBM), 3G, четириядрен Intel Atom Z3795 1.59/2.39 GHz, 4GB RAM, 64GB
Flash памет (+microSD), Windows 8.1, 570g, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/91431/101-2565-cm-lenovo-thinkpad-tablet-10-20c1002bbm

8.3" (21.08 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 8 (20BN0036BM)
8.3" (21.08 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 8 (20BN0036BM), 4G, четириядрен Intel Atom Z3795 1.59/2.39 GHz, 4GB RAM, 128GB
Flash памет (+microSD), Windows 8.1 Pro, 439g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91430/83-2108-cm-lenovo-thinkpad-tablet-8-20bn0036bm

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91429/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91428/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

8.3" (21.08 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 8 (20BN003BBM)
8.3" (21.08 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 8 (20BN003BBM), 3G, четириядрен Intel Atom Z3795 1.59/2.39 GHz, 4GB RAM, 64GB
Flash памет (+microSD), Windows 8.1 Pro, 439g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91427/83-2108-cm-lenovo-thinkpad-tablet-8-20bn003bbm

MSI P45C Neo-FIR
MSI P45C Neo-FIR, P45, LGA775, DDR3 & DDR2, PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA RAID 0,1,5,10, 1394, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/14269/msi_p45c_neofir

Martian Gothic
Martian Gothic, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91426/martian-gothic

Planet of the Apes
Planet of the Apes, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91425/planet-of-the-apes

The Sum of All Fears
The Sum of All Fears, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91424/the-sum-of-all-fears

Counter-Strike 1: Anthology
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Counter-Strike 1: Anthology, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91423/counter-strike-1-anthology

Champion Board Games
Champion Board Games, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91422/champion-board-games

Demon Lisher
Demon Lisher, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91421/demon-lisher

Elite Heli Squad
Elite Heli Squad, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91420/elite-heli-squad

GoClever Aerodisplay
GoClever Aerodisplay, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/91419/goclever-aerodisplay

GoClever Aerodisplay
GoClever Aerodisplay, HDMI, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/91418/goclever-aerodisplay

40"(101.60 cm) Samsung UE40H5030
40"(101.60 cm) Samsung UE40H5030, FULL HD LED TV, 100Hz, DVB-T/C, 2xHDMI, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/91417/4010160-cm-samsung--ue40h5030

Търся заем, при взаимно изгодни условия...
[За цялата страна/свят]
Търси се заем с висока степен на спешност и при много изгодни условия (доходност, обезпечения, възможност за
реинвестиране занапред в проекта ...) за заемодателя.
Оптималният размер на кредита е 25 хиляди британски паунда или тяхната равностойност в евро/лева, но и заеми с
различен размер ще бъдат разгледани, ако предложението е добронамерено и с желание за истинско партньорство..
По-подробна информация ще получат само тези, които се свъжат и/или срещнат с мен в града в който живея.
Комуникацията на този етап ще се осъществява чрез електронната поща, по-късно можете да получите мобилния ми
номер и името на града в който живея, за допълнителен контакт.
Прекомерно колебливите, мнителни и/или стиснати да не си правят труда да пишат, ако са наясно, че не смятат да ми
дадат заем или да дойдат в града в който живея за най-подробна информация! Нека не си губим времето взаимно!
Благодаря!
Ако изложеното досега Ви заинтригува, изпратете запитване!
http://obiavidnes.com/obiava/91416/tyrsya-zaem-pri-vzaimno-izgodni-usloviya

48"(121.92 cm) Samsung UE48H5030
48"(121.92 cm) Samsung UE48H5030, Full HD LED TV, 100Hz, DVB-T/C, HDMI, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/91415/4812192-cm-samsung-ue48h5030

Преместване на дома, офиси, пиана, каси
Преместване на дома, офиси, пиана, каси Товаро разтоварни услуги, Бързо, лесно и удобно пренасяне с Хамали Транспорт
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на атрактивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91414/premestvane-na-doma-ofisi-piana-kasi

Хамали Студенти
Хамали Студенти, Пренос на дома, офиси, складове, магазини, товарене и разтоварване, транспортни услуги София,
страната.
http://obiavidnes.com/obiava/91413/hamali-studenti

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91412/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Хамалски услуги от Хамали София
Хамалски услуги от Хамали София, Преместване на Офиси, Жилища, Пиана, Каси, превоз, приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91411/hamalski-uslugi-ot-hamali-sofiya

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне, Товаро разтоварни услуги, Хамалски услуги и хамали Цени 10
лв./час, Превоз 50 лв./курс. Кашони, Продажба на Кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/91410/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj

Чистене на мазета, тавани, дворове
Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели от
жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/91409/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove

Къртене, Кърти, чисти, извозва
Къртене, Кърти, чисти, извозва, комплексни и качествени къртачни услуги с дългогодишен опит в София.
http://obiavidnes.com/obiava/91408/kyrtene-kyrti-chisti-izvozva

Транспортни услуги в София и страната
Транспортни услуги в София и страната, Транспорт до 2 тона с падащ борд, обем 15 кубика, Палетна количка,
Транспорт Цени - 25 лева на час в София или 40 - 50 лева на курс, в страната - 0,60 лв./км. в зависимост от
дестинацията, заплаща се в двете посоки, времето през което се товари и разтоварва не се заплаща.
Товарен превоз на мебели, багаж, машини, палета, каси, пиана, медицинска апаратура, техника, строителни материали,
осигурени хамали.
http://obiavidnes.com/obiava/91407/transportni-uslugi-v-sofiya-i-stranata

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, Преместване и превоз на приемливи цени, дългогодишен опит, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/91406/prenasyane-na-piana-royali

