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Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR INTERCEPT Ink
http://obiavidnes.com/obiava/92096/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR JOULE Amethyst
http://obiavidnes.com/obiava/92095/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR JOULE Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/92094/geymyrski-ochila

Товарни превози с бус
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/82553/tovarni-prevozi-s-bus

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/62273/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
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/67754/tovarni-prevozi-s-bus

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
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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

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR JOULE Tortoise
http://obiavidnes.com/obiava/92093/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR Phenom Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/92092/geymyrski-ochila

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/92091/inkubatori-lyupilni

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR PPK Snow
http://obiavidnes.com/obiava/92090/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR SCOPE Snow
http://obiavidnes.com/obiava/92089/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR VINYL Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/92088/geymyrski-ochila

ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-Сделки с търговски предприятия........!!!
PRETOR GROUP-Продажба На Фирми със задължения.Купуваме ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове е по
чл.129 т.1 2 чл.130 от Търговския Закон.
Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92087/prodajba-na-firmi-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya
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Прехвърляне(продажба) на фирми
PRETOR GROUP-Продажба На Фирми със задължения.Купуваме ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове е по
чл.129 т.1 2 чл.130 от Търговския Закон.
Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92086/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

10.4" (26.42cm) Фоторамка
10.4" (26.42cm) Фоторамка, ViewSonic EP1020R, 800x600, 2GB
http://obiavidnes.com/obiava/92085/104-2642cm-fotoramka

S-View Flip Cover за iPhone 4GS Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 4GS Kaishi, кожен, розов
http://obiavidnes.com/obiava/92084/s-view-flip-cover-za-iphone-4gs-kaishi

S-View Flip Cover за iPhone 4GS Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 4GS Kaishi, кожен, син
http://obiavidnes.com/obiava/92083/s-view-flip-cover-za-iphone-4gs-kaishi

S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi, кожен, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92082/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-kaishi

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени! За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92081/predlagame-inkubatori

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
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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/92080/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ – Перфектно Съдействие
за Освобождаване от Фирмените ЗАДЪЛЖЕНИЯ
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
Е. Сандов
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92079/kompleksni-pravni-uslugi-za-firmi-sys-zadyljeniya--perfektno-sydeystvie-za-osvob

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/92078/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi, кожен, розов
http://obiavidnes.com/obiava/92077/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-kaishi

S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi, кожен, син
http://obiavidnes.com/obiava/92076/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-kaishi

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
PRETOR GROUP-Продажба На Фирми със задължения.Купуваме ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове е по
чл.129 т.1 2 чл.130 от Търговския Закон.
Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92075/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

Прехвърляне(продажба) на фирми
PRETOR GROUP-Продажба На Фирми със задължения.Купуваме ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове е по
чл.129 т.1 2 чл.130 от Търговския Закон.
Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92074/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация.
-обръщан
0887232146,фини шпакловки-гаранция за качество.
гипсова шпакловка-гаранция за качество.

Страница 7/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.12.2014

латекс-гаранция за качество.
обръщане покрай pvc дограма с поставияне на лайсни или измазване-+гаранция за качество.
топлоизолация- с гаранция за качество.
минерални мазики-с гараранция за качество.
замазки и зидария.-с гаранция за качество.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА,БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
КАЧЕСТВОТО СЕ ВИЖДА НА МОМЕНТА.
ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ.
http://obiavidnes.com/obiava/92073/0887232146--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks-byal-i-cveten--top

S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi
S-View Flip Cover за iPhone 5C Kaishi, кожен, цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/92072/s-view-flip-cover-za-iphone-5c-kaishi

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/92071/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/92070/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/92069/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/92068/uskoreni-kursove-i-uroci-po-jurnalistika

Prestigio MultiPhone 3502 DUO Metal
Prestigio MultiPhone 3502 DUO Metal, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MT6582M 1.30 GHz, 512 MB RAM,
4GB Flash памет, Android 4.4, 182g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92067/prestigio-multiphone-3502-duo-metal

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
0882551735-без почивен ден, започване веднага. Фини шпакловки. -3лв. -4лв. Гипсова шпакловка. 3лв. -4лв. Латекс. 2лв.
Топлоизолация. Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни илй измазване-6лв. Мазилки. Замазки.
Зидария, Минерални мазилки и др. ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ, КАЧЕСТВОТО СЕ ЛИЧИ НА МОМЕНТА,
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МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА , РАБОТИ СЕ БУРЗО И ЧИСТО. КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ДОВЪРШЕН
РЕМОНТ. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/92066/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den

Prestigio MultiPhone 3502 DUO
Prestigio MultiPhone 3502 DUO, бял, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MT6582M 1.30 GHz, 512 MB RAM,
4GB Flash памет, Android 4.4, 182g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92065/prestigio-multiphone-3502-duo

960GB Micron M500
960GB Micron M500, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92064/960gb-micron-m500

8" (20.32 cm) Pretgio MultiPad Wize 3008
8" (20.32 cm) Pretgio MultiPad Wize 3008, четириядрен ARM Cortex A7 1.20 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), Android KitKat 4.4, 350g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92063/8-2032-cm-pretgio-multipad-wize-3008

28" (71.12 cm) Viewsonic VX2858SML
28" (71.12 cm) Viewsonic VX2858SML, LED, Full HD, 4ms, 300 cd/m2, 50000000:1, HDMI, D-Sub, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92062/28-7112-cm-viewsonic-vx2858sml

11.6" (29.46 cm Acer Aspire E3-112-C29Y
11.6" (29.46 cm Acer Aspire E3-112-C29Y, розов, четириядрен Intel Celeron N2940 1.83/2.25 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92061/116-2946-cm-acer-aspire-e3-112-c29y

11.6" (29.46 cm) Acer Aspire E3-112-C8R5
11.6" (29.46 cm) Acer Aspire E3-112-C8R5, четириядрен Intel Celeron N2940 1.83/2.25 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92060/116-2946-cm-acer-aspire-e3-112-c8r5

13.3" (33.78 cm) Acer R7-371T-520W (NX.MQQEX.007)
13.3" (33.78 cm) Acer R7-371T-520W (NX.MQQEX.007), двуядрен Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, сензорен мулти-тъч
WQHD Display (HDMI), 4GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1, 1.30kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92059/133-3378-cm-acer-r7-371t-520w-nxmqqex007

13.3" (33.78 cm) Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00CVBM)
13.3" (33.78 cm) Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00CVBM), двуядрен Intel Core M-5Y70 1.1/2.6 GHz, сензорен мулти-тъч QHD+
Display (Micro HDMI), 8GB, 512GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1, 1.19kg. 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92058/133-3378-cm-lenovo-yoga-3-pro-80he00cvbm

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:
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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

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

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

13.3" (33.78 cm) Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00CWBM)
13.3" (33.78 cm) Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00CWBM), двуядрен Intel Core M-5Y70 1.1/2.6 GHz, сензорен мулти-тъч QHD+
Display (Micro HDMI), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1, 1.19kg. 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92057/133-3378-cm-lenovo-yoga-3-pro-80he00cwbm

15.6" (39.62 cm) Lenovo B50-70 (59428927). двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz
15.6" (39.62 cm) Lenovo B50-70 (59428927). двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, Full HD LED Display & AMD Radeon
R5 M230 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, fingerprint, USB3.0, Free DOS, 2.32kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92056/156-3962-cm-lenovo-b50-70-59428927-dvuyadren-intel-core-i3-4030u-19-gh

15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59432581)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59432581), двуядрен Haswell Intel Core i3 4000M 2.4 GHz, HD Display & AMD Radeon R5 M230
2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92055/156-3962-cm-lenovo-g510-59432581

Продавам нови оригинални ръкохватки за Saeco Via Veneto и Gran Gaggia
Продавам нови оригинални ръкохватки за Saeco Via Veneto и Gran Gaggia . Внимавайте на пазара има и китайски
ментета ,които изкарват по 2 месеца!!!!
Изпращам с еконт с направена застраховка и с 20 процента по евтина доставка с опция преглед и тест.Може да
върнете стоката след прегледа ако не ви хареса.
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Доверете се на коректните лоялни търговци ! .
Mtel 0889278039, Vivacom 0879466606, Globul 0893974674 Skype:saecoexellent, email: saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92054/prodavam-novi-originalni-rykohvatki-za-saeco-via-veneto-i-gran-gaggia

Икубатори ! Търсим дистрибутори !
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/92053/ikubatori--tyrsim-distributori-

15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59433070)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G510 (59433070), двуядрен Intel Core i5 4210M 2.6/3.2 GHz, HD Display & AMD Radeon R5 M230 2GB
(HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92052/156-3962-cm-lenovo-g510-59433070

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50-30 (59-438354)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50-30 (59-438354), четириядрен Intel Pentium N3540 2.16/2.66GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB HDD, fingerprint, USB3.0, Windows 8.1, 2.32kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92051/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b50-30-59-438354

15.6" (39.62 cm) Lenovo Thinkpad E540 (20C600LDBM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Thinkpad E540 (20C600LDBM), четириядрен Intel Core i7 4712MQ 2.3/3.3GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB 7200 rpm, fingerprint, USB3.0, Windows 8.1 Pro, 2.44kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92050/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-e540-20c600ldbm

Слушалки Canyon CNE-CEP2B
Слушалки Canyon CNE-CEP2B, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92049/slushalki-canyon-cne-cep2b

Телескоп Celestron Powerseeker 114EQ
Телескоп Celestron Powerseeker 114EQ, 2 окуляри за 35 и 175 кратно увеличение
http://obiavidnes.com/obiava/92048/teleskop-celestron-powerseeker-114eq

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега само за 89 лв. и спестете 50 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 януари 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/92047/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma
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Детоксикатори - безплатна доставка
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
Купете сега само за 256.50лв. и спестете 10% от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 01 януари 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/92046/detoksikatori---bezplatna-dostavka

Йонизатор - настолен въздухопречиствател
Йонизатор - настолен въздухопречиствател - йонизатор с елегантен дизайн и с повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м. Предпазва от зарази
по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства на вредните положителни
йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 39.02 лв. и спестете 15 % от нормалната цена!
Направете оригинален и полезен подарък!
Промоцията е валидна до 02 януари 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/92045/yonizator---nastolen-vyzduhoprechistvatel

Телескоп Celestron PowerSeeker 40AZ
Телескоп Celestron PowerSeeker 40AZ, 94 кратно увеличение
http://obiavidnes.com/obiava/92044/teleskop-celestron-powerseeker-40az