Преместване на дома, офиси
Преместване на дома, офиси, транспортни услуги и пренасяне с опитни хамали на ниски цени по всяко време.
http://obiavidnes.com/obiava/91405/premestvane-na-doma-ofisi
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Пренасяне на мебели, багаж
Пренасяне на мебели, багаж с Хамали Перфект София, професионални хамали и хамалски услуги на достъпни цени,
точност, коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/91404/prenasyane-na-mebeli-bagaj

Изхвърляне, почистване, извозване на строителни отпадъци, мебели
Изхвърляне, почистване, извозване на строителни отпадъци, мебели, битови боклуци и други Чистене на мазета, тавани,
дворове, жилища, гаражи.
http://obiavidnes.com/obiava/91403/izhvyrlyane-pochistvane-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-mebeli

Чистене на мазета
Чистене на мазета, тавани, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони,
храсти, дървета, натоварване на превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/91402/chistene-na-mazeta

Чистене на тавани
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне
на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/91401/chistene-na-tavani

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели Чистене на мазета, тавани, двор, жилища в София.
http://obiavidnes.com/obiava/91400/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli

Кърти Чисти Извозва
Кърти Чисти Извозва, Къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, стени, демонтира, Професионални къртачни
услуги в София на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91399/kyrti-chisti-izvozva

Преместване на пиано, Пренасяне на рояли
Преместване на пиано, Пренасяне на рояли, По всяко време, евтини цени за събота и неделя.
http://obiavidnes.com/obiava/91398/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royali

Преместване на пиано, роял
Преместване на пиано, роял, Транспорт, Професионално и експресно обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/91397/premestvane-na-piano-royal

Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт
Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли, качествено
обслужване на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91396/profesionalno-prenasyane-na-piana-i-royali-transport

Преместване на каси Пренасяне на сейфове
Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит, коректност, достъпни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91395/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyfove
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Кашони, Продажба на кашони
Кашони, Продажба на кашони, чували и опаковъчни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/91394/kashoni-prodajba-na-kashoni

Хамалски услуги и хамали на ниски цени в София
Хамалски услуги и хамали на ниски цени в София, пренасяне, товарене, разтоварване, транспорт, професионално
обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/91393/hamalski-uslugi-i-hamali-na-niski-ceni-v-sofiya

Преместване на офиси
Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/91392/premestvane-na-ofisi

Преместване на дома
Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/91391/premestvane-na-doma

Хамалски услуги и Хамали в София
Хамалски услуги и Хамали в София, безплатен оглед и оферта за пренасяне на жилища и офиси в удобно за Вас време.
http://obiavidnes.com/obiava/91390/hamalski-uslugi-i-hamali-v-sofiya

Хамалски услуги
Хамалски услуги, пренасяне, де/монтаж, опаковане на мебели и багаж, транспорт в София или страната на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91389/hamalski-uslugi

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91388/premestvane-na-mebeli-bagaj

Транспортни услуги, Товарни превози с падащ борд на ниски цени
Транспортни услуги, Товарни превози с падащ борд на ниски цени в София и страната от 1 до 3 тона, Транспорт на
мебели, багаж, палета, машини, строителни материали Експресно, бързо, удобно.
http://obiavidnes.com/obiava/91387/transportni-uslugi-tovarni-prevozi-s-padasht-bord-na-niski-ceni

Товаро разтоварни услуги
Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване на мебели, багаж, строителни материали, професионално и експресно
обслужване на топ цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91386/tovaro-raztovarni-uslugi

Пренасяне на каси, Преместване на сейфове
Пренасяне на каси, Преместване на сейфове, метални шкафове Специализиран превоз Професионално обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/91385/prenasyane-na-kasi-premestvane-na-seyfove

Пренасяне на машини, Преместване на апаратура
Пренасяне на машини, Преместване на апаратура, медицински апарати, техника, оборудване, опит, превоз.
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http://obiavidnes.com/obiava/91384/prenasyane-na-mashini-premestvane-na-aparatura

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели и ненужни битови боклуци Почистване и изхвърляне от мазета,
тавани, дворове, апартаменти, къщи.
http://obiavidnes.com/obiava/91383/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани, дворове
Почистване на мазета, тавани, дворове, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на
сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/91382/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove

Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели Почистване на битови боклуци от къщи, апартаменти,
мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/91381/izhvyrlyane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения.
http://obiavidnes.com/obiava/91380/prenasyane-na-piana-royali

Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял
Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/91379/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal

Пренасяне на пиана, Преместване на рояли
Пренасяне на пиана, Преместване на рояли, превоз, ниски цени, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/91378/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali

Извозване на строителни отпадъци Изхвърляне на мебели
Извозване на строителни отпадъци Изхвърляне на мебели и битови боклуци в София, околните квартали и села.
http://obiavidnes.com/obiava/91377/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-mebeli

Къртене на бетон, тухла, фаянс в София
Къртене на бетон, тухла, фаянс в София, Кърти Чисти Извозва, качествени къртачни услуги на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91376/kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-v-sofiya

Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги
Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели в София, опаковане на вещи, продажба на
кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/91375/hamali-mastyr-premestvane-i-hamalski-uslugi

Изхвърляне на стари мебели и Извозване
Изхвърляне на стари мебели и Извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/91374/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-i-izvozvane
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Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, дворове, извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели и други боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/91373/pochistvane-na-mazeta-tavani

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/91372/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91371/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Пренасяне на каси, преместване на сейфове
Пренасяне на каси, преместване на сейфове от опитен екип с подходящо оборудване и транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/91370/prenasyane-na-kasi-premestvane-na-seyfove

Чистене на тавани, мазета
Чистене на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битови боклуци, изхвърляне от жилища,
дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/91369/chistene-na-tavani-mazeta

Извозване на стари мебели
Извозване на стари мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци от апартаменти, къщи, дворове, тавани, мазета в
София.
http://obiavidnes.com/obiava/91368/izvozvane-na-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битов боклук с превоз, изхвърля на
депо смет.
http://obiavidnes.com/obiava/91367/pochistvane-na-mazeta-tavani

Чистене на мазета и тавани
Чистене на мазета и тавани Изхвърляне на строителни отпадъци и битови боклуци от дворове, жилища, гаражи на
ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/91366/chistene-na-mazeta-i-tavani

Чистене на мазета, Почистване на тавани
Чистене на мазета, Почистване на тавани, двор, жилища, Извозване на строителни и битови отпадъци на достъпни
цени в София.
http://obiavidnes.com/obiava/91365/chistene-na-mazeta-pochistvane-na-tavani

Пренасяне на пиано, роял
Пренасяне на пиано, роял Преместване и транспорт, опаковане, акордиране, продажби.
http://obiavidnes.com/obiava/91364/prenasyane-na-piano-royal

48"(121.92 cm) Samsung UE48H6410
48"(121.92 cm) Samsung UE48H6410, 3D, Full HD LED TV, 400Hz, DVB-T/C/S2, WiFi, Internet, 2 pcs 3D glasses, HDMI, USB,
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2г.
http://obiavidnes.com/obiava/91363/4812192-cm-samsung-ue48h6410

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/91362/30-50-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/91361/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/91360/detektivski-uslugi-sofiya-plovdiv-pazardjik-stara-zagora-haskovo

Детективски Услуги Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
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справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91359/detektivski-uslugi-detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

55"(139.70 cm) Samsung UE55HU7100
55"(139.70 cm) Samsung UE55HU7100, CURVED 4K, Ultra HD LED TV, 800Hz, DVB-T/C/S2, WiFi, Internet, HDMI, USB 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/91358/5513970-cm-samsung-ue55hu7100

Българските Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91357/bylgarskite-lyupilni-za-lyupene-na-yayca

GoClever QUANTUM 400 + подарък калъф
GoClever QUANTUM 400 + подарък калъф, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4"(10.16 cm), четириядрен Cortex A7
1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (microSD слот), Android 4.2, 112 g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91356/goclever-quantum-400--podaryk-kalyf

GoClever QUANTUM 400 + подарък калъф
GoClever QUANTUM 400 + подарък калъф, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4"(10.16 cm), четириядрен Cortex
A7 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (microSD слот), 2.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.2, 112 g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91355/goclever-quantum-400--podaryk-kalyf

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
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• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91354/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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/91353/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената 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/91352/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
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• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/91351/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/91350/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Ускорени курсове и уроци за МАТУРА
Ускорени курсове и индивидуално обучение за МАТУРА – БЕЛ, история, философия, математика, химия, биология,
география, английски, немски, френски, испански език; 50 часа по 60 мин. за работа в малка група; подробно преподаване
на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни матури в допълнително време; удобни офиси в центъра на
града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 450лв за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91349/uskoreni-kursove-i-uroci-za-matura

Ускорени курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, философия, математика,
химия, биология, география, английски, немски, френски, испански език; 70 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни КС изпита в допълнително време; удобни
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офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 550лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91348/uskoreni-kursove-i-uroci-za-kandidat-studenti

Ускорени курсове и уроци за 7 клас
Ускорени курсове и индивидуално обучение по БЕЛ и математика за НВО седмокласници – 50 часа по 60 мин. за работа в
малка група; подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни изпита по формата на НВО
в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 400лв. за работа в курс
(изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91347/uskoreni-kursove-i-uroci-za-7-klas

Журналистика - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/91346/jurnalistika---uskoreni-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/91345/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

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
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.
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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
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
За повече инф
http://obiavidnes.com/obiava/91344/masajna-kushetka-msg-pro-2

Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
ХИТ на СВЕТОВНИЯ ПАЗАР ЗА ДЕТСКИ и ТИНЕЙДЖЪРСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ !!!
Нека Вашето дете бъде сред първите !
Преодолейте гравитацията !
Идеален подарък за Вашето дете ! Автомобилчето се движи с еднакъв успех по вертикални стени,
стъкла, огледала и всичко друго, за което се сетите
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91343/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -275лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/91342/detoksikator

GoClever QUANTUM 450 + заден протектор
GoClever QUANTUM 450 + заден протектор, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, мулти-тъч IPS 4.5" (11.43 cm) екран,
четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB eMMC (+microSD слот), Android 4.2 , 146g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91341/goclever-quantum-450--zaden-protektor

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ
Строители и заварчици за Чехия :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/91340/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/91339/chehiya---nabira-rabotnici

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
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Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91338/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91337/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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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ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91336/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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
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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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91335/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91334/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-
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ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91333/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

GoClever QUANTUM 450 + подарък калъф
GoClever QUANTUM 450 + подарък калъф, бял, GPS, поддържа 2 sim карти, мулти-тъч IPS 4.5" (11.43 cm) екран,
четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB eMMC (+microSD слот), Android 4.2, 146 g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91332/goclever-quantum-450--podaryk-kalyf

Събиране на разделени двойки и семейства
Извършвам, специални магически ритуали, за Хармонизиране на взаимоотношенията, Събиране на разделени двойки и
семейства
Допълнително описание:
Тя не е просто гадател, а доказал се с времето феномен,който вижда събитията и ги
назовава с имена и дати. Научава за своите свръхвъзможности още на 17 години. Картите Таро стават нейната връзка
със света на окултното. С тяхна помощ гадател и маг Джиляна разкодира предстоящите събития и намира изчезнали
хора и предмети. Диагностигира кармата и тушира негативните влияния.Формира желани събития.Гадател и маг
Джиляна работи и от разстояние Телефон за контакт: 0895 993 773, 0876170929,0886826057 БЕЗ ДОПАЛНИТЕЛНИ
ИМПУЛСИ
http://obiavidnes.com/obiava/91331/sybirane-na-razdeleni-dvoyki-i-semeystva