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега само за 179.10лв. и спестете 10% от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 януари 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/92043/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Говорящ на български апарат за кръвно налягане и пулс, с диагностична функция
Говорящ на български апарат за кръвно налягане и пулс, с диагностична функция - уред с гарантирано немско качество.
За всички, които желаят да следят и да полагат своевременни грижи за здравословното си състояние, предлагаме
съвременна високотехнологична версия на удобен, практичен и прецизен уред за самоконтрол и диагностика. Служи за
мерене на кръвно налягане и диагностично отчитане степента на отклонение по скала, отговаряща на директивите на
Световната здравна организация. С индикатор за аритмия. Напълно автоматизиран и лесен за самообслужване, с голям
дисплей и съобщаване на резултатите на български език! С памет, в която автоматично се записват резултатите. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 89.90лв. и спестете 19.10 лева от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 01 януари 2015г.!
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http://obiavidnes.com/obiava/92042/govoryasht-na-bylgarski-aparat-za-kryvno-nalyagane-i-puls-s-diagnostichna-funkciya

Лазерен детоксикатор в ръчен електронен часовник
Лазерен детоксикатор в ръчен електронен часовник – индивидуален мини терапевтичен апарат за лазерно пречистване на
кръвоносната система, лечение и превенция на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. За да се предпазим от
инсулти и инфаркти! Чрез прилагане на безопасна лазерна терапия се увеличава притока на кислород към тъканите,
намалява се вискозитета на кръвта (понижаване на холестерол, LDL-C, триглицериди), нормализира се кръвното
налягане, като в резултат избягваме опасността от инфаркт и инсулт. Уредът е компактен и лесен за дискретна
употреба навсякъде, работи с презареждаща се акумулаторна батерия. За подробности и поръчки посетете интернет
магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 559.55лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 01 януари 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/92041/lazeren-detoksikator-v-rychen-elektronen-chasovnik

Телескоп Celestron PowerSeeker 50TT
Телескоп Celestron PowerSeeker 50TT, 30, 50 и 150 кратно увеличение
http://obiavidnes.com/obiava/92040/teleskop-celestron-powerseeker-50tt

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/92039/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Телескоп Celestron Travelscope 70
Телескоп Celestron Travelscope 70, 165 кратно увеличение
http://obiavidnes.com/obiava/92038/teleskop-celestron-travelscope-70

Курсове за седми клас на Родина
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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/92037/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
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• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92036/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/92035/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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
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http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/92034/3d-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/92033/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Силиконов протектор с гръб за Samsung Core Dual/i8260 DeTech
Силиконов протектор с гръб за Samsung Core Dual/i8260 DeTech, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/92032/silikonov-protektor-s-gryb-za-samsung-core-duali8260-detech

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/92031/30-50-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/92030/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Силиконов протектор с гръб за Samsung Core Dual/i8260 DeTech
Силиконов протектор с гръб за Samsung Core Dual/i8260 DeTech, син
http://obiavidnes.com/obiava/92029/silikonov-protektor-s-gryb-za-samsung-core-duali8260-detech

хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
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/92028/hidroizolaciya

строителни услуги
-покривни ремонти.

Страница 16/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.12.2014

-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/92027/stroitelni-uslugi

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.

АД

ЕАД

ООД

ЕООД

със

задължения,пред

фалит

или

PRETOR GROUP-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,пред фалит или несъстоятелност.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД.
Търговски Закон
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.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://pretorgroup.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92026/pretor-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-falit-ili-nesystoyateln

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
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ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/92025/remont-na-pokrivi-plovdiv

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.

АД

ЕАД

ООД

ЕООД

със

задължения,пред

фалит

или

PRETOR GROUP-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,пред фалит или несъстоятелност.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД.
Търговски Закон
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.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://pretorgroup.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92024/pretor-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-falit-ili-nesystoyateln

Силиконов протектор с гръб за Samsung Core Dual/i8260 DeTech
Силиконов протектор с гръб за Samsung Core Dual/i8260 DeTech, червен
http://obiavidnes.com/obiava/92023/silikonov-protektor-s-gryb-za-samsung-core-duali8260-detech

Испански 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/92022/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
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- 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/92021/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

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/92020/italianski-ezik---kursove-i-individualni-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/92019/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/92018/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени! За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92017/predlagame-inkubatori

Privileg P92
Privileg P92, бял, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24 cm) дисплей, осем-ядрен MTK6592 1.7GHz, 2GB RAM, 16GB памет
(+microSD слот), Android 4.4, 182g, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92016/privileg-p92

128GB Crucial MX100
128GB Crucial MX100, SATA 6Gb/s, 2.5”(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92015/128gb-crucial-mx100

10.1" (25.65 cm) Lenovo ThinkPad Tablet 10 (20C10025BM)
10.1" (25.65 cm) Lenovo ThinkPad Tablet 10 (20C10025BM), четириядрен Intel Atom Z3795 2.39GHz, 4GB RAM, 128GB eMMC,
Windows 8.1 Pro, 589 g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92014/101-2565-cm-lenovo-thinkpad-tablet-10-20c10025bm

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ уроци
Съботно-неделни уроци по МАТЕМАТИКА
• За ученици 2- 8 клас
• Допълване обучението в училище
• Индивидуален подход
• Подготовка за контролни и класни работи
• Подготовка за математически олимпиади и конкурси
Дианабад, Дървеница, Изток, Изгрев, Младост 1, 1A
град София
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/92013/sybotno-nedelni-uroci

13.3" (33.78 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 13 (59428123)
13.3" (33.78 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 13 (59428123), GPS, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 32GB
Flash памет (+microSD слот), Android KitKat 4.4, 630g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92012/133-3378-cm-lenovo-yoga-tablet-2-pro-13-59428123

10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad Visconte
10.1" (25.65cm) Prestigio MultiPad Visconte, 3G, IPS дисплей, двуядрен Celeron N2805 1.46 GHz, 2GB RAM, 64 GB вградена
памет (+microSD слот), miniHDMI, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, 580g, Windows 8.1, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92011/101-2565cm-prestigio-multipad-visconte

21.5" (54.61 cm) Viewsonic VX2209
21.5" (54.61 cm) Viewsonic VX2209, Full HD, 5ms, 250 cd/m2, 20000000:1, DVI, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/92010/215-5461-cm-viewsonic-vx2209
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23.6" (59.94 cm) ViewSonic VX2452MH
23.6" (59.94 cm) ViewSonic VX2452MH, Full HD, 2ms, 300 cd/m2, 30000000:1. HDMI, DVI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92009/236-5994-cm-viewsonic-vx2452mh

13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 G2 (G6W16EA)
13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 G2 (G6W16EA), 4G, двуядрен Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, HD LED Display (HDMI),
6GB, 120GB SSD, 2x USB3.0, Windows 7/8.1 pro, 1.5 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92008/133-3378-cm-hp-probook-430-g2-g6w16ea

ИСКАТЕ ЛИ ДА БЪДЕТЕ НА ГРЕБЕНА НА ВЪЛНАТА?!
Търсите ли Нови Възможности за ” пасивни доходи ” ?
Желаете ли да изграждате Надежден Перспективен Бизнес...чрез Интернет ?!
Ако умеете да си поставяте Цели ,имате Мечти и разбирате руски или английски...
Вероятно тази информация е за Вас ???
https://bit.ly/1z1wY3L
Мога да бъда полезна с допълнителна информация на janel83@abv.bg или скайп janel832
http://obiavidnes.com/obiava/92007/iskate-li-da-bydete-na-grebena-na-vylnata

15.6" (39.62 cm) HP 15-r152nu (K6Y69EA)
15.6" (39.62 cm) HP 15-r152nu (K6Y69EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display & nVidia GeForce
820M 2GB (HDMI), 6GB, 500GB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.23 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92006/156-3962-cm-hp-15-r152nu-k6y69ea

15.6" (39.62 cm) HP 355 G2 (J0Y60EA)
15.6" (39.62 cm) HP 355 G2 (J0Y60EA), четириядрен AMD A4-6210 1.8 GHz, HD LED Display & AMD Radeon R5 M24 2GB
(HDMI), 4GB, 500GB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92005/156-3962-cm-hp-355-g2-j0y60ea

ПАЛАВО-СТРАСТНО ЕЗИЧЕ си търси компания
Мога да те изпразня само с моето ПАЛАВО ЕЗИЧЕ…. Ако не вярваш, пробвай ме! Няма да cбъркаш. Денонощно на
еротичен тел.: 09/0363001 вътрешен 554
http://obiavidnes.com/obiava/92004/palavo-strastno-eziche-si-tyrsi-kompaniya

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50-70 (59-428907)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50-70 (59-428907), двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB HDD, FingerPrint, 2x USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92003/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b50-70-59-428907

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50-70 (59-438397)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50-70 (59-438397), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 1TB HDD, FingerPrint, 2x USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92002/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b50-70-59-438397

Калъф за таблет Vip case за Samsung Galaxy Tab до 10.1"(25.7 cm)
Калъф за таблет Vip case за Samsung Galaxy Tab до 10.1"(25.7 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/92001/kalyf-za-tablet-vip-case-za-samsung-galaxy-tab-do-101257-cm
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Калъф таблет P3100 за Samsung Galaxy Tab
Калъф таблет P3100 за Samsung Galaxy Tab, до 7" (17.8 cm), "бележник", бял
http://obiavidnes.com/obiava/92000/kalyf-tablet-p3100-za-samsung-galaxy-tab

ТОНЕР БУТИЛКА ЗА BROTHER TN2000/2010/2120/2220/1030 - IT Image - P№ ft tn2220-100 8475 Неоригинален Заб.: 100 gr
ТОНЕР БУТИЛКА ЗА BROTHER TN2000/2010/2120/2220/1030 - IT Image - P№ ft tn2220-100 8475 - Неоригинален Заб.: 100
gr
http://obiavidnes.com/obiava/91999/toner-butilka-za-brother-tn20002010212022201030---it-image---p-ft-tn2220-10

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/91998/onlayn-magazin-za-bijuta-wwwbijutagerdancom

BioShock Infinite: The Complete Edition
BioShock Infinite: The Complete Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91997/bioshock-infinite-the-complete-edition

BioShock Infinite: The Complete Edition
BioShock Infinite: The Complete Edition, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/91996/bioshock-infinite-the-complete-edition

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/91995/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Air Conflicts: Vietnam Ultimate Edition
Air Conflicts: Vietnam Ultimate Edition, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/91994/air-conflicts-vietnam-ultimate-edition

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
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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/61173/tovarni-prevozi