GoClever QUANTUM 500 + подарък адаптер за TV безжична връзка
GoClever QUANTUM 500 + подарък адаптер за TV безжична връзка, бял, GPS, поддържа 2 sim карти, мулти-тъч IPS 5"
(12.70cm) екран, четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB eMMC (+microSD слот), Android 4.2, 158g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91330/goclever-quantum-500--podaryk-adapter-za-tv-bezjichna-vryzka

GoClever QUANTUM 500 + подарък адаптер за TV безжична връзка
GoClever QUANTUM 500 + подарък адаптер за TV безжична връзка, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, мулти-тъч IPS 5"
(12.70cm) екран, четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB eMMC (+microSD слот), Android 4.2, 158g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91329/goclever-quantum-500--podaryk-adapter-za-tv-bezjichna-vryzka

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-Оказваме съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения...!!!
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
тел.0892 91 87 97 -от всички региони на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/91328/pokupko---prodajba-na-firmi

ПРОДАЖБА на ФИРМИ................
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-Оказваме съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения...!!!
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
тел.0892 91 87 97 -от всички региони на страната.
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http://obiavidnes.com/obiava/91327/prodajba-na-firmi

Черен петък в магазин за врати
Всеки петък- черен петък в магазин за врати „Доорманн” през декември!!! Заповядайте на бул. „Източен” 121 А, за да
получите своите 5 % отстъпка при покупка !!! Ако се нуждаете от интериорни или блиндирани врати с високо качество
на топ цени, сега е моментът да си ги вземете!!! Очакваме ви!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91326/cheren-petyk-v-magazin-za-vrati

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/91325/30-50-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/91324/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Легализация на дипломи, пълномощни и други
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
свидетелства за съдимост, нотариални актове, удостоверения от НАП и НОИ, пълномощни, дипломи, академични
справки, медицински документи, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни посолства в
Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/91323/legalizaciya-na-diplomi-pylnomoshtni-i-drugi

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 ... !!!
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91322/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

GoClever QUANTUM 600 + подарък адаптер за TV безжична връзка
GoClever QUANTUM 600 + подарък адаптер за TV безжична връзка, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24cm),
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четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB eMMC (microSD слот), Android 4.4, 204g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91321/goclever-quantum-600--podaryk-adapter-za-tv-bezjichna-vryzka

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91320/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

Камериерки за ЧЕХИЯ
Спешно набираме жени до 55 години за камериерки за ЧЕХИЯ.
Изисквания: • Извършва почистване и подреждане на хотелските стаи,сервизни помещения и общи помещения-фоайета и
стълбища.
Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:
• ежедневно почиства хотелските стаи,подменя спалното бельо,кърпите и консумативите в сервизните помещения.
• извършва проверка на състоянието на незаетите стаи и апартаменти.
• почиства след провеждани срещи и заседания залите на хотела.
• поддържа чисто камериерското помещение и съоръженията за хигиенизиране.
• изпълнява и други конкретно възложени задачи,присъщи за изпълняваните от него задължения.
Предлагаме:
- Целогодишна заетост
- Възнаграждение-800 евро/месец
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: 0877476311, 0893272143,0886140954.
http://obiavidnes.com/obiava/91319/kamerierki-za-chehiya

128GB Transcend
128GB Transcend, слот M.2, SATA3
http://obiavidnes.com/obiava/91318/128gb-transcend

7" (17.78cm) GoClever INSIGNIA 700 PRO + подарък адаптер за TV безжична връзка
7" (17.78cm) GoClever INSIGNIA 700 PRO + подарък адаптер за TV безжична връзка, двуядрен Intel Atom Z2520 1.20 GHz,
2GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD), Android 4.4, 258g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91317/7-1778cm-goclever-insignia-700-pro--podaryk-adapter-za-tv-bezjichna-vryzka

7" (17.78cm) GoClever TAB QUANTUM 700 + подарък калъф
7" (17.78cm) GoClever TAB QUANTUM 700 + подарък калъф, бял/черен, двуядрен Allwinner A23 1.5GHz, 512MB RAM, 4GB
Flash памет (+microSD), Android 4.4.2, 275g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91316/7-1778cm-goclever-tab-quantum-700--podaryk-kalyf

заем оферта
Имате ли нужда от заем? Вие сте във всяка финансова криза или ви е необходимо средствата да започнат свой собствен
бизнес? Имате ли нужда от заем, за да уреди дълга си или да изплати сметките си или да започнете хубав бизнес? Имате
ли ниска кредитен рейтинг и вие сте констатацията, че е трудно да си набавят капитали заем от местни банки и други
финансови институции? Тук е вашият шанс да получи заем от нашата компания. ние предлагаме кредити на физически
лица за следните цели и повече. Личен заем, бизнес експанзия, стартиране на бизнес, образование, консолидиране на дълг,
Hard парични заеми. Ние предлагаме заем при ниска лихва в размер на 2%. Свържете се с нас днес, чрез имейл
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(greatfuturefinancialservices@gmail.com)
http://obiavidnes.com/obiava/91315/zaem-oferta

7" (17.78cm) GoClever TAB QUANTUM 700 + подарък калъф
7" (17.78cm) GoClever TAB QUANTUM 700 + подарък калъф, бял/черен, двуядрен Allwinner A23 1.5GHz, 512MB RAM, 4GB
Flash памет (+microSD), Android 4.4.2, 275g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91314/7-1778cm-goclever-tab-quantum-700--podaryk-kalyf

Asus RT-N12 D1
Asus RT-N12 D1, 300Mbps, Wireless-N Router, 4x Port 100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/91235/asus-rt-n12-d1

Asus USB-N10 Nano адаптер
Asus USB-N10 Nano адаптер, Wireless-N, 150Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/91234/asus-usb-n10-nano-adapter

Atari Arcade hits
Atari Arcade hits, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91233/atari-arcade-hits

Brain Test 2
Brain Test 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91232/brain-test-2

Xplosiv Combat Mission
Xplosiv Combat Mission, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91231/xplosiv-combat-mission

Who wants to be Millionaire Junior
Who wants to be Millionaire Junior, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91230/who-wants-to-be-millionaire-junior

Starsky and Hutch - Xplosiv
Starsky and Hutch - Xplosiv, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91229/starsky-and-hutch---xplosiv

Dark Fall: Lost Souls
Dark Fall: Lost Souls, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91227/dark-fall-lost-souls

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия , като неквалифициран персонал за следните позиции : з-д за кис.мляко
"Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех за сандвичи,
ф-ка за пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, камериерки, сладкарски цех, лаковна (бояджийски
цех), птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за бисквити, з-д Шкода, пивоварен з-д "Козел" , " Гамбринус " , селско
стопанство и животновъдство. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията. Квалифициран персонал :
строители (широкоспектърен профил), заварчици, медицински сестри ( с минимум 1 международен език ), леяри, електро
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и мотокаристи, ел техници. Заплата от 900 - 1700 евро в зависимост от позицията. Към всички позиции се получава
всяка седмица аванс от 40-60 евро, заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния ( в зависимост от
позицията ) , трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото законодателство поети от работодателя,
които се признават и в България. Осигурена квартира , към някои от позициите е безплатна. Тел: 0877 504 258, 00420
777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/91313/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
1. з-д за кис.мляко – 80 CZK - 880 EUR
2. месокомбинат – 80 CZK – 880 EUR
3. пекарна – 70 CZK – 770 EUR
4. з-д за шоколад – 70 CZK – 770 EUR
5. склад за санитарни продукти – 80 CZK – 880 EUR
6. склад плод и зеленчук 70 CZK – 770 EUR
7. цех за сандвичи – 75 CZK – 825 EUR
8. ф-ка за пастет – 75 CZK – 825 EUR
9. оранжерии 75 CZK – 825 EUR
10. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
11. Теско, Кауфланд – 80 CZK – 880 EUR
12. камериерки – 75 CZK – 825 EUR
13. сладкарски цех – 80 CZK – 880 EUR
14. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK – 770 EUR
15. птицекланица – 80 CZK – 880 EUR
16. ф-ка за парфюми – 85 CZK – 935 EUR
17. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( 990 – 1300 EUR ),
18. пивоварен з-д "Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK – 990 EUR
19. склад за промишлени стоки 80 CZK – 880 EUR
20. ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK – 825 EUR
21. шивачи/ки – 100 CZK – 1100 EUR
22. цех за европалета – 80 CZK – 880 EUR
23. цех за салати – 80 CZK – 880 EUR
24. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
25. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
26. строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK – 1000 – 1400 EUR
27. заварчици на СО2 , аргон , електрод от 110 – 200 CZK – 1000 – 1800 EUR
28. шлосери – 100 CZK – 1000 EUR
29. ел техници – 120 CZK – 1200 EUR
30. електорокаристи – 90 CZK. и др. – 1000 EUR
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 ( към някоя от позициите е безплатна, а на
други се спират по 100 евро с включени консумативи ). Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/91312/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

ЧЕХИЯ НАБИРА ЖЕНИ И СЕМЕСТВА ДО 55 ГОД.
Жени и семейства до 55 год. за производство на багети, салати, сандвичи. Заплащане 75 CZK/час – 825 ЕВРО/месец.
Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство, всяка седмица аванс от 50 евро до заплата, осигурена
квартира и безплатен обяд. Тел: 0877 504 258, 00420 777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/91311/chehiya-nabira-jeni-i-semestva-do-55-god

Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
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- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро . 0893 27 21
83
http://obiavidnes.com/obiava/91310/chehiya---nabira-rabotnici

Чехия - строители и заварчици
Строители и заварчици за Чехия :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/91309/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

Still Life 2
Still Life 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91224/still-life-2

Fallout Tactics
Fallout Tactics, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91223/fallout-tactics

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91308/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
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Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
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+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91307/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателст
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/91306/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto-

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - София
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
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биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91305/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---sofiya

Детективск
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/91304/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-tyrgovishteshumen-varna

Agatha Christie: Death on the Nile
Agatha Christie: Death on the Nile, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91222/agatha-christie-death-on-the-nile

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco. По
време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало – 13.01.2015 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/91303/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 17.01.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/91302/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

The Lost cases of Sherlock Holmes
The Lost cases of Sherlock Holmes, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91221/the-lost-cases-of-sherlock-holmes

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 13.01.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/91301/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

15% коледна отстъпка за преводи и легализация!
Светлите Коледни празници идват с празнични отстъпки – през декември Ви подаряваме 15% коледна отстъпка всеки
ден, за преводи и легализация на документи, без значение на езика и срока за изпълнение.
"АДАПТ БЪЛГАРИЯ" – професионални преводи и експресна легализация на документи
» Професионални преводи от и на 40 езика
» Преводи във всички специализирани насоки и специфични области
» Легализация в МВнР и заверки във всички министерства, институции и консулски представителства
» Приемане на поръчки от цялата страна, без необходимост да напускате Вашето населено място
» Доставка на готовите материали съобразно Вашето желание
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» Форми на разплащане по удобен за Вас начин
» Партньорски отстъпки
ПРЕДЛАГАМЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ: Английски, албански, арабски, арменски,
виетнамски, грузински, гръцки, датски, естонски, иврит, испански, италиански, китайски, латвийски, литовски,
македонски, немски, нидерландски, норвежки, персийски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, словенски,
сръбски, турски, унгарски, украински, фински, фламандски, френски, хинди, хърватски, чешки, шведски, японски
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
ОФИСИ:
Адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 77
Телефони: 02 989 98 67; 0888 888 400
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/91300/15-koledna-otstypka-za-prevodi-i-legalizaciya

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91299/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnostkorektnostprofesionalizy

Българските Инкубатори
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На л%8
http://obiavidnes.com/obiava/91298/bylgarskite-inkubatori