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

Машини за почистване под наем
Предлагаме всякакъв тип почистващи машини под наем - миещи машини, метящи машини, индустриални прахосмукачки,
водоструйки, екстрактори, пароподаващи машини, машини за метене - метачки, машини за пране на мека мебел и
мокети. Осигуряваме доставка на място и обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/91993/mashini-za-pochistvane-pod-naem

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/60971/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
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/91992/tovarni-prevozi-s-bus

Товарни превози
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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/60988/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
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/83470/tovarni-prevozi-s-bus

Инкубатори !
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/91991/inkubatori-

Air Conflicts: Vietnam
Air Conflicts: Vietnam, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/91990/air-conflicts-vietnam

Изкопни услуги със самосвали, мини багери и бобкат
Транспортни услуги с мерцедес самосвал от 3,5т до 5т .Доставка на всякакви видове строителни
материали-пясък,филц,дренажен камък,скална маса,земновлажен бетон,пернишки и домбаски въглища,дърва и др.
материали.Извозване и доставка на земни маси.Легално извозване на строителни и битови отпадъци.Къртене и чистене
на
бетон,тухла,теракот,фаянс
и
др.Услуги
с
минифадрома
бобкат
753-товарене,насипи,подравняване,изкопи,снегопочистване и др.0898611905.www.bob-cat.info
http://obiavidnes.com/obiava/91989/izkopni-uslugi-sys-samosvali-mini-bageri-i-bobkat

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
фини шпакловки-4лв,
гипсова шпакловка-4лв.
латекс.
-2лв. топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати, с поставияне на лайсни или измазване. -6лв.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
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пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/91988/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochiven-den

Зарядно за кола
Зарядно за кола, Samsung, Micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/91987/zaryadno-za-kola

Машинна мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Машинна мазилка и замазка , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , вътрешни и външни колони , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел.
инсталации ,ОиВ и др . Безплатни консултации ,оферта , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/84063/mashinna-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

Компютър, All in One
Перфектният компютър !!! Този компютър е всичко в едно - монитор и компютър. Единствената забележка е, че има
изгорял пиксел както се вижда от снимките. Иначе всичко друго си му е наред.
http://obiavidnes.com/obiava/91986/kompyutyr-all-in-one

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/91985/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
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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 :
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/91984/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/91983/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
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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/91982/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

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/91981/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

256GB Crucial MX100 SATA 6Gb/s 2.5”(6.35 cm)
256GB Crucial MX100 SATA 6Gb/s 2.5”(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/91980/256gb-crucial-mx100-sata-6gbs-25635-cm

Радио Fresh!!
Вашата любима музика вече можете да я слушате онлайн! Ние сме ви подготвили най-добрите хитове - само по радио
Фреш. Вашето любимо радио за всеки ден!
http://obiavidnes.com/obiava/91979/radio-fresh

Интериорни врати - най - ниски цени София!
Предлагаме интериорни врати на достъпни цени! Качество и стил за Вашия дом! Вратите са налични на склад.
Разполагаме с различни размери каси - с обли и прави первази.
Вратите са със стандартни размери , но се произвеждат в размери на крилото : 60 см., 70 см., 80 см. Подходящи
строителни отвори :
- за крило 60 см. - стр. отвор 70 см. до 72 см.
- за крило 70 см. - стр. отвор 80 см. до 82 см.
- за крило 80 см. - стр. отвор 90 см. до 92 см.
За допълнителна информация можете да разгледате нашия уеб адрес - www.vrati-sofia.net или да дойдете на място!
Адрес на шоурума ни - бул. Сливница , бл. 173, в близост до м-н LidL !
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Ще Ви очакваме със свежи решения и заедно ще създадем уют във Вашето жилище !
http://obiavidnes.com/obiava/91978/interiorni-vrati---nay---niski-ceni-sofiya

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/91977/30-50-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/91976/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/91975/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/91974/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/91973/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Pregnyl Proviron Прегнил Провирон
Донасям ежедневно, продуктите са в наличност, съхраняват се в хладилник!
Pregnyl 1500iu цена: 10лв
Pregnyl 5000iu цена: 14лв
Proviron цена: 14лв
Т3 цена: 7лв
Clomiphene citrate цена: 15лв
http://obiavidnes.com/obiava/91972/pregnyl-proviron-pregnil-proviron
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240GB Intel 730 Series
240GB Intel 730 Series, SATA 6Gb/s, 2.5”(6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/91971/240gb-intel-730-series

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/91970/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 !

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.
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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/91969/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Промоционални цени на входни и интериорни врати от Врати Doormann Добрич
Само през месец Декември, Врати Doormann Добрич Ви предоставя уникалната възможност да се възползвате от
промоция по избор. Всеки направил своята поръчка до края на 2014г., може да спести 11 лв. на брой врата при
представяне на флаер или 5% от общата стойност при направена поръчка всеки петък.
Декември е месецът на промоциите заповядайте на адрес: ул. Генерал Гурко, 11
/ срещу спирката на Бакарди / и грабнете Вашата.
http://obiavidnes.com/obiava/91968/promocionalni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati-ot-vrati-doormann-dobrich

480GB Intel 530 Series
480GB Intel 530 Series, SATA 6Gb/s 2.5”(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/91967/480gb-intel-530-series

Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
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
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91966/detektivska-agenciya-inkognito-izvyrshva-uslugi-na-teritoriyata-na-cyala-bylgariya
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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
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/91965/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas-izneverirazsledvaprouchv

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91964/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

480GB Intel SSD 730
480GB Intel SSD 730, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/91963/480gb-intel-ssd-730
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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.
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/91962/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините
http://obiavidnes.com/obiava/91961/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Инфрачервено топлещо Килим "Килимче"
Инфрачервено топлещо Килим "Килимче"
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Имате студен под и 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
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91960/infracherveno-topleshto-kilim-kilimche

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)
• 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 :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91959/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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/91958/uskoreni-kursove-i-uroci-za-matura
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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/91957/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/91956/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/91955/uskoreni-kursove-i-uroci-po-jurnalistika

Люпилни за люпене на яйца с дистанционно управление
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/91954/lyupilni-za-lyupene-na-yayca-s-distancionno-upravlenie

120GB SanDisk Ultra II
120GB SanDisk Ultra II, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/91953/120gb-sandisk-ultra-ii

128GB SanDisk U110
128GB SanDisk U110, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/91952/128gb-sandisk-u110

240GB SanDisk Extreme Pro
240GB SanDisk Extreme Pro, SATA 6 Gbit/s, 2.5"(6.35cm)
http://obiavidnes.com/obiava/91951/240gb-sandisk-extreme-pro

10.1" (25.65 cm) HPElitePad 1000 G2 (G6X12AW)
10.1" (25.65 cm) HPElitePad 1000 G2 (G6X12AW), четириядрен Intel Atom Z3795 2.39GHz, 4GB RAM, 128GB eMMC, Windows
8.1 Pro, 680 g, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91950/101-2565-cm-hpelitepad-1000-g2-g6x12aw

10.1" (25.65 cm) HP ElitePad 1000 G2 (G6X14AW)
10.1" (25.65 cm) HP ElitePad 1000 G2 (G6X14AW), четириядрен Intel Atom Z3795 2.39GHz, 4GB RAM, 128GB eMMC,
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Windows 8.1 Pro, 680 g, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91949/101-2565-cm-hp-elitepad-1000-g2-g6x14aw

Shaun Palmers Pro Snowboarder
Shaun Palmers Pro Snowboarder, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91948/shaun-palmers-pro-snowboarder

Tony Hawk's Pro Skater 3
Tony Hawk's Pro Skater 3, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91947/tony-hawks-pro-skater-3

Mission Impossible: Operation Surma
Mission Impossible: Operation Surma, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91946/mission-impossible-operation-surma

Disney Move
Disney Move, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91945/disney-move

Toy Story 3
Toy Story 3, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91944/toy-story-3

The Sims
The Sims, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91943/the-sims

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/91942/tovarni-prevozi

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
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http://obiavidnes.com/obiava/65147/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Hitman 3: Contracts
Hitman 3: Contracts, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91941/hitman-3-contracts

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени! За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/91940/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Reservoir Dogs
Reservoir Dogs, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91939/reservoir-dogs

The Italian Job: LA Heist
The Italian Job: LA Heist, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91938/the-italian-job-la-heist

Air Conflicts: Vietnam
Air Conflicts: Vietnam, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91937/air-conflicts-vietnam

They Came From The Skies
They Came From The Skies, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91936/they-came-from-the-skies

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/91935/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/91934/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

Страница 37/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.12.2014

http://obiavidnes.com/obiava/91933/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/91932/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

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/91931/chehiya---nabira-rabotnici

The Ant Bully
The Ant Bully, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91930/the-ant-bully

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
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
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Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/91929/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

Д
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
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91928/detektivska-agenciya-inkognito-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

БЕЗПРИСЪСТВЕН онлайн курс за ДАНЪЧЕН И
МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ от МА

МИТНИЧЕСКИ

ПОСРЕДНИК

-

При нас получавате:
-Възможност да се обучавате по всяко време и от всяко място!
-Получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Специален новогодишен подарък-40% от стойността на курса.
от 665 на 399лв.
http://obiavidnes.com/obiava/91927/bezprisystven-onlayn-kurs-za-danychen-i-mitnicheski-posrednik---mitnichesko-i-danych

Monopoly Party
Monopoly Party, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91926/monopoly-party

Хранителни добавки от Sport-zona.com
Когато стане въпрос за боксови ръкавици и въже за скачане, можете да разчитате на нас! Ние от Sport-zona.com можем
да ви предложим най-добрите цени на хранителни добавки в България!
http://obiavidnes.com/obiava/91925/hranitelni-dobavki-ot-sport-zonacom
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Smash Court Tennis Pro Tournament 2
Smash Court Tennis Pro Tournament 2, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91924/smash-court-tennis-pro-tournament-2

Британски лилави късокосмести котета
Развъдник"Fluffy Pearls"регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвни британски
късокосмести котета с доказан произход, от родители шампиони притежаващи дипломи и отличия.При напускане на
развъдника котетата ще са научени на хигиенни навици,ще са имунизирани,чипирани,обезпаразитени, международен
вет.паспорт(по желание родословие).Всички котета в развъдника са с добър нрав,при закупуването ще получите
препоръки за отглеждане.За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91923/britanski-lilavi-kysokosmesti-koteta

Stuntman
Stuntman, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91922/stuntman

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
0882551735-ДОГОВАРЯНЕ..
фини шпакловки.4лв.
гипсова шпакловка.4лв.
латекс.2лв.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.6лв.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/91921/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den