My Make up
My Make up, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91220/my-make-up
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Проблемни кредити, дългове, уреждане пред съдебно изпълнение
Проблемни кредити, дългове, уреждане пред съдебно изпълнение
1. Работа с частни съдебни изпълнители до окончателното разрешаване на проблемния кредит, дълг, вземане;
2. Кредитирането – консултации, информация;
3. Финансова информация и анализиране;
4. Уреждане проблеми с дългове и вземания;
5. Събиране на дългове и вземания;
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. ФИНАНСОВА ПОМОЩ и КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ.
2. КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ РЕФИНАНСИРАНЕ.
3. ИЗКУПУВАНЕ НА ДЪЛГОВЕ. ИЗКУПУВАНЕ ИПОТЕКИ-ПОСРЕДНИЧЕСТВО.
4. ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ – банкови проблеми, проблеми с кредити, проблеми със запори, възбрани, ипотеки, трудови
проблеми, търговски проблеми, проблеми с недвижими имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на
вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми, глоби, наказания, проблеми с администрации и институции –
държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
5. ПОЕМАНЕ ЦЯЛОСТНОТО СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
6. БИЗНЕС СЪВЕТИ И УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА
6. Консултираме кредитополучатели;
7. Консултации за кредити между физически лица;
8. Оценка кредитоспособност;
9. Информация и проучвания във връзка с предлагани финансови услуги – заеми, кредити, рефинансиране;
10. Дейности по финализиране на проблемни кредити, дългове по договори, вземания;
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 0898 82 97 24
http://obiavidnes.com/obiava/91297/problemni-krediti-dylgove-urejdane-pred-sydebno-izpylnenie

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91296/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Virtua Fighter
Virtua Fighter, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91219/virtua-fighter

Rayman M
Rayman M, за PC
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http://obiavidnes.com/obiava/91215/rayman-m

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи
работници широко спектърен профил: Зидаро мазачи , , гипсокартон, фаянс и
теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на
час , топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на
час.10 часов работен ден 6 дена в седмицата.Подсигорена е квартира,
сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/91295/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

свободни работни позиции
Чрез съвместната ни дейност с чешката агенция по заетоста предлагаме следните работни позиции за Чехия за мъже ,
жени , семейства до 50 год.- за работа във фабрика за парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат 900-950евро ,складови работници(мъже и жени)-(850-900евро),шоколадова фабрика-850евро,сладкарски цех-(850-900
)евро,пекарна(850евро),цех за пакетаж(750 до 900 евро), майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500
евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 - 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство (
1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) , складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд
, Теско и Алберт (само мъже до 45 г. 950 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000 евро ) , завод на Кока Кола ( 900
евро)лаковна(750-900eвро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр ( 40 -60 евро )
. Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена квартира ( към
някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/91294/svobodni-rabotni-pozicii

Warlords IV: Heroes of Etheria
Warlords IV: Heroes of Etheria, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91213/warlords-iv-heroes-of-etheria

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91293/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91292/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
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*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/91291/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/91290/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.
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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 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/91289/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/91288/podgotovka-za-matura-na-rodina
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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/91287/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

World Championship Poker 2
World Championship Poker 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91208/world-championship-poker-2

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/91286/3d-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
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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/91285/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91284/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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91283/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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91282/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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91281/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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91280/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Bugs Bunny Lost in Time + Nicktoons Racing (пакет 2в1)
Bugs Bunny Lost in Time + Nicktoons Racing (пакет 2в1), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91205/bugs-bunny-lost-in-time--nicktoons-racing-paket-2v1

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
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настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91279/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

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
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91278/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91277/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91276/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91275/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp
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Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91274/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91273/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91272/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/91271/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91270/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Aussie Video Slots
Aussie Video Slots, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91203/aussie-video-slots

ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ **от 40 на 19 лв.!
НОВ ХИТ! ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС!
ОТСЛАБНИ С БИОМАГНИТИ НА УХОТО „NANO-SLIM”- САЩ 15-24 кг.

за 30 дни!

** ПАТЕНТОВАНА УНИКАЛНА НАНОТЕХНОЛОГИЯ НА САЩ
РАЗРАБОТВАНА И ВНЕДРЯВАНА 10 г.!
** ДВА СРЕБЪРНИ БИОМАГНИТА ПО 1 гр. И ф7 мм СЕ ПОСТАВЯТ
НА УХОТО И СЕ ОТСЛАБВА 10, 20 ДО 50 ПЪТИ ПОВЕЧЕ В
СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННИТЕ КОНСЕРВАТИВНИ МЕТОДИ!
Няма време за изморителни фитнес упражнения, а диетите не дават желаните резултати?
Вие сте отчаяни и не знаете как можете да отслабнете бързо и лесно, без специални диети, изморителни упражнения
и други усилия?
Революционната нанотехнология Nano Slim съчетава традиционната китайска медицина чрез въздействие на
магнитните вълни на акупунктурните точки на ухото. Разработена е в САЩ в продължение на 10 г. от много учени и
специалисти.
Патентованата уникална нанотехнология се състои в това, че мозъкът отделя хормони, които спомагат за изгаряне