Предлагаме Инкубатори за всякакав вид яйца - напълно автоматични
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/91920/predlagame-inkubatori-za-vsyakakav-vid-yayca---napylno-avtomatichni

Crazy Golf World Tour
Crazy Golf World Tour, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91919/crazy-golf-world-tour

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
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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/91918/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/91917/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.
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ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/91916/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/91915/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
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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/91914/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/91913/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

24 The Game
24 The Game, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91912/24-the-game

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
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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/91911/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/91910/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/91909/svobodni-rabotni-pozicii

Прехвърляне(продажба) на фирми
PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове.
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
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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.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://pretorgroup.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91908/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

PRETOR GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ...
PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове.
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.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://pretorgroup.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91907/pretor-group-kupuvame-biznes-firmi

Virtua Tennis 2
Virtua Tennis 2, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91906/virtua-tennis-2

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/91905/3d-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/91904/3d-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/91903/3d-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/91902/3d-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/91901/3d-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/91900/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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
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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/91899/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/91898/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/91897/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/91896/uskoreni-kursove-i-uroci-po-jurnalistika

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ
КОМИСИОН
БЕЗ
ТАКСИ
С
ДОГОВОР
В
ЧЕХИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,печатница,пекарна,пералня,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова фабрика,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 продукти 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.Чехия е страна с нисък
стандарт. 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/91895/chehiya-postoyanna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision

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
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http://obiavidnes.com/obiava/91894/stroiteli-i-zavarchici-za-chehiya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/91893/30-50-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/91892/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Space Invaders: Invasion Day
Space Invaders: Invasion Day, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91891/space-invaders-invasion-day

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", селско стопанство и
животновъдство и др. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията. Квалифициран персонал : строители,
заварчици, електрокаристи, ел техници, ВиК. Заплата от 1000 - 1500 евро в зависимост от позицията. Към всички
позиции се получава всяка седмица аванс от 50 EUR, договор, осигуровки, осигурена квартира. Тел: 0877 504 258, 00420
777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/91890/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

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/91889/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi
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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
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/91888/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Превод на документи от/на английски, френски, турски. . .
ПРЕВОДИ от/на над 30 езици. Легализация във всички министерства. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи
писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални документи във всички министерства, поставяне на
Апостил (Apostille), заверка на преводи на документи от чужбина в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство
на външните работи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/91887/prevod-na-dokumenti-otna-angliyski-frenski-turski--

Warhammer 40.000: Fire Warrior
Warhammer 40.000: Fire Warrior, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91886/warhammer-40000-fire-warrior

Инкубатори-Люпилни
Инкубатори

полуавтоматични

тип

люлка

и

автоматични
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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/91885/inkubatori-lyupilni

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,
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/91884/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
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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
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/91883/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 .
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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/91882/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
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
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/91881/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Стойка за стена
Стойка за стена, HAMA "Ultraslim" MOTION S (12007), VESA до 200 x 100 mm, до 20kg
http://obiavidnes.com/obiava/91880/stoyka-za-stena

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
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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
Е. Сандов
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91879/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 !

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/91878/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Заден капак за iPhone 4G JZZS
Заден капак за iPhone 4G JZZS, кожен, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/91877/zaden-kapak-za-iphone-4g-jzzs

Заден капак за iPhone 4GS DeTech Ultra Slim
Заден капак за iPhone 4GS DeTech Ultra Slim, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/91876/zaden-kapak-za-iphone-4gs--detech-ultra-slim

14" (35.56 cm) ACER TimeLine AS4810TG-943G32Mn
14" (35.56 cm) ACER TimeLine AS4810TG-943G32Mn, Core2Duo 1.4GHz ULV, HD LED Display & ATi HD 4330 512MB DDR3
(HDMI), 3GB DDR3, 320GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, Lan1000, 6-клетъчна батерия - 8+ часа работа, camera, Vista
Home Premium, 1.9kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91875/14-3556-cm-acer-timeline-as4810tg-943g32mn

SSX
SSX, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91874/ssx-za-playstation-2

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom
Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91873/adventure-time-the-secret-of-the-nameless-kingdom

Stranglehold
Stranglehold, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91872/stranglehold

Ace Combat Assault Horizon
Ace Combat Assault Horizon, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91871/ace-combat-assault-horizon

Painkiller Hell & Damnation Collectors Edition
Painkiller Hell & Damnation Collectors Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91870/painkiller-hell--damnation-collectors-edition

Painkiller Hell & Damnation
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Painkiller Hell & Damnation, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91869/painkiller-hell--damnation

Grand Theft Auto 3
Grand Theft Auto 3, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91868/grand-theft-auto-3

Предлагаме инкубатори - изгодни цени
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени! За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/91867/predlagame-inkubatori---izgodni-ceni

Midnight Club 3: DUB Edition
Midnight Club 3: DUB Edition, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91866/midnight-club-3-dub-edition

Sports Champions 2 Move
Sports Champions 2 Move, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91865/sports-champions-2-move

обичам секса и се раздавам на макс нека ти покажа как го правя на живо и по телефона GSM 090
363 133
обичам секса и се раздавам на макс нека ти покажа как го правя на живо и по телефона GSM 090 363 133
http://obiavidnes.com/obiava/91864/obicham-seksa-i-se-razdavam-na-maks-neka-ti-pokaja-kak-go-pravya-na-jivo-i-po-tele

Пречиствател на въздух с озонатор идр.
Пречиствател на въздух с озонатор идр.
Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление-Модел : Air Purifier 9079F
Перлагаме Ви нов артикул за пречистване на въздуха във вашият офис ,кабинет или дом.Можеда се постави и
на стената.
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово
лъчение бързо унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми,
правейки въздуха чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия
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обем на помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
Захранване: 220V/50Hz
Ел.консумация: номинална 40 W
Цена210лв
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/91863/prechistvatel-na-vyzduh-s-ozonator-idr

Vip kompanionki
Сайт за вип момичета на повикване.
http://obiavidnes.com/obiava/91862/vip-kompanionki

Escort girls
Сайт за компаньонки
http://obiavidnes.com/obiava/91861/escort-girls

Ескорт жени, проститутки, компаньонки - EscortGirlsBg.com
http://www,escortgirlsbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91860/eskort-jeni-prostitutki-kompanyonki---escortgirlsbgcom

Aliens vs Predator
Aliens vs Predator, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91859/aliens-vs-predator

Kingdom Hearts HD 2.5 Remix Limited Edition
Kingdom Hearts HD 2.5 Remix Limited Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91858/kingdom-hearts-hd-25-remix-limited-edition

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив 0888400413
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
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- 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/91857/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv--0888400413

Частен Детектив Инкогнито - Детективски услуги - Пловдив
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
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91856/chasten-detektiv-inkognito---detektivski-uslugi---plovdiv

Kingdom Hearts HD 2.5 Remix
Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91855/kingdom-hearts-hd-25-remix

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
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-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/91854/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Оферта заеми между специално сериозни
Здравейте
Обръщам се към частни лица, нуждаещи се за тяхното
I обявява стипендии на средствата заеми от 5000 до 1000000 евро
Някой може да го изплати с лихва в размер на 2,5%
годишно и време 1 до 30 години, в зависимост от размера на исканата сума. аз
правят в следните области: - финансов заем - Жилищен кредит Инвестиционен кредит - Auto заем - Консолидиране на дълг Придобиване на кредит - Личен заем - Вие се заби Ако сте
наистина в нужда, моля да ми изпратите този имейл адрес: pierre9744@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/91853/oferta-zaemi-mejdu-specialno-seriozni

Оферта заеми между специално сериозни
Здравейте
Обръщам се към частни лица, нуждаещи се за тяхното
I обявява стипендии на средствата заеми от 5000 до 1000000 евро
Някой може да го изплати с лихва в размер на 2,5%
годишно и време 1 до 30 години, в зависимост от размера на исканата сума. аз
правят в следните области: - финансов заем - Жилищен кредит Инвестиционен кредит - Auto заем - Консолидиране на дълг -
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Придобиване на кредит - Личен заем - Вие се заби Ако сте
наистина в нужда, моля да ми изпратите този имейл адрес: pierre9744@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/91852/oferta-zaemi-mejdu-specialno-seriozni

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 .
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/91851/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/91850/frenski-ezik---individualno-obuchenie

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 :
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-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:
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/91849/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Finding Nemo
Finding Nemo, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91848/finding-nemo

Ratatouille
Ratatouille, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91847/ratatouille

Ремонт на покриви в цялата страна.
- Ремонт на покриви
- Хидроизолация
- Пренареждне на керемиди
- Поставяне на хоризонтални и вертикални улуци
- Водосточни тръби
- Битумни керемиди
- Повдигане на тавански стай
- Изграждане на нови покривни конструкций
- Тенекеджийски услуги
- Измазване на капаци и комини
- На добра цена и гаранция
- Тел:0895460909
http://obiavidnes.com/obiava/91846/remont-na-pokrivi-v-cyalata-strana

Inspector Gadget Mad Robots Invasion
Inspector Gadget Mad Robots Invasion, за PlayStation 2
http://obiavidnes.com/obiava/91845/inspector-gadget-mad-robots-invasion