Страница 118/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.12.2014

на мазнините и намаляване на апетита.
Биомагнитите спомогнат за постигане на така желаната хармония, красота и здраве! Двете магнитчета се
поставят в горната част на ушната мида (първият магнит се поставя на лицевата част на ухото, а вторият зад ухотовиж снимката). Двете сребърни магнитчета с диаметър 7 мм и тегло 1 гр. се притеглят взаимно и плътно се
задържат на ухото.
Средно се отслабва 10-15 кг. за месец и максимално до 24 кг. за 30 дни. Продължителността на един курс за
отслабване е 1-2 месеца в зависимост от желаните резултати.
ПРЕДИМСТВА:
- намалява апетита и увеличава метаболизма;
- премахва излишните килограми;
- забавя процеса на стареене, освежава и тонизира;
- укрепва имунната система и изгаря мазнините
Биомагнитите се носят максимум до 6 ч. дневно: желателно е сутрин 1 час, 2 часа през деня и 3 ч. вечер, като през
нощта се свалят, тъй като по време на сън мозъкът не е активен, и е безполезно тяхното ползване.
Трудно е да се повярва, но за месец може да се отслабне до 24 кг. Няма такава диета, с която да се постигнат подобни
резултати. И още ... Не трябва да се забравя, че това е уникална нанотехнология тествана, патентована и доказала се
от милиони хора, които са я ползвали успешно, засега само в САЩ и Русия и сега за първи път и у нас.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/vJawPTfSUjY
http://youtu.be/xc1Dt9m0Rau
Противопоказания: биомагнитите не трябва да се ползват от бременни и кърмещи жени, хора с кардиостимулатори,
диабетици на инстулин и хора със сърдечни заболявания.
При ползване на биомагнитите ако през първите 20 мин. се получи дискомфорт се свалят и повторно се поставят не
по-рано от 2 часа.
Произход: САЩ. Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,70 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0876/702 828; 02/855 2635;
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91269/otslabni-s-biomagniti-na-uhoto-nano-slim--sasht-ot-40-na-19-lv

Bubu Kong
Bubu Kong, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91200/bubu-kong

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
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Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91268/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• 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 :
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91267/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91266/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Dovez: Second Wave
Dovez: Second Wave, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91198/dovez-second-wave

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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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 !
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 !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91265/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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Extreme Demolition
Extreme Demolition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91196/extreme-demolition

***ПРОМОЦИЯ***0887232146, ФИННИ ШПАКЛОВКИ, ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ, ЛАТЕКС,
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ
**0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146 За контакт: Град: София Телефон: 0887232146 Цена: По договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/91264/promociya0887232146-finni-shpaklovki-gipsovi-shpaklovki-lateks-toploizola

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,
0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице. По договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/91263/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenite

Swarm Rampage
Swarm Rampage, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91193/swarm-rampage

Zenfar: Battle Grounds
Zenfar: Battle Grounds, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91192/zenfar-battle-grounds

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/91262/30-50-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/91261/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

продавам Камагра гел (желе)
Камагра е едно от най-ефективните средства за борба с импотентността, еректилната дисфункция и краткотрайната
ерекция. Тя има гарантирано действие между 4 и 6 часа и ще спомогне да изпитате отново и увеличите многократно
удоволствието от секса.
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1-кутия е сьс 7-гела 25лв ако се жземат над 3бр цената пада на 20лв
http://obiavidnes.com/obiava/91260/prodavam--kamagra--gel-jele

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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91259/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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91258/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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91257/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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91256/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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/91255/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91254/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Ловеч,Троян,Габрово,Карлово
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/91253/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST” ** 19 лв.
МЕДИЦИНСКИ КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST”
Коланът се използва при дискови хернии, дископатии, гръбначни изкривявания, травми на гръбначния стълб и всякакъв
друг вид състояния, изискващи укрепване на гръбначния стълб и изправена фигура (стойка).
Размерът на коректора е универсален и се регулира чрез ластични презрамки и колан, които в краищата са със
самозалепващи се ленти...
Първоначално се използва 10-20 мин. дневно и постепенно времето се увеличава до 2-4 ч. дневно.
Коланът е подходящ, както за мъже, така и за жени. .
ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (до супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и получаване до 3 дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
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0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91252/korektor-za-izpravena-figura-elast--19-lv

КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST” ** 19 лв.
МЕДИЦИНСКИ КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST”
Коланът се използва при дискови хернии, дископатии, гръбначни изкривявания, травми на гръбначния стълб и всякакъв
друг вид състояния, изискващи укрепване на гръбначния стълб и изправена фигура (стойка).
Размерът на коректора е универсален и се регулира чрез ластични презрамки и колан, които в краищата са със
самозалепващи се ленти...
Първоначално се използва 10-20 мин. дневно и постепенно времето се увеличава до 2-4 ч. дневно.
Коланът е подходящ, както за мъже, така и за жени. .
ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (до супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и до селища без офис на Еконт такса 7,00 лв. и получаване до 3 дни.
Намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91251/korektor-za-izpravena-figura-elast--19-lv

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ
КОМИСИОН
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за заводи,цехове,фабрики,складове,европалети,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,пералня,пекарна,печатница,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за
боядисване на джанти,цех за млечни продукти,цех за пластмасови бутилки,цех за ламинат,склад за хранителни
продукти,склад за сортиране на плодове,склад за перилни препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата
650-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата
800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с
договор по Чешкото законодателство и стажа се признава в България.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни
от 9 до 16 ч.на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/91250/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision

КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST” ** 19 лв.
МЕДИЦИНСКИ КОРЕКТОР ЗА ИЗПРАВЕНА ФИГУРА „ELAST”
При професии свързани с продължителна работа в неудобно положение на гръбначния стълб натоварването върху него
може да се облекчи като се използва медицински еластичен коректор „ELAST 1008” за изправяне на гърба и подобряване
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на стойката (позата) при гръбначни изкривявания.
Коректорът е снабден с две твърди опорни вложки, стратегически позиционирани по дължината на гръбнака и
лумбалната област за допълнителна стабилност и поддържане на перфектно изправена фигура (стойка) на гръбнака и
гръдния кош.
Коректорът спомага раменете да се дръпнат назад, да се изправи гърба и гръбнакът да заеме правилната вертикална
поза (осанка). При изправен гръб се отворят гърдите, диша се много по-добре и се подобрява кръвообращението.
Коланът може да се използва при дискови хернии, дископатии, гръбначни изкривявания, травми на гръбначния стълб,
остеопорозни изменения на прешлените, при пациенти с остеомалация от онкологичен характер и всякакъв друг вид
състояния, за които се иска укрепване на гръбначния стълб.
При ползване на коректора през първите няколко дни е налице чувство на дискомфорт, което е нормално и естествено
и ще изчезне след няколко дни.
Коректорът може да се носи непосредствено върху тялото или върху памучно бельо.
Размерът на колана е универсален и се регулира посредством ластични презрамки и колан, които в краищата си се
прикрепват със самозалепващи се ленти..
Материалът е: 30% полиестер, 25% полиуретанова пяна, 20% латекс, 15% памук и 10% найлон.
Препоръчва се коректорът да се носи първоначално най-малко 10-20 мин. дневно и постепенно времето да се увеличи до
2-4 ч. дневно.
След два до три месеца носене се получават и първите резултати.
Коланът е подходящ, както за мъже, така и за жени. .
При измиване на коректора да не се използват перилни препарати и сапун. Изплаква се, след което леко се натиска,
вместо изтискване и се увива в кърпа, за да изсъхне.
Не съвместимо е използването на колана при пейсмекъри.
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 19 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91249/korektor-za-izpravena-figura-elast--19-lv

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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91248/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/91247/remont-na-pokrivi-sofiya

строителни услуги
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/91246/stroitelni-uslugi

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/91245/remont-na-pokrivi-plovdiv

хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
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всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/91244/hidroizolaciya

zaGSMnet - разнообразие от аксесоари ,резервни части,калъф тефтер,протектор и гърбове за
водещи марки телефони и таблети
Онлайн магазин за GSM аксесоари,резервни части,калъф тефтер,протектор и гърбове за водещи марки смартфони и
таблети:
Apple
iPhone,iPad,iPod,HTC,Samsung,Galaxy
tab,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,BlackBerry,Alcatel,Privileg,Prestigio,Nexsus и др.
zaGSM.net ви пожелава приятно пазаруване !
За контакти:
facebook: http://www.facebook.com/zagsm.net
Позвъни и затвори: 0889354575
Skype: zagsm.net
Сайт: http://zagsm.net
http://obiavidnes.com/obiava/91243/zagsmnet----raznoobrazie-ot-aksesoari-rezervni-chastikalyf-tefterprotektor-i-g

zaGSMnet - разнообразие от аксесоари ,резервни части,калъф тефтер,протектор и гърбове за
водещи марки телефони и таблети
Онлайн магазин за GSM аксесоари,резервни части,калъф тефтер,протектор и гърбове за водещи марки смартфони и
таблети:
Apple
iPhone,iPad,iPod,HTC,Samsung,Galaxy
tab,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,BlackBerry,Alcatel,Privileg,Prestigio,Nexsus и др.
zaGSM.net ви пожелава приятно пазаруване !
За контакти:
facebook: http://www.facebook.com/zagsm.net
Позвъни и затвори: 0889354575
Skype: zagsm.net
Сайт: http://zagsm.net
http://obiavidnes.com/obiava/91242/zagsmnet----raznoobrazie-ot-aksesoari-rezervni-chastikalyf-tefterprotektor-i-g

Кожен калъф тефтер със силиконова стойка Flexi case
flexi case - Кожен калъф тефтер предлага сигурност защита за вашето устройство и елегантен външен вид. Този калъф
защитава както гърба на вашия телефон така и страниците ,дисплея от надраскване или евентуална повреда при
удар.iPhone,HTC,Samsung,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Nokia,B lackBerry,Alcatel,Nexsus и др.
zaGSM.net ви пожелава приятно пазаруване !
За контакти:
facebook: http://www.facebook.com/zagsm.net
Позвъни и затвори: 0889354575
Skype: zagsm.net
Сайт: http://zagsm.net
http://obiavidnes.com/obiava/91241/kojen-kalyf-tefter-sys-silikonova-stoyka-flexi-case

Калъф тефтер Flip-FLEXI със силиконова стойка с подарък протектор за дисплея.
Калъф Тефтер Flip-FLEXI Case със силиконова стойка.Телефона се поставя в силиконовата стойка на калъфа,където
приляга точно и защитава както страниците,така гърба и дисплея от надраскване или удар.Предното капаче се се
отваря от горе надолу и има възможност да се прегъне назад за по-голямо удобство докато използвате мобилния си
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телефон.iPhone,HTC,Samsung,Huawei,Sony,ZTE,LG,Lenovo,Noki a,Alcatel,Nexsus и др.
zaGSM.net ви пожелава приятно пазаруване !
За контакти:
facebook: http://www.facebook.com/zagsm.net
Позвъни и затвори: 0889354575
Skype: zagsm.net
Сайт: http://zagsm.net
http://obiavidnes.com/obiava/91240/kalyf-tefter-flip-flexi-sys-silikonova-stoyka-s-podaryk-protektor-za-displeya

Калъф тефтери с картинка за всякакви модели телефони
Калъф тефтери с картинка за всякакви модели телефони
Намерете специалният калъф тефтер за вашият gsm апарат. Принесете се с нас в цветния и шарен свят на Бутикови
калъфи!Цветя,пеперуди,сърца.Тук ще намерите разнообразие от шарки и разцветки,както и калъфа които прави уникален
вашият телефон за iPhone,HTC,Samsung,Huawei,Sony,ZТЕ,LG,Nokia,Alcatel,Nexsus и др.
zaGSM.net ви пожелава приятно пазаруване !
За контакти:
facebook: http://www.facebook.com/zagsm.net
Позвъни и затвори: 0889354575
Skype: zagsm.net
Сайт: http://zagsm.net
http://obiavidnes.com/obiava/91239/kalyf-tefteri-s-kartinka-za-vsyakakvi-modeli-telefoni

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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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ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъщствява процесулано представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91238/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91237/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
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СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.12.2014

http://obiavidnes.com/obiava/91236/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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