ЗА ВСЕКИ КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПОДАРЪЦИ НА ШОКОВИ ЦЕНИ!
ПРАЗДНИЧНО ПАЗАРУВАНЕ НА ШОКОВИ ЦЕНИ
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:
Със снимки в интернет магазина: www.albo-bg.com
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (до супер ЕВРОПА)
или по куриер на Еконт Експрес; такса -20%; пратки до 1 кг.
от офиса 3,30 лв.+2% от цената, до адрес 5,30 лв.+2%
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ЗА КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ:
0887/255 692; albods@abv.bg
- кухненско ренде- от 119 на 29 лв.
- парочистачка Стийм Моп Х5- от 249 на 109 лв.
- отслабни с биомагнити- САЩ с 14-24 кг/мес- от 60 на 19 лв.
- уред срещу хлебарки- от 48 на 28 лв.
- свари картофи за 4 мин- от 28 на 10 лв.
- гривни за кръвно- от 59 на 29 лв.
- турмалинов или титанов колан- от 72 на 18 лв.
- нашийник за дресура на куче- от 198 на 88 лв.
- уред за сребърна вода, спести 3000 лв..- 78 лв.
- премахване на мазоли- от 40 на 18 лв.
- сирена срещу кражби- от 60 на 29 лв.
- уред за стареене на ракия- 129 лв.
- телесен термометър- от 18 на 5 лв.
- универсална отварачка- от 6 на 3 лв.
- сгъваем нож- от 58 на 12 лв.
- кучегон - от 38 на 18 лв.
- фенерчета динамо- от 6 на 3 лв.
- портмоне за документи- от 10 на 5 лв.
- крачкомер (педометър)- от 9 на 5 лв.
- биомагнитни чорапи- от 32 на 18 лв.
- турмалинова яка- от 30 на 18 лв.
- радар-детектор- от 168 на 68 лв.
- алкохолен тестер- от 39 на 19 лв.
- лазерно ножица- от 20 на 10 лв.
- акупунктурни очила- от 68 на 28 лв.
- ключодържател с аларма- от 18 на 9 лв.
- за изправена фигура- от 39 на 19 лв.
- аларма срещу кражби- от 60 на 29 лв.
- масажор Manipol body- от 59 на 19 лв.
- цифров индикатор за тока- от 6 на 3 лв.
- магнитен колан с 2 подаръка- от 129 на 29 лв.
- слухов апарат (50 db)- от 48 на 18 лв.
- масажор срещу болки Аши- от 78 на 38 лв.
- микромасажор срещу болки- от 38 на 18 лв.
- турмалинова маска за очи- от 20 на 9 лв.
- колан за рамене и гръб- от 58 на 28 лв.
- пръстени за краката за отслабване- от 18 на 6 лв.
- потупващ масажо- от 148 на 58 лв.
- избелване на зъби- САЩ- от 58 на 18 лв.
- органайзер за седалки на коли- от 28 на 12 лв.
- масичка за лаптоп- от 48 на 29 лв.
- аларма анти-сън при шофиране- от 18 на 8 лв.
- маркер за драскотини по коли- от 18 на 8 лв.
- машинка на пуканки- от 98 на 68 лв.
- магнитни стелки и с пеногума- от 12 на 6 лв.
- турмалинови наколенки- от 49 на 19 лв.;
- откажи пушенето с 2 биомагнита на ухото- от 60 на 38 лв.
- слухов апарат (130 db) със слушалка за GSM- от 120 на 38 лв.
- колан за гърба и кръста с 12 магнита- от 56 на 18 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/91844/za-vseki-koledno-novogodishni-podaryci-na-shokovi-ceni

Силиконов гръб за iPhone 6 Ultra thin
Силиконов гръб за iPhone 6 Ultra thin, прозрачен
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http://obiavidnes.com/obiava/91843/silikonov-gryb-za-iphone-6-ultra-thin

Продавам голдън ретривъри
Продавам хубави добре гледани голдън ретривъри- мъжки и женски.
Кученцата са родени на 02.11. 2014 г. Oбезпаразитени и ваксинирани са и се продават със здравна книжка. Кученцата сe
гледат в домашни условия и са здрави и жизнени.
Телефон за контакти - 0876670964 – Силвия, e-mail: daneva78@abv.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/91842/prodavam-goldyn-retrivyri

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/91841/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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/91840/chehiya---nabira-rabotnici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ
Строители и заварчици за Чехия :
- Зидари - 5 евро/час
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- 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/91839/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

Супер оферта на интериорни врати
Всички интериорни врати са с 5% отстъпка до края на годината
Фирмата е производител на ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ за жилищни сгради, за апартаменти, за складове и за
промишлеността. Нашите интериорни врати могат да бъдат произведени от МДФ с ламинатно покритие, от
висококачествен ХДФ и от закалено стъкло и дървена каса.
За Поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91838/super-oferta-na-interiorni-vrati

Само сега метални решетки с 5% отстъпка
Нашата фирма предлага страхотни оферти на всички продукти. До края на годината всички продукти са с 5%
отстъпка. Очакваме вашите оферти!
За Поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91837/samo-sega-metalni-reshetki-s-5-otstypka

Промоция на метални врати от Каракашев и Син
Възползвайте се от нашата промоция на всички наши продукти които са с 5% отстъпка до края на годината. Не
пропускайте тази възможност!
За Поръчки: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91836/promociya-na-metalni-vrati-ot-karakashev-i-sin

Страхотна оферта за всички блиндирани врати
Само сега до края на годината отстъпка от 5% на всички наши врати!
Ние предлагаме изработка на блиндирани врати (метални врати, метални решетки, метални пощенски кутии за входове,
врати за мазета и услугата монтаж врати) за апартаменти, къщи, бизнес сгради и офиси: нашите врати се изработват
по размер взет от наш екип на място и по посока на отваряне избрана от Вас.
За Поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91835/strahotna-oferta-za-vsichki-blindirani-vrati

Промоционални цени на метални врати
Всички оферти са валидни до края на годината!
Изработка на метални врати (блиндирани врати, решетки, входни врати) за апартамент и офис: нашите блиндирани
врати, метални врати, решетки, входни врати, врати за мазета се изработват по размер взет от наш екип на място и
по посока на отваряне избрана от вас.
За Поръчки:
http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91834/promocionalni-ceni-na-metalni-vrati
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5% Коледна отстъпка за Езикови курсове в Интер Алианс Стара Загора
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език,Немски ,Испански,Италиански, Френски,Руски,Гръцки и Турски език .Гарантираме висок стандарт в обучението и
реални резултати!Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН Ние сме езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по
най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. .Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио
записи, както и допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им
приобщаване към езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един! Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове! Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко
допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в бъдещето си с Интер Алианс!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz ,
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91833/5-koledna-otstypka-za--ezikovi-kursove-v-inter-alians-stara-zagora

Силиконов гръб за iPhone 6 Ultra thin
Силиконов гръб за iPhone 6 Ultra thin, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/91832/silikonov-gryb-za-iphone-6-ultra-thin

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/91831/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/91830/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/91829/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/91828/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi
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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/91827/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/91826/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4 Ultra thin
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4 Ultra thin, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/91825/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4-ultra-thin

Сайт за индивидуални и бизнес пътувания.
Виза травъл ЕООД е лицензиран туроператор с лиценз 4997/2005. Ние сме специализирани в бизнес туризъм и
индивидуални пътувания. Опитайте новият ни сайт www.bgtourportal.com, където в реално време ще можете дс
проверите цена за търсен от вас полет(редовни и нискобюджетни линии) както и да направите резервация в над 263 000
хотела в България и по целият свят.
За контакти: тел.0899998464, 0899904444, скайп:visatravel, e-mail: book@visa.bg, marketing@visa.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91824/sayt-za-individualni-i-biznes-pytuvaniya

Сайт за индивидуални и бизнес пътувания.
Виза травъл ЕООД е лицензиран туроператор с лиценз 4997/2005. Ние сме специализирани в бизнес туризъм и
индивидуални пътувания. Опитайте новият ни сайт www.bgtourportal.com, където в реално време ще можете дс
проверите цена за търсен от вас полет(редовни и нискобюджетни линии) както и да направите резервация в над 263 000
хотела в България и по целият свят.
За контакти: тел.0899998464, 0899904444, скайп:visatravel, e-mail: book@visa.bg, marketing@visa.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91823/sayt-za-individualni-i-biznes-pytuvaniya

Преводи на всички езици - английски, френски, немски, испански, италиански, португалски,
гръцки, турски, арабски, иврит, китайски, японски
Преводаческа агенция "Нов век" вече и на бул. "Васил Априлов" № 49 - най-качествените официални, специализирани
писмени и устни преводи. На нас може да поверите превода на медицинските си документи, техническа документация,
правни текстове, които ще бъдат извършени от преводачи - специалисти в тези области.
Предлагаме отстъпка при легализацията на всеки следващ документ.
При нас ще откриете заклети преводачи с редки езици.
Бул. "Васил Априлов" № 49
Тел.:032 660 815
0889 130 927
http://obiavidnes.com/obiava/91822/prevodi-na-vsichki-ezici---angliyski-frenski-nemski-ispanski-italianski-port

Сайт за индивидуални и бизнес пътувания.
Виза травъл ЕООД е лицензиран туроператор с лиценз 4997/2005. Ние сме специализирани в бизнес туризъм и
индивидуални пътувания. Опитайте новият ни сайт www.bgtourportal.com, където в реално време ще можете дс
проверите цена за търсен от вас полет(редовни и нискобюджетни линии) както и да направите резервация в над 263 000
хотела в България и по целият свят.
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За контакти: тел.0899998464, 0899904444, скайп:visatravel, e-mail: book@visa.bg, marketing@visa.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91821/sayt-za-individualni-i-biznes-pytuvaniya

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/91820/30-50-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/91819/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4 Ultra thin
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4 Ultra thin, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/91818/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4-ultra-thin

Бластиране със сух лед под наем
Със сух лед може да почистите всичко бързо, без препарати и без следи от нараняване– автомобили, машини, фасади на
сгради, покриви, стени, дървени изделия , двигатели, турбини и всякакви метални изделия. Можете с лекота да
отстраните мухъл, ръжди, бои, катрани, мастило, машинно масло, грес, стари наслоени мазнини, всякакво оборудване.
сухият лед е въглероден двуокис в твърдо състояние. При почистването машината изстрелва сух лед гранули чрез
сгъстен въздух. При сблъсъка с почистваната повърхност въгл. двуокис в резултат на промяната в агрегатното
състояние и резките температурни изменения, замърсеният слой става много крехък и лесен за отстраняване.
http://obiavidnes.com/obiava/91817/blastirane-sys-suh-led-pod-naem

Силиконов протектор с гръб за iPhone 5 Ultra thin
Силиконов протектор с гръб за iPhone 5 Ultra thin, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/91816/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-5-ultra-thin

Инкубатори-Люпилни автоматични
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/91815/inkubatori-lyupilni-avtomatichni

Терморегулатор от -50/+110c, 0,1c, Инкубатор, люпилня
Терморегулатор от -50/+110c, 0,1c, Инкубатор, люпилня
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http://obiavidnes.com/obiava/91814/termoregulator-ot--50110c-01c-inkubator-lyupilnya

Силиконов протектор с гръб за iPhone 5 Ultra thin
Силиконов протектор с гръб за iPhone 5 Ultra thin, с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/91813/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-5-ultra-thin

Прехвърляне(продажба) на фирми
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/91812/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-Сделки с търговски предприятия........!!!
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
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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/91811/prodajba-na-firmi-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya

11.6" (29.46cm) HP EliteBook 810 (D7P58AW)
11.6" (29.46cm) HP EliteBook 810 (D7P58AW), двуядрен Intel Core i5-3437U 1.9/2.9GHz, сензорен HD LED Display, 4GB,
128GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91810/116-2946cm-hp-elitebook-810-d7p58aw

10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad WIZE 5002
10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad WIZE 5002, черен, четириядрен ARM Cortex A7 1.30 GHz, 1GB, 8GB Flash памет
(+microSD) слот, Android 4.4 (KitKat), 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91809/101-2565-cm-prestigio-multipad-wize-5002

AMD R9 270X
AMD R9 270X, 2GB, Sapphire Vapor-X OC w/ Boost, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/91808/amd-r9-270x

Ben 10: Ultimate Alien - Cosmic Destruction
Ben 10: Ultimate Alien - Cosmic Destruction, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91807/ben-10-ultimate-alien---cosmic-destruction

Madagascar 3: The Video Game + The Croods: Prehistoric Party Double Pack
Madagascar 3: The Video Game + The Croods: Prehistoric Party Double Pack, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91806/madagascar-3-the-video-game--the-croods-prehistoric-party-double-pack

The Croods: Prehistoric Party
The Croods: Prehistoric Party, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91805/the-croods-prehistoric-party

Disney Infinity Starter Pack
Disney Infinity Starter Pack, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/91804/disney-infinity-starter-pack

Dreamworks Penguins Of Madagascar
Dreamworks Penguins Of Madagascar, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91803/dreamworks-penguins-of-madagascar
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Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91802/naruto-shippuden-ultimate-ninja-storm-revolution

Безплатна нощувка в Хотел Аквая * * * гр. Велико Търново
Велико Търново - 7000 години история, столица на второто българско царство, пазещ завета на гордите ни владетели,
манастири с богат стенопис, и aрбанашките къщи-крепости. Постоянният глас на река Янтра тихо шепти на къщите
наставени една над друга по стръмните склонове на града.
Нощите огрявани от блясъци и неясни светлини, играещи по приказната фасада на града разкриват бурните, изпълнени с
енергия нощи на студентите.
За гостите, желаещи да се насладят на престоя в града Хотел Аквая * * * предоставя нова промоция
След ДВЕ ПОРЕДНИ НОЩУВКИ в петък и събота, можете да ползвате БЕЗПЛАТНО нощувка в неделя !
За повече информация, посетете нашия сайт: http://akvaya.com
Телефон: 062 620 224; 062 519 200 ; 0889 044 744; 0884 099 399
Адрес: ул. "Любен Каравелов" 40
http://obiavidnes.com/obiava/91801/bezplatna-noshtuvka-v-hotel-akvaya----gr-veliko-tyrnovo

Soulcalibur V
Soulcalibur V, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91800/soulcalibur-v

The Witcher 3: Wild Hunt Collectors Edition - PRE-ORDER
The Witcher 3: Wild Hunt Collectors Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/91799/the-witcher-3-wild-hunt-collectors-edition---pre-order

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/91798/3d-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/91797/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
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http://obiavidnes.com/obiava/91796/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

The Witcher 3: Wild Hunt Day 1 Edition - PRE-ORDER
The Witcher 3: Wild Hunt Day 1 Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/91795/the-witcher-3-wild-hunt-day-1-edition---pre-order

Disney Magical World
Disney Magical World, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91794/disney-magical-world

Pokemon Alpha Sapphire Steelbook Edition
Pokemon Alpha Sapphire Steelbook Edition, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91793/pokemon-alpha-sapphire-steelbook-edition

Pokemon Alpha Sapphire
Pokemon Alpha Sapphire, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91792/pokemon-alpha-sapphire

Pokemon Omega Ruby Steelbook Edition
Pokemon Omega Ruby Steelbook Edition, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91791/pokemon-omega-ruby-steelbook-edition

Детективск
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
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91790/detektivski-uslugi-sofiya-plovdiv-pazardjik-stara-zagora-haskovo

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
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
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- 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/91789/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

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/61588/tovarni-prevozi

Pokemon Omega Ruby
Pokemon Omega Ruby, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91788/pokemon-omega-ruby

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/91787/30-50-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/91786/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Painkiller Hell & Damnation
Painkiller Hell & Damnation, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/91785/painkiller-hell--damnation

КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ - 100% отслабване с Редуктан само за 29.90 лв.
Промоцията е валидна до края на 2014 година!
ХАПЧЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ РЕДУКТАН – Гарантирано ефикасен начин за бързо отслабване. Нашият продукт за
редукция на теглото е оръжието за борба с излишните килограми - без диети, без йо-йо ефект.
За поръчки: http://www.reductan.com/
http://obiavidnes.com/obiava/91784/koledna-promociya---100-otslabvane-s-reduktan-samo-za-2990-lv

Deus Ex: Human Revolution Directors Cut
Deus Ex: Human Revolution Directors Cut, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/91783/deus-ex-human-revolution-directors-cut

Хранителни Добавки на ниски цени
Онлайн магазин за хранителни добавки и спортни аксесоари на световно известни марки. Най-ниски цени и безплатна
доставка.
http://obiavidnes.com/obiava/91782/hranitelni-dobavki-na-niski-ceni

Трайно отслабване с Липовон
С Липовон ще отслабнете бързо и сигурно, без йо-йо ефект! Само една
капсула дневно! Отслабване между 4 и 8 кг за месец. 100% оригинален
продукт. За информация: http://lipovon.net/
http://lipovon.net/
http://obiavidnes.com/obiava/91781/trayno-otslabvane-s-lipovon

Трайно отслабване с Липовон
С Липовон ще отслабнете бързо и сигурно, без йо-йо ефект! Само една
капсула дневно! Отслабване между 4 и 8 кг за месец. 100% оригинален
продукт. За информация: http://lipovon.net/
http://lipovon.net/
http://obiavidnes.com/obiava/91780/trayno-otslabvane-s-lipovon

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 PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/91779/lara-croft-and-the-temple-of-osiris-gold-edition--pre-order-bonus---pre-order

КОЛЕДНО-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 подаръци на промоционални
супер ниски в пъти шокови цени:
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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.;
- турмалинов или титанов лечебни колани за кръста- от 72 на 18 лв.;
- кухненско ренде за плодове и зеленчуци (от 10 части)- от 119 на 29 лв.;
- уред за 20 000 л. сребърна вода „Dr.Silver 101+”; спестявате над 3000 лв..- 78 лв.;
- магнитен лечебен колан с 2 подаръка (наколенка и за ръка)- от 129 на 29 лв.;
- отслабни с биомагнити на ухото Nano-slim-САЩ с 14-24 кг. за месец- от 60 на 19 лв.!
- силиконова щипка против нощно хъркане- от 28 на 8 лв.;
- свари картофи за 4 мин. в микровълнува фурна с „Рotato express” - от 28 на 10 лв.;
- уред за стареене на ракия „Експерт-М”; за 3 ч. става на 10 г. (2 подаръка)- 129 лв.;
- турмалинов лечебен колан за кръста с 32 магнита- от 78 на 28 лв.;
- турмалинови лечебни наколенки, 2 броя- от 49 на 19 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.;
- магнитен лечебен колан за гърба и кръста с 12 магнита- от 56 на 18 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.;
- антицелулитен масажор за отслабване “Manipol body”- от 59 на 19 лв.;
- магнитно-титанови гривни за намаляване на високото кръвно- от 59 на 29 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.;
- уред за премахване на твърда кожа, напукани пети и мазоли „Pedi spin”- от 40 на 18 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.;
- 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.;
- кучегон за прогонване на кучета с фенерче 3:1- от 38 на 18 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.;
- органайзер за предните седалки на леки коли- от 28 на 12 лв.;
- портативна масичка за лаптоп Е-table- от 48 на 29 лв.;
- аларма анти-сън срещу заспиване при шофиране- от 18 на 8 лв.;
- ролки за къдрици на дамски прически- от 19 на 8 лв.;
- мини масажор „Мимо” с батерии и захранване с ток- от 18 на 8 лв.
- органайзер за подреждане на дамска чанта- 2 бр.- от 18 на 8 лв.;
- органайзер за съхранение на 12 чф. обувки- от 18 на 8 лв.;
- алкохолен цифров тестер с 5 мунштука за транспортни фирми- от 39 на 19 лв.;
- маркер за заличаване на драскотини по колите- от 18 на 8 лв.;
- троен разклонител за запалката на лека кола и с USB- от 12 на 6 лв.;
- авто компресор за гуми на коли, топки, дюшеци и др.- от 38 на 19 лв.;
- лазерно направлявана ножица- от 20 на 10 лв.;
- машинка на пуканки с размери: 400х230х180 мм и тегло 1,250 кг.- от 98 на 68 лв.;
- магнитни лечебни стелки (№37-46 чрез изрязване)- от 12 на 6 лв.;
- стелки от пеногума със запомняща форма на ходилото- от 12 на 6 лв.;
- телесен електронен термометър- от 18 на 5 лв.;
- универсална отварачка с ножче, турбошон, за капачки и др.- от 6 на 3 лв.;
- фенерчета с батерии или динамо с ръчно задвижване- от 6 на 3 лв.;
- цифров индикатор с показване напрежението на тока- от 6 на 3 лв.;
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- портмоне за документи (паспорт, билети, карта зо банкомат и др.)- от 10 на 5 лв.;
- крачкомер (педометър)- от 9 на 5 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/91778/koledno-novogodishno-pazaruvane-na-super-niskishokovi-ceni-na-stoki-za-zdrave-d

ЗА ВСЕКИ КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПОДАРЪЦИ НА ШОКОВИ ЦЕНИ!
КОЛЕДНО-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 подаръци на промоционални
супер ниски в пъти шокови цени:
- 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.;
- турмалинов или титанов лечебни колани за кръста- от 72 на 18 лв.;
- кухненско ренде за плодове и зеленчуци (от 10 части)- от 119 на 29 лв.;
- уред за 20 000 л. сребърна вода „Dr.Silver 101+”; спестявате над 3000 лв..- 78 лв.;
- магнитен лечебен колан с 2 подаръка (наколенка и за ръка)- от 129 на 29 лв.;
- отслабни с биомагнити на ухото Nano-slim-САЩ с 14-24 кг. за месец- от 60 на 19 лв.!
- силиконова щипка против нощно хъркане- от 28 на 8 лв.;
- свари картофи за 4 мин. в микровълнува фурна с „Рotato express” - от 28 на 10 лв.;
- уред за стареене на ракия „Експерт-М”; за 3 ч. става на 10 г. (2 подаръка)- 129 лв.;
- турмалинов лечебен колан за кръста с 32 магнита- от 78 на 28 лв.;
- турмалинови лечебни наколенки, 2 броя- от 49 на 19 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.;
- магнитен лечебен колан за гърба и кръста с 12 магнита- от 56 на 18 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.;
- антицелулитен масажор за отслабване “Manipol body”- от 59 на 19 лв.;
- магнитно-титанови гривни за намаляване на високото кръвно- от 59 на 29 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.;
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- система за избелване на зъби „Whitelight”- САЩ при домашни условия- от 58 на 18 лв.;
- уред за премахване на твърда кожа, напукани пети и мазоли „Pedi spin”- от 40 на 18 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.;
- 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.;
- кучегон за прогонване на кучета с фенерче 3:1- от 38 на 18 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.;
- органайзер за предните седалки на леки коли- от 28 на 12 лв.;
- портативна масичка за лаптоп Е-table- от 48 на 29 лв.;
- аларма анти-сън срещу заспиване при шофиране- от 18 на 8 лв.;
- ролки за къдрици на дамски прически- от 19 на 8 лв.;
- мини масажор „Мимо” с батерии и захранване с ток- от 18 на 8 лв.
- органайзер за подреждане на дамска чанта- 2 бр.- от 18 на 8 лв.;
- органайзер за съхранение на 12 чф. обувки- от 18 на 8 лв.;
- алкохолен цифров тестер с 5 мунштука за транспортни фирми- от 39 на 19 лв.;
- маркер за заличаване на драскотини по колите- от 18 на 8 лв.;
- троен разклонител за запалката на лека кола и с USB- от 12 на 6 лв.;
- авто компресор за гуми на коли, топки, дюшеци и др.- от 38 на 19 лв.;
- лазерно направлявана ножица- от 20 на 10 лв.;
- машинка на пуканки с размери: 400х230х180 мм и тегло 1,250 кг.- от 98 на 68 лв.;
- магнитни лечебни стелки (№37-46 чрез изрязване)- от 12 на 6 лв.;
- стелки от пеногума със запомняща форма на ходилото- от 12 на 6 лв.;
- телесен електронен термометър- от 18 на 5 лв.;
- универсална отварачка с ножче, турбошон, за капачки и др.- от 6 на 3 лв.;
- фенерчета с батерии или динамо с ръчно задвижване- от 6 на 3 лв.;
- цифров индикатор с показване напрежението на тока- от 6 на 3 лв.;
- портмоне за документи (паспорт, билети, карта зо банкомат и др.)- от 10 на 5 лв.;
- крачкомер (педометър)- от 9 на 5 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/91777/za-vseki-koledno-novogodishni-podaryci-na-shokovi-ceni

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
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http://obiavidnes.com/obiava/91776/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-София
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/91775/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-sofiya

Индивидуални уроци по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата Headway или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
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/91774/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Подготовка за сертификат по френски език DELF и DALF
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по френски език DELF (А1, A2,
B1, B2) и DALF (C1, C2). Има две сесии в годината. Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита –
разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Цената е 12 лв. на учебен час (40 мин) в удобно за курсиста и преподавателя време. Подготовката се води от
квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/91773/podgotovka-za-sertifikat-po-frenski-ezik-delf-i-dalf

Petz Beach
Petz Beach, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/91772/petz-beach

Подготовка за кандидатстудентски изпити по италиански език
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по италиански език. Обучението е
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целогодишно в удобно за учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни
тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12 лева на учебен час. При
двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
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/91771/podgotovka-za-kandidatstudentski-izpiti-po-italianski-ezik

ЗА ВСЕКИ КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПОДАРЪЦИ НА ШОКОВИ ЦЕНИ!
КОЛЕДНО-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 подаръци на промоционални
супер ниски в пъти шокови цени:
- 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.;
- турмалинов или титанов лечебни колани за кръста- от 72 на 18 лв.;
- кухненско ренде за плодове и зеленчуци (от 10 части)- от 119 на 29 лв.;
- уред за 20 000 л. сребърна вода „Dr.Silver 101+”; спестявате над 3000 лв..- 78 лв.;
- магнитен лечебен колан с 2 подаръка (наколенка и за ръка)- от 129 на 29 лв.;
- отслабни с биомагнити на ухото Nano-slim-САЩ с 14-24 кг. за месец- от 60 на 19 лв.!
- силиконова щипка против нощно хъркане- от 28 на 8 лв.;
- свари картофи за 4 мин. в микровълнува фурна с „Рotato express” - от 28 на 10 лв.;
- уред за стареене на ракия „Експерт-М”; за 3 ч. става на 10 г. (2 подаръка)- 129 лв.;
- турмалинов лечебен колан за кръста с 32 магнита- от 78 на 28 лв.;
- турмалинови лечебни наколенки, 2 броя- от 49 на 19 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.;
- магнитен лечебен колан за гърба и кръста с 12 магнита- от 56 на 18 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.;
- антицелулитен масажор за отслабване “Manipol body”- от 59 на 19 лв.;
- магнитно-титанови гривни за намаляване на високото кръвно- от 59 на 29 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.;
- уред за премахване на твърда кожа, напукани пети и мазоли „Pedi spin”- от 40 на 18 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.;
- 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.;
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- 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.;
- кучегон за прогонване на кучета с фенерче 3:1- от 38 на 18 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.;
- органайзер за предните седалки на леки коли- от 28 на 12 лв.;
- портативна масичка за лаптоп Е-table- от 48 на 29 лв.;
- аларма анти-сън срещу заспиване при шофиране- от 18 на 8 лв.;
- ролки за къдрици на дамски прически- от 19 на 8 лв.;
- мини масажор „Мимо” с батерии и захранване с ток- от 18 на 8 лв.
- органайзер за подреждане на дамска чанта- 2 бр.- от 18 на 8 лв.;
- органайзер за съхранение на 12 чф. обувки- от 18 на 8 лв.;
- алкохолен цифров тестер с 5 мунштука за транспортни фирми- от 39 на 19 лв.;
- маркер за заличаване на драскотини по колите- от 18 на 8 лв.;
- троен разклонител за запалката на лека кола и с USB- от 12 на 6 лв.;
- авто компресор за гуми на коли, топки, дюшеци и др.- от 38 на 19 лв.;
- лазерно направлявана ножица- от 20 на 10 лв.;
- машинка на пуканки с размери: 400х230х180 мм и тегло 1,250 кг.- от 98 на 68 лв.;
- магнитни лечебни стелки (№37-46 чрез изрязване)- от 12 на 6 лв.;
- стелки от пеногума със запомняща форма на ходилото- от 12 на 6 лв.;
- телесен електронен термометър- от 18 на 5 лв.;
- универсална отварачка с ножче, турбошон, за капачки и др.- от 6 на 3 лв.;
- фенерчета с батерии или динамо с ръчно задвижване- от 6 на 3 лв.;
- цифров индикатор с показване напрежението на тока- от 6 на 3 лв.;
- портмоне за документи (паспорт, билети, карта зо банкомат и др.)- от 10 на 5 лв.;
- крачкомер (педометър)- от 9 на 5 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/91770/za-vseki-koledno-novogodishni-podaryci-na-shokovi-ceni

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
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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
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/91769/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

ЗА ВСЕКИ КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПОДАРЪЦИ НА ШОКОВИ ЦЕНИ!
КОЛЕДНО-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 подаръци на промоционални
супер ниски в пъти шокови цени:
- 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.;
- турмалинов или титанов лечебни колани за кръста- от 72 на 18 лв.;
- кухненско ренде за плодове и зеленчуци (от 10 части)- от 119 на 29 лв.;
- уред за 20 000 л. сребърна вода „Dr.Silver 101+”; спестявате над 3000 лв..- 78 лв.;
- магнитен лечебен колан с 2 подаръка (наколенка и за ръка)- от 129 на 29 лв.;
- отслабни с биомагнити на ухото Nano-slim-САЩ с 14-24 кг. за месец- от 60 на 19 лв.!
- силиконова щипка против нощно хъркане- от 28 на 8 лв.;
- свари картофи за 4 мин. в микровълнува фурна с „Рotato express” - от 28 на 10 лв.;
- уред за стареене на ракия „Експерт-М”; за 3 ч. става на 10 г. (2 подаръка)- 129 лв.;
- турмалинов лечебен колан за кръста с 32 магнита- от 78 на 28 лв.;
- турмалинови лечебни наколенки, 2 броя- от 49 на 19 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.;
- магнитен лечебен колан за гърба и кръста с 12 магнита- от 56 на 18 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.;
- антицелулитен масажор за отслабване “Manipol body”- от 59 на 19 лв.;
- магнитно-титанови гривни за намаляване на високото кръвно- от 59 на 29 лв.;
- магнитни пръстени за отслабване за палците на краката- от 18 на 6 лв.;

Страница 80/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.12.2014

- 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.;
- уред за премахване на твърда кожа, напукани пети и мазоли „Pedi spin”- от 40 на 18 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.;
- 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.;
- кучегон за прогонване на кучета с фенерче 3:1- от 38 на 18 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.;
- органайзер за предните седалки на леки коли- от 28 на 12 лв.;
- портативна масичка за лаптоп Е-table- от 48 на 29 лв.;
- аларма анти-сън срещу заспиване при шофиране- от 18 на 8 лв.;
- ролки за къдрици на дамски прически- от 19 на 8 лв.;
- мини масажор „Мимо” с батерии и захранване с ток- от 18 на 8 лв.
- органайзер за подреждане на дамска чанта- 2 бр.- от 18 на 8 лв.;
- органайзер за съхранение на 12 чф. обувки- от 18 на 8 лв.;
- алкохолен цифров тестер с 5 мунштука за транспортни фирми- от 39 на 19 лв.;
- маркер за заличаване на драскотини по колите- от 18 на 8 лв.;
- троен разклонител за запалката на лека кола и с USB- от 12 на 6 лв.;
- авто компресор за гуми на коли, топки, дюшеци и др.- от 38 на 19 лв.;
- лазерно направлявана ножица- от 20 на 10 лв.;
- машинка на пуканки с размери: 400х230х180 мм и тегло 1,250 кг.- от 98 на 68 лв.;
- магнитни лечебни стелки (№37-46 чрез изрязване)- от 12 на 6 лв.;
- стелки от пеногума със запомняща форма на ходилото- от 12 на 6 лв.;
- телесен електронен термометър- от 18 на 5 лв.;
- универсална отварачка с ножче, турбошон, за капачки и др.- от 6 на 3 лв.;
- фенерчета с батерии или динамо с ръчно задвижване- от 6 на 3 лв.;
- цифров индикатор с показване напрежението на тока- от 6 на 3 лв.;
- портмоне за документи (паспорт, билети, карта зо банкомат и др.)- от 10 на 5 лв.;
- крачкомер (педометър)- от 9 на 5 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/91768/za-vseki-koledno-novogodishni-podaryci-na-shokovi-ceni

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show
Rabbids Invasion: The Interactive TV Show, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/91767/rabbids-invasion-the-interactive-tv-show

Продавам румънски инкубатор - 75 лв
Продавам румънски инкубатор - 75 лв
http://obiavidnes.com/obiava/91766/prodavam-rumynski-inkubator---75-lv
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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/91765/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/91764/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/91763/uskoreni-kursove-i-uroci-za-7-klas

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 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
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 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/91762/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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/91761/uskoreni-kursove-i-uroci-po-jurnalistika

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
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Тел: 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/91760/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91759/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
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*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 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/91758/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

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/91757/30-50-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/91756/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Продавам инкубатори, тв за кола с дистанционно
Продавам инкубатори, тв за кола с дистанционно управление!
http://obiavidnes.com/obiava/91755/prodavam-inkubatori-tv-za-kola-s-distancionno

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show
Rabbids Invasion: The Interactive TV Show, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/91754/rabbids-invasion-the-interactive-tv-show

Кабелотърсач-кабел детектор
Продавам,кабелотъсач-уред за точно локализиране местоположението и проследяване трасето на подземни кабели и
тръби,на дълбочина 5м, пълен микропроцесорен контрол,двуредов дисплей,генератор,звукова и визуална
детекция,гаранция
1
година
работим
с
еконт
експрес
0876778357,0882712946
видео-http://www.youtube.com/watch?v=hOhE_yemC5c
http://obiavidnes.com/obiava/91753/kabelotyrsach-kabel-detektor
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Прехвърляне(продажба) на фирми
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/91752/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

Мощен металдетектор-металотърсач-пулс индукция с дискриминация.вграден дистанционен
локатор Омнитрон
Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м
,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см, тонална дискриминация на черни и цветни
метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към земните условия, елиминиране на черни метали, не
се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на черни метали. Вграден дистанционен локатор
ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на металите, фиксирани честоти за злато,
сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране от оператора, работи на
принципа-молекулярно честотна дискриминация на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра
https://www.youtube.com/watch?v=akFfalv8szY Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на
черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см,
тонална дискриминация на черни и цветни метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към
земните условия, елиминиране на черни метали, не се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на
черни метали. Вграден дистанционен локатор ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на
металите, фиксирани четоти за злато, сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране
от оператора, работи на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра цена 1200лв,само пулс индукция 800 видеоhttps://www.youtube.com/channel/UCbpG7YHKPJuULgRZcUHosqg 0876778357 0882712946
http://obiavidnes.com/obiava/91751/moshten-metaldetektor-metalotyrsach-puls-indukciya-s-diskriminaciyavgraden-distancio

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.
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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/91750/pretor-group-kupuvame-prehvyrlyame-tyrgovski---akcionerni-drujestva-sys-yuridiche

Електровъдица електронна въдица Samus - 725 sonar
Продавам електровъдици, обхват - 4м, регулируема честота, напрежение-600в, захранване акумулатор,12волта,
12амперчаса или акумулатор от автомобил, защита от прегряване, за реки и малки водоеми, НЕ УБИВА РИБАТА, А Я
ЗАШЕМЕТЯВА за момент цена-200лв,мощна елекровъдица с обхват над 15м,напрежение800в,за язовири и по големи
водоеми-400лв,мощна елекровъдица с обхват над 20м,напрежение над 1000в,пиково,за язовири и по големи водоеми
зададени честоти за няколко вида риба,микропроцесорен контрол ,500 свободни честоти за програмиране от
оператора,микропроцесорно управлене,дигитален дисплей,защита от прегряване,възможност за регулиране на мощноста
цена-600лв.гаранция
1
година,доставка
с
еконт
експрес,
поръчка
на-0876494432,видео-https://www.youtube.com/watch?v=peSzPa-ynpk за частни водоеми,бракониерството се преследва от
закона
http://obiavidnes.com/obiava/91749/elektrovydica-elektronna-vydica-samus---725-sonar

инкубатори автоматични с дистанционно управление
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/91748/inkubatori-avtomatichni-s-distancionno-upravlenie

Watch Dogs Dedsec Edition
Watch Dogs Dedsec Edition, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/91747/watch-dogs-dedsec-edition

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 !
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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/91746/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 !

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
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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/91745/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Watch Dogs Exclusive Edition
Watch Dogs Exclusive Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/91744/watch-dogs-exclusive-edition

0882551735-ДОГОВАРЯНЕ.
фини
шпакловка.4лв.латекс.2лв.топлоизолация.обръщане по

шпакловки.4лв.гипсова

фини шпакловки.4лв.
гипсова шпакловка.4лв.
латекс.2лв.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.6лв.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/91743/0882551735-dogovaryane-fini-shpaklovki4lvgipsova-shpaklovka4lvlateks2lvtoplo

Watch Dogs Vigilante Edition
Watch Dogs Vigilante Edition, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/91742/watch-dogs-vigilante-edition

7" (17.78 cm) Lenovo IdeaTab A7-30 (59426079)
7" (17.78 cm) Lenovo IdeaTab A7-30 (59426079), 3G, черен, четириядрен MTK 8382M 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD), Android 4.4, 327g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/91741/7-1778-cm-lenovo-ideatab-a7-30-59426079

Paradise Cracked
Paradise Cracked, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91630/paradise-cracked
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Картаген
Картаген, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/91625/kartagen

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

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

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/59437/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
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/91740/tovarni-prevozi-s-bus

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/59414/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg
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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

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени! За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/91739/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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

Курсове по немски и английски език в Чуждоезиков център FLC
Заповядайте сега и се запишете в организираното обучение по немски език в София през декември за всички възрасти и
нива - Езиков център Еф Ел Си. Различни програми, забавни и атрактивни курсове, възможности за подготовка на
желаещите за явяване на изпит за сертификати и други полезни дейности и занимания!
http://obiavidnes.com/obiava/91738/kursove-po-nemski-i-angliyski-ezik-v-chujdoezikov-centyr-flc

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.
http://obiavidnes.com/obiava/91611/55-1397-cm-philips-55pus790912

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91737/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

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/91736/3d-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/91735/3d-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/91734/3d-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/91733/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

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
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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
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/91732/loc-lok-ot-amway-home---universalen-ekologichno-chist-pochistvasht-preparat-1l---17

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

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
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на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91731/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91730/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91729/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91728/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
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благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91727/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ЧЕХИЯ-ДЪЛГОСРОЧНА,ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА(БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91726/chehiya-dylgosrochnagarantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystvabez-komision-v-byl

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91725/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91724/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91723/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

Частен детектив-Детективск
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
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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
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/91722/chasten-detektiv-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91721/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91720/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91719/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

Д
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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/91718/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/91717/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
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Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91716/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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http://obiavidnes.com/obiava/91715/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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
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/91714/masajna-kushetka-msg-pro-2

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.
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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)
• 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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/91713/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и 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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/91712/infracherveno-topleshto--kilimche

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

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
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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/91711/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Товарни превози с бус
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/82683/tovarni-prevozi-s-bus

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

Продавам инкубатори, тв за кола с дистанционно
Продавам инкубатори, тв за кола с дистанционно управление!
http://obiavidnes.com/obiava/91710/prodavam-inkubatori--tv-za-kola-s-distancionno

Инкубатори-Люпилни с дистанционно управление
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/91709/inkubatori-lyupilni-s-distancionno-upravlenie

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/91708/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Инкубатори - коледно намаление!
Терморегулатор
с
PIC
контролер
и
дистанционно
управление
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
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www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/91707/inkubatori---koledno-namalenie

Терморегулатор за терариум и др.
Терморегулатори, релете за време, бавнооборотни ел.моторчета, влагорегулатори, електронни
термометри и влагомери - GSM:0892 374 714, 0887 765 216, 0876 925 025 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/91706/termoregulator-za-terarium-i-dr

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

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/91705/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/91704/chehiya---nabira-rabotnici

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

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/91703/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 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
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).
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Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 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/91702/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 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
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
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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. 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/91701/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЖЕНИ
МЪЖЕ СЕМЕЙСТВА
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЗАКОННО С ДОГОВОР В ЧЕХИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова фабрика,пекарна,пералня,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 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/91700/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-za-jeni-myje-semeystva

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/91699/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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

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.
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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
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/91698/loc-lok-ot-amway-home---universalen-ekologichno-chist-pochistvasht-preparat-1l---17

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.
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0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/91697/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/91696/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/91695/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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

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
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Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени! За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/91694/predlagame-inkubatori

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

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/91693/30-50-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/91692/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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.
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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/91691/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
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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
Е. Сандов
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/91690/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

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

Превоз на покъщнина с мебеловоз на НАЙ - ДОБРИ ЦЕНИ !
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане. Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/91689/prevoz-na-pokyshtnina-s-mebelovoz-na-nay---dobri-ceni-

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. Телефон за контакт: 0896598261 0877731392
http://obiavidnes.com/obiava/91688/rabota-v-chehiya

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

ВИП-предложение от Хотел Аквая *** гр. В.Търново
За хората, желаещи почивка от натовареното ежедневие, и предпочитащи лукс и разкош, хотел Аквая предлага
страхотни оферти за ВИП апартаменти. Изживейте една страхотна почивка в невероятен комфорт, и се насладете на
качествено обслужване. На разположението на гостите на хотела са: подземен паркинг, сауна, ресторант, механа в
битова обстановка и жива музика и игрална зала.
Специални цени за нашите ВИП – апартаменти ! Изберете АПАРТАМЕНТ с БАЛДАХИНОВА СПАЛНЯ и 4-местно
ДЖАКУЗИ, напълнено специално за Вас, или АПАРТАМЕНТ с КРЪГЛА СПАЛНЯ и стъклена баня с 2-местна
ХИДРОМАСАЖНА ВАНА - 99 лв/вечер (за 2 и повече нощувки)
За повече информация, посетете нашия сайт: http://akvaya.com
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Телефон: 062 620 224; 062 519 200 ; 0889 044 744; 0884 099 399
Адрес: ул. "Любен Каравелов" 40
http://obiavidnes.com/obiava/91687/vip-predlojenie-ot-hotel-akvaya--gr-vtyrnovo

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

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
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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/91685/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 !
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Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/91684/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/91683/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

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

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-

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.
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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.
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.
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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/91675/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

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!
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** 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%!
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
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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

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 .
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- 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/91666/chehiya---nabira-rabotnici

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

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
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:
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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

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-

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